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Sammanfattning 
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund skapade 1996 ett samverkansavtal om 
bildandet av Lärarnas Samverkansråd. 1999 förnyades avtalet och det avtalet har 
sedan dess reglerat hur samverkan mellan de två organisationerna ska fungera. I 

denna rapport görs en genomgång av hur arbetet har fungerat på arbetsplatserna, 
på huvudmannanivå och nationellt. 
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Sammanfattning 
Den här rapporten är en utvärdering av det samverkansavtal som har funnits mellan Lärarnas 
Riksförbund och Lärarförbundet sedan 1996, med förnyelse 1999.  

Utvärderingen visar tydligt att samarbetet mellan de två organisationerna fungerar väl på lokal och 
kommuncentral nivå. Men den visar också på att det finns problem med att det är två organisationer 
som ska samarbeta samtidigt som de är konkurrenter och rekryterar varandras medlemmar. 
Utvärderingen visar vidare att delen av samverkansavtalet gällande avtalssamarbete har genomförts 
men att det har fungerat olika väl under åren som har gått. Under vissa perioder har samarbetet varit 
mycket tufft och konfliktartat. Under andra perioder har det fungerat bättre men varit oerhört 
tidskrävande.  

Samverkansavtalet är basen för arbetet gentemot de centrala motparterna. Under 2000-talet har den 
försämrade relationen mellan förbunden påverkat slagkraften och styrkan i våra avtalsrörelser. De 
skillnader som funnits i förbundens ingångar i avtalsrörelserna har kunnat nyttjats av motparterna. Det 
har krävts mycket energi av förbunden åt de två förbundens parallella processer och vi har inte lyckats 
tillräckligt väl med att åstadkomma de förbättringar som hade behövts.  

Den del i samverkansavtalet som gäller utbildningspolitik fungerade väl under början av 2000-talet. 
Men efter det har politiken snarare dragit isär organisationerna till en situation där olikheterna i 
politiken har förstärkts för att kunna positionera oss mot varandra. De politiska skillnaderna har ofta 
hamnat i fokus snarare än att hitta gemensamma konstruktiva lösningar på medlemmarnas frågor och 
problem.  

Samverkansavtalets del gällande rekrytering respekterades under de första åren, men sedan mitten på 
00-talet har inget av förbunden helt och hållet följt intentionen i denna paragraf. Förändringen mot en
utökad rekryteringskonkurrens skedde successivt och eskalerade av olika typer att offensiva ageranden
hos respektive förbund. Vid dags dato går det inte att säga att skrivningen i avtalet spelar någon som
helst relevans för förbundens agerande på nationell nivå.

Trots att bägge organisationerna har satsat stort på rekrytering och trots att vi har använt dubbla 
resurser så har inget av förbunden varit särskilt framgångsrikt inom de delar av utbildningssystemet 
där det är svårare att rekrytera. Det syns till exempel inom fristående verksamhet där 
organisationsgraden är mycket lägre än inom kommunal verksamhet. 

Det område som har fungerat bäst i samverkansavtalet handlar om det som är relaterat till 
medlemsnyttovinkel såsom IT-system och medlemsförsäkringar. Vi har där agerat som om vi var en 
enda organisation och det är också områden som det inte går att förändra snabbt utifrån förändrade 
samarbetsambitioner mellan organisationerna. De senaste åren har det påbörjats en separation av delar 
av dessa system.   

Förbunden har i merparten av verksamheten kostnader för samma företeelse. Det innebär att en total 
samordning av organisationernas samtliga funktioner skulle, utan att det innebär någon 
kvalitetssänkning, kunna möjliggöra en avgiftssänkning. Skulle samtliga dubbleringar upphöra är 
bedömningen det på sikt skulle motsvara upp till ca 100kr/månad av medlemsavgiften beroende på 
vald ambitionsnivå. 

Rapporten visar sammantaget att det finns en omfattande lokal och kommuncentral samverkan mellan 
förbunden som fungerar väl. Organisationerna har mycket stora likheter och de olikheter som finns är 
främst relaterade till att vi av historiska skäl ansluter olika medlemsgrupper. Rapporten visar också att 
trots de avsevärda resurser som läggs på rekrytering har inget av förbunden varit tillräckligt 
framgångsrika i sitt arbete.  
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Inledning 
Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet organiserar landets alla lärare i sina organisationer. Därtill är 
merparten av lärarstudenterna, skolledarna och pensionerade lärare medlemmar i organisationerna. 
Tillsammans har vi över 300 000 medlemmar.  

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet har samarbetat i över 30 år på ett flertal områden med stora 
framgångar. I många fall har förbunden bedrivit lika eller liknande verksamhet parallellt eller 
tillsammans med varandra på skol- och huvudmannanivå.   

Samverkansrådet beslutade i januari 2019 att förbunden skulle inleda en process, gemensamt och i 
respektive organisation, som syftar till att se över befintligt samarbete och framtida behov. Arbetet 
skulle fokuseras på det samarbete som finns inom ramen för Samverkansavtalet mellan Lärarnas 
riksförbund och Lärarförbundet. Till stöd skulle det skapas en förbundsgemensam kansliarbetsgrupp 
vars uppdrag var att se över befintligt samarbete och komma med förslag som bättre gynnar förbundens 
medlemmar och Sveriges lärare i framtiden.  

Kansliarbetsgruppen fick i uppdrag att 

- Ta fram förslag på arbetsplan till Samverkansrådet. Arbetsplanen skulle innehålla:
• Belysning av befintligt samarbete
• Idéer och förslag för framtida samarbets- och organisatoriska möjligheter

Som ett led i det arbetet har de bägge förbundskanslierna genomfört en bred utvärdering av 
samverkansavtalet. 

Samverkansavtalet tecknades 1996 och sedan dess har förbunden arbetat mycket nära varandra i främst 
avtalsfrågor men även inom en del andra områden. I den här rapporten utvärderas samarbetet och dess 
olika delar.  

Utvärderingen består av en enkätundersökning till ombud på arbetsplatserna och till ordförande på 
kommunnivå. Denna har genomförts av den interna kansliarbetsgruppen. Därtill har tre personer från 
varje organisation djupintervjuats av en extern journalist. Personerna som är utvalda har varit djupt 
involverade i samarbetet på den nationella nivån under perioden 1996 till 2018. 

Vidare består utvärderingen av analyser om hur arbetet inom politik, förhandlingssamverkan, 
medlemsnytta och rekrytering har fungerat.  

Utvärderingen är gjord utifrån att samverkansrådet har konstaterat att vi behöver se över våra 
organisationers samverkan och hitta vilken typ av organisering som krävs för nutida och framtida 
behov.  

Till rapporten har också de tidigare analyser som är gjorda till Lärarnas Samverkansråd avseende 
ekonomi, samarbete och politik, bilagts.  
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Samverkansavtalet 
Samverkansavtalet tecknades för första gången 1996. Avtalet tecknades i en tid när trycket från 
arbetsgivarna på lärarkåren var hårt och nedskärningarna inom skolans område var stora. Lärarnas 
Riksförbund och Lärarförbundet såg därför stora vinster med att bilda en enad front gentemot 
arbetsgivaren. Det samarbetet hade pågått sedan 1992 men först 1996 formaliserades det i ett formellt 
samverkansavtal. 

Avtalet tecknades i samband med Avtal 2000. Genomförandet av Avtal 2000 ansågs vara den viktigaste 
fackliga uppgiften de kommande åren och för att arbetet skulle bli framgångsrikt krävdes en 
ändamålsenlig samverkan på alla nivåer inom de bägge organisationerna. Mer och mer ansvar hade 
lagts på de enskilda skolorna och för att professionens kompetens och erfarenheten samt 
organisationernas intressen skulle tas tillvara krävdes samverkan och samarbete. 

På central nivå bildades samverkansrådet för att hantera alla centrala förhandlingar. I rådet skulle 
också samverkansfrågor inom det utbildningspolitiska området som var föranledda av avtalets 
skolutvecklingsdel En satsning till två tusen beredas inför beslut i respektive organisation. Avtalet 
innehöll också rekommendationer om lokal samverkan samt frågor om rekrytering, konfliktekonomisk 
samverkan, huvudavtal och internationellt arbete. 

I avtalet ingick också att förbunden skulle utreda områden för samverkan ur medlemsnyttosynvinkel, i 
första hand försäkrings och pensionsfrågor. Denna del utkristalliserades senare i ex. Lärarförsäkringar 
och Min Trygghet. 

Samverkansrådet bestod av de bägge förbundspresidierna som tillika utsågs till förhandlingsdelegation. 
Alla bindande beslut skulle dock fattas av respektive förbundsstyrelse efter att det beretts i 
samverkansrådet.  Till rådet fanns också en gemensam beredningsgrupp med företrädare från bägge 
förbundskanslierna.  

I avtalets riktlinjer för lokal samverkan var det tydligt att hur viktigt organisationerna ansåg att 
samverkan på lokal nivå var. Ett utdrag:  

”Brister på samordning mellan förbunden lämnar större utrymme för arbetsgivaren att driva igenom 
lösningar som inte ligger i någotdera förbundets intresse. Med tanke på att striden om lokala medel 
till olika verksamheter kommer att hårdna är en samverkan i de lokala förhandlingarna mellan de 
två organisationerna avgörande för möjligheterna att fortsätta uppvärderingen av samtliga 
medlemmars löner.”  

1999 reviderades samverkansavtalet. Revideringen innehöll några smärre justeringar som tog bort den 
skarpa kopplingen till Avtal 2000 och blev därmed mer tidlöst. Det infördes också ett fullmäktige 
bestående av de bägge förbundsstyrelserna som skulle behandla frågor av större principiell eller 
ekonomisk betydelse.  
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Enkätstudien: Omfattande lokalt samarbete 
 

Om enkätundersökningen 
Under april 2019 genomfördes en enkätundersökning bland dels ombud på arbetsplatser i grund- och 
gymnasieskolan samt vuxenutbildningen, dels kommunföreningsordförande respektive 
avdelningsordförande i respektive organisation. Ett slumpmässigt urval om 1500 ombud och 150 
ordförande drogs för varje organisation. Den genomsnittliga svarsfrekvensen på ombudsenkäten var 
46% och på ordförandenkäten 75%. Svarsfrekvenserna var mycket likartade mellan förbunden. 

Enkäterna har varit helt likalydande mellan förbunden för att möjliggöra såväl jämförelser som 
sammanslagning av resultaten. Enkäterna till ombud respektive ordförande var i stor utsträckning 
likalydande. Vissa skillnader förekom beroende på vilken nivå respondenten är verksam.  

I analysen nedan redovisas ordförandena för sig och ombuden för sig, uppdelat per förbund. Generellt 
för undersökningen gäller att skillnaderna i hur respondenterna har svarat är mycket små mellan 
förbunden. Av dessa skäl kommenteras endast skillnader som är statistiskt signifikanta i texten. Det 
innebär alltså att okommenterade skillnader mellan förbunden är så små att de inte är statistiskt 
säkerställda. 

 

Analys 
Undersökningen visar att samverkan mellan förbunden är omfattande. Cirka 9 av 10 av 
kommunförenings- eller avdelningsordförande (från och med nu benämnda som ”ordförande”) och 
lokalombud (från och med nu benämnda som ”ombud”) uppger att man samarbetar i förhandlingar och 
liknande (figur 1). Ungefär 6 av 10 ordförande och ombud uppger att man samarbetar om allt eller det 
mesta.  

Nästan samtliga av dessa ordförande och ombud svarar att samarbetet går mycket eller ganska bra 
(figur 2). Ombuden svarar i något högre utsträckning än ordförandena att samarbetet går mycket bra. 
Ett genomgående resultat i enkäten är att förbundens företrädare svarar mycket samstämmigt; det 
finns mycket små eller inga skillnader mellan hur man svarar. 

Det är få ordförande som uppger att man inte samordnar sig mellan förbunden inför möten med 
arbetsgivaren, men det är också få som alltid samordnar sig (figur 3). Det vanligaste är att man oftast 
eller ibland samordnar sig. Undersökningen visar också att det är ganska ovanligt att man mellan 
förbunden kommer överens om en fördelning av mötena. Oftast deltar både förbundens representanter 
på alla möten (figur 4). Detta är ännu vanligare bland ombud lokalt. 

I enkäten ställdes också frågan om hur mycket tid som ordförandena lägger på att samarbeta med den 
andra lärarorganisationen utan arbetsgivaren. Ordförandena lägger i genomsnitt 45 minuter i veckan 
vilket innebär att det åtgår ca 90 minuter facklig tid i veckan i på kommuncentral nivå. Därtill lägger 
ombuden tid för samarbete på arbetsplatserna.  

Såväl ordförande som ombud har fått uppge hur det går i det fackliga arbetet inom några olika 
områden. Ungefär hälften av ordförandena svarar att arbetet med löneutveckling går bra eller ganska 
bra (figur 5). Andra hälften uppger att det går ganska eller mycket dåligt. Svarsfördelningen ser mycket 
likartad ut bland ombud, med skillnaden att en större andel svarar att de inte vet eller inte kan bedöma. 
Resultaten är snarlika inom området arbetsmiljö, men med skillnaden att ombuden i något högre 
utsträckning uppger att arbetet går ganska bra (figur 6). Gällande arbetsmiljöarbetet finns en liten 
signifikant skillnad mellan förbunden i hur ordförandena svarar. Det är en större andel ordförande för 
Lärarförbundet som anger att arbetet går mycket dåligt. Skillnaden mellan förbunden kan i detta 
avseende bero på de olika medlemsgrupperna man företräder. 

Ordförandena fick också en fråga om förbunden rekryterar varandras medlemmar. Drygt hälften av 
ordförandena anger att det sker och en knapp tredjedel att det inte sker. Ungefär en sjättedel uppger att 
de inte vet om det sker. Det är en större andel av Lärarförbundets ordförande som uppger att det sker 
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och en större andel av Lärarnas Riksförbunds ordförande som uppger att de inte vet. Skillnaderna är 
statistiskt säkerställda. 

Ordförandena i de bägge organisationerna fick också via frisvar beskriva vad som var den största 
utmaningen med att samarbeta mellan lärarorganisationerna. Frisvaren är mycket samstämmiga 
mellan organisationerna och det finns ett par områden som kan utkristalliseras. Det som lyfts 
överlägset mest är kopplat till vilka medlemsgrupper som de olika organisationerna ansluter. Här är 
några exempel: 

• Att de inte organiserar hela spannet, från förskollärare till skolledning. 
• Att vi har olika kategorier av medlemmar. 
• Synen på våra olika medlemsgrupper. 
• Att Lärarförbundet organiserar skolledare och förskollärare och har prioriteringar för de 

grupperna. 

Därefter är den mest vanliga utmaningen att vi är två olika organisationer och rekryterar varandras 
medlemmar. Några exempel på frisvar: 

• Att vi ska rekrytera och samarbeta samtidigt.  
• Att man vill rekrytera varandras medlemmar, eftersom båda har rekryteringsmål. 
• Det största problemet är naturligtvis de kampanjer som Lärarförbundet (och vi själva) driver för 

att värva varandras medlemmar. 
• Att vi är två, borde vara ett. 

Därefter är det vanligaste svaret att det inte finns några problem utan att samarbetet fungerar väl. 
Några lyfter också tidsfaktorn som ett dilemma och det finns också svar som visar på personbundna 
utmaningar.  

Undersökningen avslutades med att respondenterna ombads bedöma hur den fackliga servicen till 
medlemmarna skulle påverkas om förbunden skulle samarbeta mer med varandra än vad man gör idag 
(figur 7). Av Lärarnas Riksförbunds ordförande uppger 1 av 3 att leveransen skulle förbättras och 1 av 5 
att den skulle försämras. Bland Lärarförbundets ordförande uppger 3 av 4 ordförande att den skulle 
förbättras och endast 1 av 20 att det skulle försämras. Dessa skillnader är statistiskt säkerställda. 
Resultaten för ombuden är snarlika. 
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Diagram 
 

Figur 1: Samarbetar ni och den andra lärarorganisationens ombud i förhandlingar och 
liknande? 

 

 

Figur 2: Hur har samarbetet generellt fungerat? 
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Figur 3: Samordnar ni er innan möten med arbetsgivarrepresentanterna? 

 

 

 

Figur 4: Deltar båda förbunden vid möten med arbetsgivaren? 
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Figur 5: Hur bedömer du att det fackliga arbetet gentemot arbetsgivaren går gällande 
löneutveckling? 

 

 

 

Figur 6: Hur bedömer du att det fackliga arbetet gentemot arbetsgivaren går gällande 
arbetsmiljö? 

 

 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Det går
mycket

bra

Det går
ganska

bra

Det går
ganska
dåligt

Det går
mycket
dåligt

Vet
ej/kan ej
bedöma

Lokalombud

Lärarnas Riksförbund Lärarförbundet

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Det går
mycket

bra

Det går
ganska

bra

Det går
ganska
dåligt

Det går
mycket
dåligt

Vet
ej/kan ej
bedöma

Ordförande i 
kommunförening/avdelning

Lärarnas Riksförbund Lärarförbundet

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Det går
mycket

bra

Det går
ganska

bra

Det går
ganska
dåligt

Det går
mycket
dåligt

Vet
ej/kan ej
bedöma

Lokalombud

Lärarnas Riksförbund Lärarförbundet

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Det går
mycket

bra

Det går
ganska

bra

Det går
ganska
dåligt

Det går
mycket
dåligt

Vet
ej/kan ej
bedöma

Ordförande i 
kommunförening/avdelning

Lärarnas Riksförbund Lärarförbundet

13



Figur 7: Om du utgår från den fackliga service som ska levereras till medlemmarna i din 
kommun, hur bedömer du att den skulle påverkas om Lärarnas Riksförbund och 
Lärarförbundet samarbetade mer än idag? 
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Intervjustudien: Finns det något vettigt svar på frågan varför 
Sverige ska ha två lärarorganisationer? 
Av Christer Isaksson   Maj 2019 

 

Grundskolan och en öppen gymnasieskola för alla är Sveriges och 1900-talets vackraste välstånds- och 
jämlikhetsreformer. Skolan förändrade Sverige och svenskarna. Utbildning blev viktigt; ett oslagbart 
vapen inför framtiden. Framför allt blev utbildning makt och frihet. Utbildning öppnade för klassresor, 
för att utveckla enskilda människor och förändra samhället. 

Den gamla skolan var starkt kategoriserande. Folkskola, realskola, gymnasieskola omgärdades av 
stränga inträdeskrav, rent av murar. På så sätt särade den inte bara elever utan också lärare; 
folkskollärare mot adjunkter, teckningslärare mot mattelärare, hushållslärare mot historielärare. Den 
ena finare än den andra. På så sätt blir skråtänkande och ämnesföreningar begripliga. 

Den moderna skolan raserade murar. Större mål, lärarnas breddade kompetens, skolans ökade 
betydelse i politik och samhälle, fler gemensamma frågor för alla lärare… 

I slutet av förra seklet återstod tre fackliga lärarorganisationer: Lärarns Riksförbund, Svenska 
Lärarförbundet och Svenska Facklärarförbundet. Modellen föll 1990. SL och SFL gick samman i 
Lärarförbundet. Återstår: Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet. Lärare på samma skola har 
möjlighet att välja mellan två olika organisationer. 

Som journalist och författare med intresse för skolpolitik och facklig verksamhet har jag fått frågan från 
medier, politiker och skolintresserade: Vad är det för skillnad på lärarorganisationerna? Svaret blev 
kanske något enklare efter 1990. Jag har brukat säga - och medier, allmänhet och politiker tycks 
huvudsakligen tro - att det förhåller sig så här: Lärarförbundet organiserar i första hand på 
grundskolan, Lärarnas Riksförbund på gymnasiet. Med tiden har detta svar blivit allt luftigare. 
Uppdelningen på yngre och äldre elever definierar inte längre Lärarförbundet och Lärarnas 
Riksförbund.  

Så: Av vilken anledning har Sverige två nationella lärarförbund? Ideologiska skäl? Partipolitiska? 
Kulturella? Pedagogiska? Vilka är de vettiga skälen?  

Frågan kan utvecklas: Borde inte de två förbunden samverka fullt ut? Borde de bilda ett nytt förbund för 
alla lärare? 

”Det finns inte längre något vettigt svar på frågan varför Sverige har två lärarorganisationer”, säger 
Gunilla Runnqvist, tidigare förhandlingschef i Lärarförbundet, numera etablerad medlare på svensk 
arbetsmarknad. Lars Hallenberg, tidigare kanslichef i Lärarnas Riksförbund, förtydligar: ”Lärarna 
borde redan 1968 ha gått samman och bildat ett förbund – för att vinna i styrka!” 

Sex intervjuer 
På uppdrag av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har jag samtalat med sex av de två förbundens 
mest erfarna tjänstemän och förtroendevalda om samverkan mellan lärarförbunden, historiska 
erfarenheter av samverkan och hur de ser på samverkan i dag och i framtiden. 

• Christer Romilson, ordförande i Svenska Facklärarförbundet 1980 - 1990 och ordförande i 
Lärarförbundet 1991 - 2000. 

• Sören Holm, kanslichef Lärarförbundet 2001 - 2014. 
• Lars Hallenberg, kanslichef Lärarnas Riksförbund 2001 - 2018. 
• Sven Kinnander, före detta förhandlingschef vid Lärarnas Riksförbund där han var anställd mellan 

1967 och 2000. 
• Gunilla Runnquist, förhandlingschef Lärarförbundet 1990 - 2003. 
• Ullacarin Öhrn, förhandlingschef Lärarnas Riksförbund 2003 – 2016.  
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Det följande är en sammanfattning av dessa samtal. Betoningen ligger på tillbakablickar på samverkan 
mellan lärarförbunden och hur denna utvecklades, på granskning, utvärdering och analys av vad som 
hände och varför. Ett avslutande kapitel innehåller analyser av dagens behov av samverkan. En 
huvudfrågeställning är behoven inför 2020-talet. En eller två organisationer?  

Frågan om samgående – rättare sagt skapandet av en helt ny lärarorganisation för framtiden – har 
såvitt jag kan förstå ställts på sin spets vid minst tre tillfällen sedan grundskolans införande och den 
svenska skolans sociala omstöpning. Vid samtliga tillfällen har frågan hanterats och granskats seriöst, 
men slutligen avvisats.  

Förutom samtal med före detta ledande personer inom Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund har 
jag genomfört nödvändig research för att kontrollera faktauppgifter, händelser och sammanhang av 
betydelse. Jag har också fört samtal utanför denna personkrets för att verifiera vissa händelser och 
uppgifter. 

1970-talet: Samverkan saknas 
1966 drogs skolan in i en omfattande arbetskonflikt om lärarlönerna. Konflikten mellan staten 
(Avtalsverket) och de akademiskt utbildade lärarnas huvudorganisation Saco utvidgades till fler grupper 
inom utbildningsområdet. Saco nådde visserligen framgångar med konflikten, men till ett högt pris fem 
år senare. Under lönerörelsen 1971 var arbetsgivarens bud så lågt att Saco valde att på nytt varsla om 
strejk. Arbetsgivaren svarade med lockout av 34 000 Saco-medlemmar och konflikten slutade med 
riksdagens tvångslag, som gav regeringen rätt att avbryta konfliktåtgärderna. Efter två konflikter blev 
1970-talet tufft för Sacos medlemmar, reallönerna försämrades upp till 30 procent. 

”Efter Saco-striderna skulle man kunna tro att Saco och dess förbund var försvagade, men 
verksamheten präglades snarare av stark stridsvilja”, säger Sven Kinnander, Lärarnas Riksförbunds 
tidigare förhandlingschef. Han kom till LR 1967 och upplevde den senare konflikten från en central 
position.  

Sveriges lärare var fördelade på tre organisationer. Lärarnas Riksförbund, LR, med huvudsakligen 
universitetsutbildade lärare, tillhörde akademikernas huvudorganisation Saco. Sveriges Lärarförbund, 
TCO, med oftast seminarieutbildade folkskollärare och lite senare grundskollärare. Svenska 
Facklärarförbundet tillhörde också TCO och organiserade förskollärare och lärare i på den tiden så 
kallade övningsämnen, bland annat teckning och slöjd. Gunnilla Runnqvist, som utbildade sig till lärare 
vid den här tiden, illustrerar skillnaden mellan förbunden: 

”Majoriteten av lärarna på gymnasiet var adjunkter, som inte medvetet valt läraryrket. De flesta hade 
börjat läsa ett ämne – historia, svenska, matematik eller något annat – för att senare lägga på en 
strimma pedagogik. Det var inte tal om en egentlig yrkesutbildning. De som medvetet valde yrket som 
unga var folkskollärarna, småskollärare, mellanstadielärare… 

Världen förändrades efter 1968. Krigsåren låg långt borta och överskuggade av två decenniers 
välståndsbyggande. Framtiden såg ljus ut. 

I början av 1970-talet förändrades svensk skola. Samtidigt kom en motion till Lärarförbundets kongress 
om att de tre lärarförbunden borde samverka i ett förbund. Frågan prövades seriöst inom Lärarnas 
Riksförbund, minns Sven Kinnander. Steg togs, nya kontakter skapades och möten arrangerades mellan 
förbunden. En utredning med fyra grupper kartlade hur nära de tre förbunden stod varandra. Den mest 
spektakulära gruppen behandlade löne- och anställningsvillkor. Där satt Sven Kinnander för LR:s del. 
En grupp studerade utbildningspolitiken, en annan såg över organisatoriska frågor. Grupperna jobbade 
ett år. När de återsamlades konstaterades att de tre förbunden stod för långt ifrån varandra i 
skolpolitiska uppfattningar för att det skulle kunna bli tal om samgående. Ett annat hinder verkade 
svåröverkomligt: Hur skulle det vara möjligt att slå samman ett Saco-förbund med två TCO-förbund? 

LR hade under året som gått antagit ett nytt inkomstpolitiskt program.  

Sven Kinnander: ”I frågan om löner och inkomster stod de tre förbunden långt ifrån varandra. 
Lärarförbundets mål var samma slutlön för alla lärare - förskolelärare och folkskollärare skulle ha 
samma slutlön som adjunkter. Den ståndpunkten gjorde det svårt för oss. Vi hade också olika 
uppfattningar om arbetstider och undervisningsskyldighet.” 
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Lärarnas Riksförbund och Saco stred för att lärare med lång utbildning skulle få tillgodoräkna sig 
studietiden på lönesidan. De menade också att för- och efterarbetet på högstadiet och i gymnasieskolan 
var mer omfattande än på lägre stadier, vilket motiverade högre löner.  

Lärarnas Riksförbund kom fram till att det inte var möjligt med djup samverkan eller samgående 
mellan förbunden.  

”Det var för tidigt”, säger Sven Kinnander, idag med 50 års perspektiv. 

Christer Romilson, 1990-talets ordförande i Lärarförbundet, vidgar bilden: ”Det var mycket lite av 
samverkan på 1970- och 1980-talet.” 

Ett exempel: Facklärarförbundets styrelse antog 1974 ett lönepolitiskt program för att halvera 
löneskillnaden mot adjunkter för alla övriga lärargrupper. Målet var tydligt riktat mot adjunkterna.  

Christer Romilson: ”För oss var det fullt rimligt eftersom vi tyckte att det var fel med stora 
löneskillnader. En lågstadielärare som hade jobbat i 30 år kom inte ens upp i en adjunkts ingångslön. 
Samtidigt: Ett program som så klart riktades mot en grupp - adjunkterna – blev naturligtvis ett hinder 
för deras löneutveckling.” 

Christer Romilson pekar på problemet på den tiden - tre lärarorganisationer utan samverkan. Långt 
senare nåddes målet samma slutlön för alla lärare i grundskolan och förskollärarnas avstånd till 
adjunkterna halverades. Det medförde att LR:s lärare missgynnades.  

Christer Romilson: ”Om vi hade samverkat redan då hade vi aldrig formulerat ett lönepolitiskt program 
med denna inriktning. När vi sedan samverkade för första gången på 1990-talet kom vi fram till att alla 
lärares löner skulle höjas. Då jämförde vi inte inom lärarkollektivet, istället jämförde vi lärare med 
andra yrkesgrupper med motsvarande utbildning. Vi hittade ett nytt sätt att formulera oss. Med öppen 
strid mellan förbunden under 1970- och 80-talen missgynnades Lärarnas Riksförbund.” 

Ett annat problem uppenbarades. Tre förbund utan samverkan öppnade för arbetsgivaren att välja den 
ena eller den andra och för politiska partier att gruppera sig runt det ena eller andra förbundet.  

”Detta har varit till klar nackdel för lärarkåren”, menar Christer Romilson. 

Ytterligare ett perspektiv måste nämnas. På 1970- och 1980-talet betraktades lärarförbunden ofta i 
partipolitiska termer: LR sågs som borgerligt, Lärarförbundet som socialdemokratiskt. Dessa synsätt 
förstärkte uppfattningen att lärarna var splittrade. Förmodligen var detta enbart en nackdel för lärarna.   

Sammanfattning: Under 1970-talet var de sakpolitiska skillnaderna så stora att förutsättningar 
saknades för djup samverkan mellan tre lärarförbund, framför allt saknades stöd för tanken på ett 
gemensamt förbund. Synen på lärarlönen skilde särskilt tillsammans med frågor som grundskolan, 
högstadiet och lärarutbildningen. 

 

1980-talet: Konflikter och kommunalisering 
Konflikter 

Sveriges Lärarförbund och Facklärarförbundet fördjupade samarbetet under 1980-talet med målet om 
en sammanslagning. Christer Romilson satt i 17 år i förbundens gemensamma 
sammanslagningskommitté, från 1974 till 1991. 

Christer Romilson: ”Intresset för sammanslagningen gick i vågor. När det var total enighet om 
sammanslagning i ett förbund fanns det opposition i ett annat. När frågan togs upp igen kunde det vara 
tvärtom. Först var förskollärarna negativa, sedan grundskolelärarna. Det visar hur svåra processer det 
handlar om.”  

På 1980-talet fanns tankarna kvar om en gemensam organisation för alla lärare inklusive Lärarnas 
Riksförbund, även om samverkan inte var särskilt utvecklad. 

Christer Romilson: ”Vi ville ha med Lärarnas Riksförbund i diskussionerna om samgående och Ove 
Engman kom med under sin tid som ordförande. När det närmade sig beslut i slutet av 1980-talet reste 
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han frågan inom sin organisation, men styrelsen gick emot honom och beslutet blev nej från Lärarnas 
Riksförbund.” 

Lars Hallenberg var regional ombudsman för Lärarnas Riksförbund i slutet av 1980-talet: ”Det fanns 
ingen utarbetad samverkan mellan förbunden. På central nivå var det de centrala kartellerna som skötte 
frågorna, det var Saco S och TCOS. Förbunden fanns med där, men utan att samarbeta. På lokal nivå 
var det blandat vad gäller samverkan, det fanns bra och dåliga exempel.” 

Det var ingen hemlighet att Ove Engman verkade för ökad samverkan och för ett samgående.  

Lars Hallenberg: ” Ove var en mycket skicklig strateg som låg långt före övriga i Lärarnas Riksförbund 
när det gällde den framtida situationen för lärarna. Men han misstänkliggjordes samtidigt inom 
förbundet och i styrelsen för sin syn på samverkan och samgående.” 

Lars Hallenberg menar att Lärarnas Riksförbund hade en långtgående och seriös diskussion i hela 
förbundet om ett samgående, som slutade i en medlemsomröstning som kraftfullt avförde frågan. 

Lars Hallenberg: ”På kongressen 1988 var samgående en icke-fråga. Medlemsomröstningen tydliga svar 
gjorde det omöjligt att driva frågan.” 

Därmed var LR ute ur bilden när Sveriges Lärarförbund och Svenska Facklärarförbundet fattade beslut 
om samgående 1988. LR bestämde sig istället för att börja rekrytera låg- och mellanstadielärare. För LR 
var det en överlevnadsfråga att vidga sin bas. Lärarförbundet hade en annan syn. 

”Detta beslut snarare skärpte konkurrensen mellan oss än ökade samarbetet”, säger Christer Romilson. 

 

Kommunaliseringen 

Det var i takt med tidens stämningar (Sverige var splittrat i slutet av 1980-talet!) att Lärarnas 
Riksförbund och övriga två lärarorganisationer stod på olika sidor inför skolminister Göran Perssons 
och den socialdemokratiska regerings stora kommunreform. Staten ville ta sin hand från lärarna och 
överföra det ekonomiska ansvaret för skolan till kommunerna, där lärarna var anställda. Den så kallade 
striden om kommunaliseringen kunde börja. Sveriges Lärarförbund och Facklärarförbundet, ledda av 
TCO S gjorde upp med Göran Persson, gick med på reformen och fick bra betalt.  

Lars Hallenberg: ”De ska inte kritiseras för det. De visade sig vara duktiga och strategiskt skickliga 
fackliga ledare.” 

Kommunaliseringen ledde till en svår konflikt. Mer än så ska inte sägas här om själva reformen. I 
efterhand finns naturligtvis en intressant fråga: Fanns det skäl för LR att ångra sin inställning till 
reformen? 

”Ja”, svarar Lars Hallenberg. ”Om målet var att uppnå resultat för lärarna så var vårt beslut felaktigt. 
Christer Romilson valde rätt. Han fick bra betalt. Om förbunden hade samverkat hade vi förmodligen 
gemensamt insett politikens beslutsamhet och att skolan skulle komma att utsättas för 
kommunalisering. Vi fick en inbjudan att komma med bud - vad skulle ett ja kosta staten? I det läget 
borde vi ha fattat beslutet att ta bra betalt. Men Lärarnas Riksförbund håller på principer. Vårt nej 
grundades på det. Vi är renläriga och mindre av ett fackförbund. Vi är mer som ett akademiskt 
yrkesförbund. Därför har jag under min tid oavbrutet pratat om vårt överordnade mål: Att verka för 
lärarna och våra medlemmars bästa. Ett fackförbunden måste verka i linje med detta i allting.” 

Sveriges Lärarförbund och Facklärarförbundet kom fram till att säga ja till regeringen. När den driftige 
Göran Persson presenterade sitt tydliga uppdrag att öka det kommunala inslaget kunde förbundet inte 
att se något annat resultat än att reformen skulle genomföras.  

Christer Romilson: ”Min bedömning var sedan tidigare att det inte var bra för lärarna att vara 
kommunalt anställda samtidigt som löneförhandlingar skedde med staten. Detta skulle inte gå att 
upprätthålla i längden. Vi insåg att vi skulle få bra betalt av Göran Persson.” 

De olika besluten följdes av en turbulent politisk period med strejk och demonstrationer och där 
partierna bytte positioner. Konflikten om kommunaliseringen kom på allvar att sära på lärarna och tära 
på relationen mellan lärarorganisationerna. 
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Lars Hallenberg: ”Det var en förfärlig tid. Stämningen bland lärare, på skolor och i lärarrum var 
förskräckligt dålig. Det gick inte att fortsätta så.”  

Christer Romilson: ”Olika ställningstaganden och reformens resultat ledde till starka motsättningar. 
Det var inte rimligt att fortsätta på den vägen. Vi var tvungna att hitta en modell som kunde få alla 
lärare att känna att de omfattades av förändringar och förbättringar. Det handlade om samverkan.” 

Sammanfattning: Regeringens så kallade kommunalisering 1989 fick stor inverkan på skolan, 
lärarna, lärarorganisationerna och relationen mellan lärarförbunden. Men kommunaliseringen 
markerar samtidigt slutet på upptrappad konkurrens mellan förbunden och början på en ny era, en 
tid av samverkan. 

 

1990-talet: Steg mot ökad samverkan 
Samverkan 

Första halvan av 1990-talet var en svår tid för Sverige. Med en ekonomi utför länkades nya mestadels 
tråkiga händelser och begrepp till varandra: Inflation, löneglidning, militanta lönekrav, stoppaket, 
lönestopp, strejkstopp, regeringen Carlssons fall, Bildt-regeringens ekonomiska problem, 
valutautflöden, 500 procents ränta, dramatiska politiska överläggningar mellan Bildt-regeringen och 
Socialdemokraterna, Rehnbergskommissionen, kraftiga nedskärningar i stat och kommun, arbetslöshet 
och mycket mer.  

1990-talet kan också ses som en omstöpning av svenskt samhälle utifrån nyliberala politiska idéer. Inte 
sällan var det kommunerna som var måltavla och centrum. Från 1980-talet levde 
decentraliseringstanken kvar. Nu tillkom frikommunsförsök, kommundelsförsök, friskolereform, 
valfrihetsreform, rätt att välja skola och kommunallag med ökad frihet för kommuner att organisera 
verksamheten. 

För lärarna följde förändringar på flera plan efter kommunaliseringen. En huvudfråga var tanken att 
avskaffa alla centrala avtalssystem. Medan de privatanställda var först med detta kämpade offentligt 
anställda, framför allt lärarna, med näbbar och klor för att ha kvar sina centrala system.  

Gunilla Runnquist: ”Alla älskade det som fanns. Det är en inneboende förmåga hos människan att se till 
det man har och att vara rädd för det nya. Nyanställda lärare började på en lönegrad och efter ett visst 
antal år nådde de sin slutlön. Det gav kontroll.” 

Problemet för lärarkåren 1992 - 93 var att många redan hade slagit i taket och nått slutlön trots att de 
inte var särskilt gamla. Till detta kom stora löneskillnader. Vissa lärare - hushållslärare, lärare i bild och 
så vidare – levde med lägre ställning och lön på grund av gradskillnad i lärarutbildningen. Med 
förändrad lärarutbildning avtog skälen för skillnaderna. Det som var avgörande för att 
lärarorganisationerna till slut – trots hårt motstånd från många medlemmar – lämnade de centrala 
systemen var att lärarna helt enkelt var underbetalda, delvis därför att de saknade löneutveckling efter 
slutlönen. Efter den så kallade kommunaliseringen fanns möjligheten att bryta upp systemet. 
Förhandlingarna 1993 drog ut på tiden på grund av detta, den ena arbetstagarparten efter den andra 
lämnade de centrala avtalssystemen. Till slut var det bara lärarna kvar.  

Gunilla Runnquist: ”Den stora diskussionsfrågan blev: Hur kan vi dra nytta av att lämna de centrala 
systemen? Det var ett hårt jobb att resonera sig fram till hur vi skulle klara det. Det tog tid att mejsla ut 
en strategi. Men vi tog möjligheten mot många medlemmars önskan.” 

Förhandlingarna slutade med två femårsavtal för 1995 - 2005 innehållande uppvärdering av lärarna och 
skolutveckling.”  
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Steg för steg 

1992 blev de baltiska staterna fria och Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet beslöt gemensamt att 
stödja lärarorganisationerna på andra sidan Östersjön. Sven Kinnander reste till Tallinn på ett första 
möte tillsammans med Lärarförbundets kanslichef Lars-Erik Klasson.  

Sven Kinnander: ”Efter konferensen tog han och jag en kvällspromenad som blev mycket lång. Vi kom 
att konstatera att våra organisationer stod ganska ensamma hemma i Sverige inför kommande 
avtalsförhandlingar 1993. Vi visste att det just då – och särskilt inom LR – var tabu att tala om 
samverkan. Men vi två tjänstemän konstaterade att vi borde ha glädje av att samverka.” 

Hans Hellers drev under sin tid som ordförande i Svenska Lärarförbundet sin linje för samgående: 
Först ett beslut om samgående, sedan samverkan. Hans linje var att inordna en ny organisation under 
TCO. Som tämligen ny ordförande 1992 justerade Christer Romilson tankarna om samverkan och 
samgående i en intervju i Lärarnas Tidning. Han vände på Hans Hellers resonemang och talade om 
inledande samverkan som borde leda till samgående. Dessutom påpekade han att frågan om 
huvudorganisation inte var det primära, det var samverkan. Först när det beslutet var fattat skulle 
diskussionen om centralorganisation starta.  

Christer Romilson säger idag: ”När lärarna bildar en ny organisation kommer det att påverka hela Saco- 
och TCO-strukturen eftersom lärarna utgör de två näst största förbunden på båda hållen. Det skulle 
skynda på en reformering av centralorganisationerna som i sig är skapta för 1940-talets arbetsmarknad. 
Vad är det som karaktäriserar en tjänsteman idag? Det är högskoleutbildning. Att då ha kvar två 
förbund för högskoleutbildade är underligt.” 

Ove Engman svarade för LR:s räkning mycket positivt på Christer Romilsons tankar i Lärarnas 
Riksförbund. Som redan påpekats ville Ove Engman ha en öppen attityd till samverkan. 

 

Tillsammans 

Inför avtalsrörelsen 1993 vädjade regeringen till parterna om ansvar eftersom Sverige kämpade för att 
ta sig ur inflationsekonomin. Kommunförbundet tänkte visa sitt ansvar med broschyren: Ska avtalet 
styra 90-talets skola? 

Både Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet misstänkte att kommunerna tänkte rycka av lärarna 
fördelar som de hade fått efter 1989, både på lönesidan och undervisningen. De två 
lärarorganisationerna kom fram till att agera gemensamt för första gången i en avtalsrörelse. 

Christer Romilson: ”Ove Engman och jag föregick Kommunförbundet med en gemensam 
presskonferens. Vi svarade att vi insåg allvaret i det ekonomiska läget, vi var beredda att ta ansvar och 
att prolongera kommande avtal. För detta fick vi mycket gensvar och starkt politiskt stöd, vilket 
försvårade för Kommunförbundet att påbörja en nedmontering.”  

Efter att ha agerat gemensamt för första gången i en avtalsrörelse kom lärarförbunden snart att 
diskutera hur de kunde gå vidare.  

Christer Romilson: ”Idéen föddes om samverkan i en stor politisk uppgörelse med kommunerna, om ett 
program för skolutveckling med gemensamt partsansvar.” 

Budet till Kommunförbundet ledde till omfattande arbete som fick de två lärarförbunden att sluta ett 
samarbetsavtal 1993 om sammanhållning i avtalsrörelsen. Två år senare slöt de ett än mer omfattande 
avtal och skapade samverkansrådet.  

Genomförandet av skolutvecklingsprogrammet krävde bred samverkan. Mycket av arbetet flyttades ut 
lokalt, vilket breddade samarbetet. 

Sven Kinnander:  ”Att vi lyckades väl i förhandlingen 1993 och kunde motstå kommunerna sådde ett 
frö. Vi insåg att fortsatt samverkan krävde ett samverkansavtal. Målet med detta var att vi skulle 
uppfatta varandra som likvärdiga parter - ingen skulle kunna sätta sig på den andra. Avtalet utvecklades 
till ett samverkansråd för gemensamma upplägg inför förhandlingar och yrkanden. Andan smittade av 
sig till andra områden och ledde till samverkan om lärarlegitimation, lärarutbildning och 
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gymnasieskolan. Lärarförbundet hade tradition av internationella frågor och fick med sig LR. Senare 
bildades Lärarförsäkringar och Lärarfonder. 1995 slöt vi ett första femårsavtal, som gav mer pengar till 
lärarna och innehöll lokala förhandlingar om skolutveckling.” 

Lars Hallenberg var lärare i Motala och lokalt ombud för LR under den här tiden: ”Jag samarbetade 
med Lärarförbundet och vi pratade oss alltid samman innan vi mötte arbetsgivaren. Det var inget 
konstigt. ” 

Christer Romilson: ”Jag samarbetade under min tid med fyra ordföranden i Lärarnas Riksförbund. 
Samverkan gick bra hela tiden. Från min utgångspunkt arbetade styrelsen och majoriteten inom LR 
mycket bra under 1990-talet för de program vi hade enats om. ” 

Lärarförbundet talade öppet om att alla lärare borde organiseras i ett förbund. Frågan diskuterades runt 
1995 inom Lärarnas Riksförbund och komplikationer identifierades. En komplikation var förbundens 
olika huvudorganisationer. På 1990-talet spelade centralorganisationerna mindre roll än tidigare, men 
vissa frågor ansågs så ideologiskt viktiga inom huvudorganisationerna att de separerade 
lärarförbunden. Dit hörde synen på skatter och utbildning.  

 

Sänkt medlemsavgift 

Ove Engman prövade frågan internt om Lärarnas Riksförbund var moget för samgående under de första 
åren av 1990-talet. Kontinuerliga samtal fördes i mindre grupper. Ibland var de så intensiva att ledande 
företrädare tvingades utomlands för att inte avslöjas. I London möttes en mindre grupp under några 
dagar för att skissa på en ny lärarorganisation. De kom till och med så långt att de räknade ut hur 
mycket medlemsavgiften skulle kunna sänkas i en organisation. Sänkt medlemsavgift sågs som ett 
starkt argument för en organisation.  

Ove Engman blev omvald till ordförande på kongressen 1992. Men han var misstrodd av sin styrelse på 
grund av sin vilja till samverkan med Lärarförbundet. Senvåren 1992 sviktade förtroendet i styrelsen så 
pass att han valde att avgå. Sprickan handlade om förbundssuveräniteten. Majoritet vägrade sälja ut 
denna: Lärarnas Riksförbund skulle finnas kvar. Samverkan fick inte gå längre. 

Therese Larsson tillträdde som ordförande och Tomas Johansson blev vice ordförande. Therese 
Larsson, nära pensionsålder, sågs som en övergångslösning. Därmed riktades alla blickar mot Tomas 
Johansson. När han tog över 1996 drevs samverkan på. Inom LR väcktes snart samma misstro mot 
honom som tidigare mot Ove Engman. Målet med samverkan - att hejda Kommunförbundet - fick 
godkänt av LR:s medlemmar, däremot ifrågasattes ett närmare samarbete med Lärarförbundet. Starka 
grupper tyckte att samverkan utvecklades för snabbt och för långt.  

 

En motpart 

De två lärarorganisationerna levde i samverkan under den här perioden och gjorde stora åtaganden 
tillsammans. 

Gunilla Runnquist: ”Vi träffades hela tiden. Förbunden byggde en struktur med beslutsfunktioner för 
yttersta ledningen, presidierna, och förbundsstyrelserna. Inte minst byggde vi upp en kanslisamverkan. 
Grupper från båda förbunden träffades under beredningar, förhandlingar och för att arbeta med frågor 
som gällde skolan, lärarna eller politiken.” 

Samarbetet togs emot väldigt väl inom organisationerna.   

Gunilla Runnquist: ”Alla älskade det. Jag vet att ombudsmännen tyckte att det var så bra. De knöt nya 
kontakter över förbundsgränserna. Jag träffar fortfarande folk från både förbunden som påminner om 
hur kul vi hade på den tiden. Det var mycket god stämning.” 

Tjänstemännen satt växelvis hos Lärarnas Riksförbund på Sveavägen i Stockholm och på Essingen hos 
Lärarförbundet. Lokaler fanns också på Klara Norra Kyrkogatan.  
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Gunilla Runnquist: ”Förbunden stod varandra väldigt nära och vi framstod som en part gentemot 
arbetsgivaren, som var starkt pådrivande för att vi skulle uppträda gemensamt. De hade bara dåliga 
erfarenheter av att förhandla med två parter på samma marknad.” 

Ledningarna för förbunden var efter 1990-talets framgångar medvetna om vikten av samverkan. 
Samma beredvillighet fanns inte ute i organisationerna. Att samverkan inte utvecklades ytterligare, eller 
gick vidare till en huvudorganisation för lärare, förklaras i första hand av tveksamheter inom Lärarnas 
Riksförbund, även om det fanns tveksamhet också inom Lärarförbundet.  

Gunilla Runnquist: ”Under den här tiden fanns tankar på en ny organisation. Om inte annat så hade 
intresset ekonomiska orsaker – att få ner medlemsavgiften för medlemmarna. Med två organisationer 
betalar de mycket för sin fackliga tillhörighet och stora administrativa vinster skulle göras med en 
organisation. Parallellt fanns det i båda organisationerna lite för många medlemmar som tänkte: Men 
vad blir det av mig i en ny organisation? Jag har en ledande roll nu, jag har makt, hur blir det med den i 
en ny organisation? Den som tänker så hittar hur många skäl som helst för att stanna vid det man har.”  

Christer Romilson konstaterar att förhandlingssamverkan har hållit, men att förbunden numera 
kommer till olika ställningstaganden när det gäller utbildningspolitiken på ett sätt som de inte gjorde i 
slutet av 1990-talet: ”Lärarutbildningsreformen som riksdagen beslutade om år 2000 stod båda 
förbunden bakom. Socialdemokraten Jan Björkman var ordförande och inför varje möte med 
utredningen hade han ett möte med mig och Tomas Johansson. Vi hade stor inverkan på utredningens 
slutresultat. Det är intressant eftersom lärarutbildningen länge var orsak till gnissel mellan förbunden. 
Att förbunden var eniga visade att vi kom långt under 1990-talet. Framför ville vi hitta lösningar som 
båda kunde stå bakom och uppträda gemensamt utåt.”  

Christer Romilson satt kvar några år i skollagskommittén efter att ha avgått som ordförande. Lärarnas 
Riksförbund representerades av sin vice ordförande Per Wadman. De gick aldrig till ett möte utan att 
vara eniga i sak.  

Christer Romilson: ”Vi framförde aldrig skilda uppfattningar i denna parlamentariska utredning där vi 
utgjorde tungan på vågen. I och med att vi var ense vågade inte politikerna gå emot oss. Så upplevde jag 
det. Det slutliga förslaget var helt i linje med vad vi och våra organisationer ville ha. I stort sett var 
förbunden ense om alla stora politiska frågor åren kring 2000.”  

Sammanfattning: Samverkan mellan Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet utvecklades under 
1990-talet och var omfattande under perioden 1995 - 2005. Kommunaliseringen, den ekonomiska 
nedgången, hoten utifrån och förändringarna i Sverige förde samman förbunden – trots att de hade 
valt olika strategier och vägar inför regeringens kommunreform. Kommunaliseringen ledde till att 
Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet kom närmare varandra. 

 

2000-talet: Guldår, läckage och saknade svar 
Lönen i centrum 

Sören Holm började som kanslichef på Lärarförbundet 2001. Då levde lärarna med sitt andra 
femårsavtal och var på väg in i en ny avtalsförhandling. Ganska snart identifierades en påfallande 
löneeftersläpning för lärarna.  

Sören Holm: ”SL:s och SFL:s lönestrategi före 1990, som satte adjunkten som riktkarl, hade varit 
framgångsrik som utjämningspolitik, men den hade inte lyft lärarlönerna totalt.” 

Perioden 1990 - 2005 med två femårsavtal handlade om att genomföra den individuella lönesättningen 
parallellt med kraftiga kommunala neddragningar. Svensk skola gick under några år på 1990-talet från 
9 till 6 lärare per 100 elever. Det påverkade naturligtvis. I och med det första femårsavtalet 1996 
genomfördes dessutom så kallade lönesättningsförhandlingar: Alla tillägg i lärares verksamhet skulle 
bort och omförhandlas till fast kontantlön.  

Sören Holm: ”Många kommuner gjorde det på snyggt sätt, andra struntade i förhandlingar och strök 
ersättningarna, vilket innebar en lönesänkning eftersom arbetet fanns kvar. Visst hände det positiva 
saker under 1990-talet, men lönemässigt tog lärarna inte några stora steg.” 
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För både Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund var det viktigt att lönen stod i centrum.  

Sören Holm: ”Men jag uppfattade att det hos LR fanns ett tryck om arbetstiden och återreglering av 
undervisningsskyldigheten. Den diskussionen utgjorde hinder i vår lönediskussion. Det var inte 
fruktbart att gå till arbetsgivaren och diskutera arbetstiden när allt fokus borde vara lönen.” 

Ullacarin Öhrn understryker den bild Sören Holm ger. ”Vi funderade ofta på hur klokt det var att gå 
fram med två jättefrågor. Förhandlingsstrategiskt var det kanske inte alltid klokt. Men LR har alltid 
varit ett väldigt medlemsnära förbund och efter att ha lyssnat på medlemmarna insåg vi att både lönen 
och arbetstiden skulle upp på bordet.” 

Lärarorganisationerna tecknade snabbt ett avtal på två år för perioden efter 2005. Många var förvånade 
att förhandlingen gick snabbt och att avtalet var sifferlöst. 2008 startade en ny avtalsrörelse, som 
landade i en medling. Arbetsgivaren hade länge propagerat för ett sifferlöst avtal. I efterhand framkom 
att kommunerna inte hade skött sig. Bland annat hade Stockholms stad lagt sig långt under märket.  

2010 hände något. Lärarorganisationerna började jobba mer medvetet med kampanjer var för sig. Ett 
budskap: ”10 000 kronor mer!”. Modellen var tydlig: Lärarna jämförde sig med grupper med lika långa 
utbildningar, och fann till exempel att civilingenjörer tjänade 10 000 kronor mer. Budskapet 
summerades: ”Satsa på lärarna!”  

Kampanjerna blev framgångsrika och styrkan ökade när skolminister Jan Björklund instämde: Lärarna 
borde ha högre lön. Utvecklingen tog snabbt fart under 2012 - 2014. Övriga arbetsmarknaden höll med, 
det var okej att lärarna fick mer betalt.  

Sören Holm: ”Jag hävdar att svängningen i debatten hade grund i de kampanjer som de två 
lärarförbunden drev var för sig och tillsammans.” 

Medlingsinstitutet präglade arbetsmarknaden med kravet att industriavtalet skulle vara ledande för 
övriga löneförhandlingar. Enda sättet att gå utanför industriavtalets ramar var ett godkännande från 
övriga samhället. Lärarnas avtal och situation nådde denna acceptans. Till och med LO uttalade sitt stöd 
för höjda lärarlöner. 

Samtidigt fanns det inslag som störde: 

Sören Holm: ”Det var positivt att lönerna höjdes, samtidigt var det kluvet i och med förstelärarnas 
löner. Vi ville inte ha statlig inblandning i lönesättningen, men vi kunde inte säga nej, alla pengar var 
bra pengar, trots att några fick mer.” 

Efter 2010 lyftes professionsfrågor fram. Frågan var inte ny. Redan i början av det nya seklet hade 
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund gemensamt antagit nya regler för lärarens yrkesetik.  

 

Guldåren 

För Ullacarin Öhrn är känslan stor att lärarna verkligen lyckades med sina förhandlingar under seklets 
början. 

Ullacarin Öhrn: ”Jag brukar kalla perioden 2000 - 2015 för LR:s guldår.” 

Hon använder begrepp som enastående resultat och unika framgångar. Resultaten var delvis frukten av 
lokala förhandlingar och politikens inbrytning, som gav extra pengar till skolan 

Ullacarin Öhrn: ”Jag ska vara ärlig: Vi var oerhört duktiga på att förhandla och ta hem pengar till 
lärarna och skolorna. Under perioden runt 2005 var vi lysande i det vi höll på med. Vi var jätteduktiga, 
vi var skickliga förhandlare, vi gav inte upp, vi hängde i som iglar och jag vill påstå att det var vi som 
lyckades få politikerna med oss. Du kan inte ana vilket enormt stort antal timmar vi la ner i det här 
huset för att komma framåt. Det är så roligt att ha fått vara med om detta.” 

Den intressanta frågan blir: Var framgångarna frukten av ett arbete som Lärarnas Riksförbund stod för 
eller var det efter samarbete/samverkan med Lärarförbundet? 

Ullacarin Öhrn: ”Det är klart att det var samverkan. Det vi talar om är framgångar som är resultatet av 
kollektivavtal, och dessa tecknar vi alltid tillsammans.” 

23



Hon menar att hon själv aldrig hade svårt att samverka med Lärarförbundet. 

Ullacarin Öhrn: Det kunde uppstå gnissel ibland för att vi är två olika förbund. Jag menar inte att ett 
förbund är större än det andra eller att vi rekryterar olika lärare. Däremot kände jag att Lärarförbundet 
ibland var väldigt upptaget av sin organism. Vi jobbade på annat sätt, vi kavlade upp ärmarna och 
grovjobbade, vi satt i LR:s hus på nätterna och skissade, gjorde grova utkast och tog oss genom långa 
diskussioner för att få med oss Lärarförbundet på olika idéer och tankar inför förhandlingar och avtal. 
Vi kämpade med sakfrågor medan Lärarförbundet var upptaget av sitt eget inre liv. Jag tycker att vi har 
matchat dem väl när det gällt att ta fram förhandlingsstrategier och utarbeta egna förslag till 
arbetsgivaren. Vi har aldrig känt oss underdåniga. Däremot har jag ibland känt att Lärarförbundet varit 
ängsligt för sitt rykte, sin ställning, sin plats i den svenska skolvärlden och i samhället. Därför var jag 
ibland irriterad och tänkte: Kom loss! Hjälp till! Nu har vi en gemensam motståndare framför oss som 
vi ska bearbeta.” 

Hon beskriver två separata kulturer inom två olika men närstående förbund. 

Ullacarin Öhrn: ”Kulturen inom LR är nära. Jag uppfattar att Lärarförbundets ledning står längre från 
sina medlemmar än vi gör. Det finns både positivt och negativt med vår hållning. Det kan vara 
belastande att vara för mycket lärare i den här befattningen och att vara alldeles nära.” 

Fram till 2005 trodde många i de två organisationerna att samverkan skulle leda till nästa steg: Ett nytt 
gemensamt förbund. Men efter 2005 bröts utvecklingen och det avancerade samarbetet som börjat efter 
1990 avtog.  

Ullacarin Öhrn: ”Jag tror att det började gnissla mellan förbunden på grund av olika kultur. 
Medlemmarnas vilja blir vår kultur. LR:s medlemmar har inte önskat samgående eller ett lärarförbund. 
De har varit nej-sägare.” 

Skillnaden består och har varit densamma under snart 50 år. Lärarförbundet är friaren som talar öppet 
om att skapa ett förbund. Lärarnas Riksförbund står på sig i sitt nej. 

Ullacarin Öhrn: ”Så långt jag kan överblicka har det aldrig funnits något tryck i frågan om samgående. 
Det fanns inte på kartan för LR:s medlemmar ens 2005. Det beror förmodligen på vårt yrkes koppling 
till akademikersidan, kopplingen till Saco och det faktum att det har varit lite finare att vara adjunkt än 
att vara förskolelärare. Det låter fult på ett sätt, men jag vill inte krångla till det för mig utan försöker 
hitta orden: Vi tycker att det är lite finare att vara med i LR.” 

 

Personfrågor 

Efter Tomas Johansson tog Metta Fjelkner över som ordförande i Lärarnas Riksförbund år 2000. Flera 
minns att Metta Fjelkner insåg vikten av samarbete och att hon var inne på det spåret. Andra 
personfrågor kom att påverka frågan om samverkan och samgående. Christer Romilson och 
kanslichefen Lars-Erik Klasson lämnade Lärarförbundet något år senare. Flera tror att om de hade 
funnits kvar på scenen så hade samverkan mellan förbunden fortsatt.  

Gunilla Runnquist: ”De visste att man inte kan släppa en uppgift som samverkan, man kan inte släppa 
kontakten med människor som varit i processen. Man måste hålla i. Man måste gilla varandra och göra 
saker tillsammans som driver framåt. Om man saknar kompetensen, drivkraften, uthålligheten och 
förmåga att sprida glädje och arbetslust så rasar ett projekt som samverkan ihop ganska snabbt. Det är 
obegripligt att det fick ske hos Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund. Det är mycket tragiskt. En 
stor sorg i mitt liv.” 

 

Nära samgående 

Lärarförbundet har alltid stått för att alla lärare bör samlas i en organisation.  

Sören Holm: ”Notera ordvalet. Vi tog bort ordet samgående. I ett samgående finns en ojämlikhetsaspekt 
om två organisationer är ojämnt stora. Vi sa: Vi ska bilda en ny organisation som kan samla alla lärare – 
från förskola upp till och med högskola. Det har vi haft som mål sedan 1980-talet.”  
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Från tid till annan jobbade de två förbunden i den andan.  

Sören Holm: Jag bedömer – utifrån den tid jag kan överblicka – att vi var nära och närmast under 
hösten 2005. Då hade vi jobbat ihop länge, vi stod fria från avtalsförhandlingar och fyra hyfsat nya i 
ledningarna för de två organisationerna hade goda relationer – Metta Fjelkner, Lars Hallenberg, Eva-
Lis Sirén och jag. Vi var på väg mot en ny organisation.”  

Det blev inte mer än så. Något hände. Sören Holm talar om några avgörande händelser som knäckte 
Lärarförbundets förtroende för LR: ”Juldagarna 2005. Tre parter - Eva-Lis Sirén, Metta Fjelkner och 
skolminister Ibrahim Baylan -hade arbetat fram en artikel för DN debatt för publicering i 
mellandagarna. Rubriken: Nu tillsätter regeringen en utredning för att införa lärarlegitimation. Vi var 
alla glada. Men artikeln kom inte i mellandagarna. Metta Fjelkner och LO:s ordförande Wanja Lundby 
Wedin publicerade en helt annan artikel på samma plats, om högskolan och om att sänka 
ambitionsnivån: 50 procent av en årskull skulle inte behöva gå i högskolan. Varken vi eller Baylan visste 
något om.” 

Att den planerade artikel sköts åt sidan av LR, även om den kom in efter nyår, sågs inom 
Lärarförbundet som starkt förtroendesänkande.  

Sören Holm: ”LR borde ha meddelat oss, inte minst eftersom vi stod fast vi målet att 50 procent av en 
årskull bör gå i högskolan.” 

Kort efteråt fann Lärarförbundet på nytt anledning att kritisera Lärarnas Riksförbund.  

Den andra sakfrågan som satte käppar i hjulet var diskussionerna om Bologna-processen.  

Sören Holm: ”Sedan våra gemensamma bra år hade vi jobbat oss samman i samtliga 
utbildningspolitiska frågor. Från tidigare skillnader hade vi nu nått samsyn eller nästintill samsyn. Sista 
skiljefrågan handlade om betyg, där Lärarförbundet hade en mer restriktiv syn på betyg. Men Eva-Lis 
valde att neutralisera denna fråga. Sedan kom högskolediskussionen om 50-procentmålet - och en ny 
skiljefråga. Därnäst skulle lärarutbildningen anpassas till Bolognasystemet – vilka utbildningar ska vara 
på grundläggande nivå och vilka ska vara på kvalificerad nivå?” 

Lärarförbundet drev att alla utbildningar skulle vara kvalificerade, medan LR kunde tänka sig att 
utbildning för förskolelärare, fritidspedagoger och lärare för de tidiga åren i grundskolan kunde 
förläggas till den grundläggande nivån. Ett tag försökte man lösa tvisten genom att begära att 
lärarutbildningen kunde stå utanför Bologna-processen. Sedan landade Lärarförbundet trots allt i att 
alla utbildningar skulle vara på kvalificerad nivå. Därmed var förbunden på skilda spår.” 

Detta skedde år 2006. Efter ett tag kom nye skolministern Jan Björklund in i diskussionen.  

Sören Holm: Min bild är att Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund drogs isär i de 
utbildningspolitiska frågorna när Jan Björklund skicklig spelade ut oss mot varandra. Han var inte rädd 
för att säga att han hade lärarna med sig. I verkligheten valde han det förbund som passade för stunden. 
Oftast valde han Lärarnas Riksförbund”  

Sören Holm menar att lärarorganisationerna gick i rätt riktning i fem år, sedan kom hack i utvecklingen 
som det kanske hade gått att hitta tillbaka från. 

Sören Holm: ”Jag säger kanske, om inte Björklund hade kommit in och kört sitt race. Men det tog slut. 
Sedan dess, och under hela min tid, skötte vi de formella delarna – samverkansavtalet, 
samverkansrådet, förhandlingsordning, lärarfonder, lärarförsäkringar - enligt skolboken. Vi sköter det 
strikt och ordentligt. Men många gånger utan entusiasm.” 

Lars Hallenberg tillbakavisar inte Sören Holms bild av händelseutvecklingen under perioden 2005 – 
2007. Också han noterade en förändrad relation mellan förbunden under den här tiden, och han 
beklagar den förändrade relationen, som blev följden av olika sakpolitiska ställningstaganden. Därmed 
tolkar han inte de händelser som Sören Holm beskriver som avgörande för samarbetets nedgång. 
Frågan om debattartiklarna för DN debatt var led i Lärarnas Riksförbund interna arbete och inte riktat 
mot Lärarförbundet. Diskussionen om Bologna-processen och förbundens olika positioner hade en reell 
ideologisk och politisk innebörd. 
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Lars Hallenberg använder en något färgstarkare bild än Sören Holm när han beskriver den nya 
relationen mellan förbunden: ”Ett slags kallt krig.”  

Sammanfattning: Samverkan mellan Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund stod på topp 2005. 
Men i stället för att gå vidare och bilda en ny organisation vände utvecklingen och förbunden gled 
isär under de kommande åren.  

 

Två ordförande 

Metta Fjelkner och Eva-Lis Sirén tillträdde som ordförande för Lärarnas Riksförbund respektive 
Lärarförbundet kort efter sekelskiftet. De hade gedigen facklig bakgrund, de kunde sina förbund och de 
kunde skolfrågorna. De kom att bli två mycket framgångsrika ordförande. 

Men under det här arbetet har jag förstått att det hade varit svårt att gå vidare och öka samverkan eller 
starta ett gemensamt nytt lärarförbund med dessa två som främsta företrädare. De två ledarnas relation 
riskerade eller kanske faktiskt kom att påverka relationen mellan de två lärarförbunden och situationen 
för en halv miljon lärare.  

Jag väljer att inte hänvisa till personer eller ange citat. Jag väljer att sammanfatta vad jag hört om 
ledarnas relation från dem jag intervjuat och andra. Det känns viktigt att påpeka att samtliga jag talat 
med om relationen är kritiska mot att frågan tilläts spela en roll och att den inte klarades ut.  

Frågan om samverkan och framtiden för två förbund bromsades till viss del av två ordföranden. 
Relationerna utvecklades negativt. Det påstås också att de aldrig hade kunnat utveckla ett nödvändigt 
samarbete för att leda samverkan eller en ny gemensam organisation. Så mycket kan personfrågor 
betyda, i alla fall på högsta nivå. 

Förbunden kom att bevaka varandra. Tjänstemän på alla nivåer påverkades. Ett stort projekt för 
trehundratusen lärare påverkades och stoppades delvis på grund av dålig personkemi. 

Så här kan man också resonera:  
Lärarnas ställning är inte stark idag. Bara 65 procent är behöriga. Det är en katastrof. Hur har detta 
kunnat ske? Jag menar inte att det är förbundens fel, men jag tror att vi hade kunnat nå bättre resultat 
om vi hade gått fram som en organisation.  

Det handlar om att få gehör hos politikerna för våra krav. Vi får se politikerna spela ut organisationerna 
mot varandra. Det finns tydliga bevis för att det varit så. Jan Björklund har varit sådan som ledare för 
liberalerna och skolminister. Han har haft felaktig uppfattning i många frågor, men har fått stå 
oemotsagd därför att han har spelat på olika stämningar och traditioner i de olika organisationerna. 

Jag är övertygad om att vi hade varit starkare på alla områden om vi hade gått fram som en 
organisation. Ta vilken fråga som helst som vi har samverkat om, de har varit till lärarnas fromma. Och 
lärarnas situation hänger ihop med hur skolan fungerar och hur eleverna har det. Det är jättetråkigt att 
det blivit så här.  

 

Framtiden  

Vad ska hända med Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund? Kan de börja om? Kan samarbetet eller 
samverkan utvecklas med entusiasm ännu en gång? Har friaren tröttnat? Bör de samverka närmare? Är 
tiden mogen för ett samgående? Eller ska frågan om ett förbund avföras från dagordningen en gång för 
alla? Har det redan gått för lång tid sedan det nära samarbetet avbröts? Talar tiden för ökat samarbete 
eller för två enskilda organisationer? 

I detta avslutande kapitel låter jag de personer jag intervjuat svara sammanhängande på dessa och 
några andra frågor. 
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Slagkraften 

Lars Hallenberg: ”Jag tror att det måste bli en organisation för lärare i framtiden. Skälet är slagkraften. 
Lärarna behöver tyngre slagkraft.” 

Lars Hallenberg: Vi kan inte en gång till skapa en organisation som Lärarförbundet. En sådan 
organisation sprängs inifrån. Man kan inte fösa ihop människor och förkväva dem. Om en organisation 
ska rymma allt från förskolelärare till gymnasiets ämneslärare måste vi hitta ett system som bejakar 
samtliga lärarkategorier. Alla identiteter måste bekräftas för att organisationen ska leda till ökad styrka. 
Det måste förmodligen handla om någon slags federation där de olika kategorierna och 
konstellationerna lär sig leva med varandra. Så fungerar det i vardagen och i skolan. En sådan 
omdaning skulle ha gjorts redan 1968 när den gamla skolan gick i graven och grunden därmed försvann 
för SL, SFL och LR. Grundskolan infördes, gymnasiet öppnades för alla och yrkesutbildningen 
integrerades.  

Lars Hallenberg: När lärare, oavsett utbildningsbakgrund, jobbar på samma skola och möter samma 
problem bör de naturligtvis organiseras på samma sätt. Allt annat är konstigt. En sådan ordning 
motverkas i dag av tradition och/eller behov av maktpositioner.” 

 

Tydligare 

Sven Kinnander: ”Ett gemensamt förbund skulle bli viktigare inom kommunerna och få fram sina 
synpunkter tydligare. En organisation ger ökad tyngd i alla frågor. Men en nyordning kräver en rad 
enskilda överenskommelser: lönepolitik, skolpolitik osv. Detta måste utredas ordentligt under ganska 
lång tid. Sedan handlar det om att manövrera rätt mellan centralorganisationerna. Varken Saco eller 
TCO vill släppa stora organisationer, men de kan å andra sidan inte hindra någon från att lämna. Det 
kan också vara så att en stor gemensam organisation för lärare klarar sig på egen hand utanför 
huvudorganisationerna. Detta måste utredas ordentligt.”  

Sven Kinnander: ”Både LR och Lärarförbundet måste ha sina medlemmar med sig. Det var inte så lätt 
tidigare att skapa opinion, särskilt inte inom LR. Vi i förbundsledningen kunde överblicka utvecklingen, 
men det kunde naturligtvis inte enskilda medlemmar. I dag är skolan enhetlig liksom lärarutbildningen, 
vilket förmodligen gör det lättare att skapa opinion för och bättre förklara behovet av en gemensam 
lärarorganisation.” 

 

Läckage 

Ullacarin Öhrn: ”Lärarna behöver en organisation. De behöver ett format där de naturligt kan hantera 
frågor gemensamt. Jag kände stor sympati för det projekt som Sören Holm och jag var inblandade i 
2005. För det första ett försök att inte skapa intrycket att vi går ihop. Istället skulle vi skapa en ny stark 
lärarorganisation. Det stora förbundet ska inte glufsa i sig det mindre förbundet. Bara med ett sådant 
grepp går frågan att ro framåt.” 

Ullacarin Öhrn: ”Eftersom jag är anhängare av en samlande lärarorganisation tycker jag att behovet 
ökar för varje dag. Jag tycker att det blir för mycket läckage med två förbund, inte minst vad gäller 
pengar. Den organisation jag ser framför mig måste formulera frågan på nytt: Vad är ett fackligt 
förbund på 2020-talet? För vem är en facklig organisation? Jag tror att en ny fräsch organisation skulle 
kunna ta sig an dessa frågor på nytt sätt och få igång debatt och sprida kunskap.” 

Ullacarin Öhrn: ”Vi har jobbat mycket med professionsfrågorna. Det finns medlemmar som skakar på 
huvudet: Vaddå profession? Hög lön och bra arbetstider räcker. Men många andra och många som inte 
är engagerade idag efterfrågar något annat: Utbildning, utveckling, fortbildning, föredrag, 
bokutgivning, internationell verksamhet osv… Vi behöver nya och fräscha grepp vid sidan om fackets 
kärnfrågor.” 

Ullacarin Öhrn: ”I ett nytt förbund krävs plats för alla identiteter. Det är inte samma sak att vara 
gymnasielärare som att vara förskolelärare. Det ena är inte bättre eller sämre, det är olika. Vi tittade på 
detta 2005. I vardagen är det viktigt att ta hänsyn till att lärarna möter olika elever.  Eleverna förtjänar 
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att vi nischar oss mot dem. Ett nytt förbund måste klara att hysa alla lärarkategorier och hitta det som 
förenar och därmed tillhör överbyggnaden: utbildningens status, skolans status, yrkets status, vikten av 
bra skola för Sveriges konkurrenssituation.” 

 

Mitt största misslyckande 

Sören Holm: ”Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund borde ha bildat ett gemensamt förbund för 15 
år sedan… Jag ser ingenting som har förändrat bilden jag bär med mig. Att verka för och att skapa en 
gemensam lärarorganisation var den viktigaste frågan för mig under mina 15 år som kanslichef – och 
tillika mitt största misslyckande. Att vi till och med låg sämre till när jag slutade än när jag började var 
inte roligt.” 

Sören Holm: ”Det är viktigt att inte tala om samgående. Det handlar inte om att jätten ska sluka 
konkurrenten. Det handlar om att starta något nytt som vi går in i med lika förutsättningar. Vi har 
aldrig sagt något om att en ny organisation bör tillhöra Saco, TCO eller stå på egna ben. Detta får 
utredas när den tiden kommer. Sverige är unikt med tre fackliga huvudorganisationer – LO, TCO, Saco. 
Den dag lärarna enas i en ny stor organisation kommer hela arbetsmarknaden att påverkas och ritas 
om.”  

Sören Holm: ”Tiden talar för en ny och starkare organisation. Mycket i digitaliseringen, 
rationaliseringarna och globaliseringen talar för det vi talade om för 15 år sedan: En organisation på 
lokal nivå som läraren är medlem i. Till detta kommer någon form av identifikationsobjekt inom ramen 
för det storskaliga systemet. Identifikation är en av de viktigaste delarna i en organisation. Lärarna vill 
inte identifiera sig med något för stort. De vill veta var de har sina kompisar och kollegor. De frågar 
efter identitet. Att hitta lösningen på identifikationen blir avgörande för att ta sig förbi 
kulturskillnader.” 

Sören Holm: ”Det blir mycket jobb att överbrygga kulturskillnader. Jag var med när SFL och SL slogs 
samman. De organisationerna tillhörde TCO. Det fanns ändå enormt stora kulturskillnader mellan 
organisationerna, men vi genomförde det. SFL var en ren federativ organisation med olika föreningar 
för olika lärare, och det var föreningarna som utgjorde förbundet. Sveriges Lärarförbund var snarare en 
helt platt organisation.” 

Sören Holm: ”Kulturskillnader kan motas bort om organisationerna är överens om lönestruktur, 
utbildningens mål osv. Att presentera en gemensam syn är ett sätt att förhålla sig till alla delar av den 
nya organisationen.” 

Sören Holm: ”Jag tror att en ny organisation riskerar att initialt tappa fart i rekryteringsarbetet, som är 
det grundläggande i en facklig organisation. När konkurrensen tas bort tappar några sugen, de kan tro 
att det löser sig ändå. Idag står uppemot tio procent utanför facket, jag tror inte att antalet kommer att 
öka med en organisation. Oavsett om vi är en eller två organisationer handlar fackligt arbete om att gå i 
takt med medlemsopinionen. Fackliga ledare ska vara framför medlemmarna, men de får inte gå så 
långt fram att de tappar fotfäste. Det där är en svår balansgång.” 

Sören Holm: ”Vi blir en starkare organisation som kan påverka och verka i politiken och 
samhällsdebatten. Grunden är given: Om lärarna har bra förutsättningar gynnar det eleverna. Om 
lärarna har bra löner kan skolan rekrytera bra lärare, vilket gynnar eleverna.” 

 

Svar saknas 

Gunilla Runnquist: ”Jag tycker inte att man ska ge upp hoppet om en gemensam organisation för lärare. 
Idag är det svårt att svara på frågan varför det finns två lärarorganisationer. Det är svårt att hitta vettiga 
förklaringar. Tidigare var det inte konstigt, men nu finns inga bra skäl. ” 

Gunilla Runnquist:”Det finns olika sätt att skapa en ny organisation, men det är viktigt att det sker på 
ett jämlikt sätt. Ingen part får sluka den andra. En ny organisation måste tillgodose olika lärarkategorier 
och olikheter. På skolorna och i vardagen måste professionen få mer att säga till om - det kan ske med 
en starkare organisation. Det gäller alla frågor som har med yrket att göra. I det större sammanhanget 
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tycker jag att fria fackliga organisationer och ett fritt näringsliv är grundpelare i vårt civila samhälle. De 
är en del av vår mycket framgångsrika svenska modell och utveckling. De är minst lika viktiga nu när 
statsapparater förändras i Europa.”  

 

Enorm styrka 

Christer Romilson: ”Jag anser att alla lärare ska bilda ett förbund. Det skulle ge oss en enorm styrka i 
samhället. Vi är redan starka, men gentemot politiken skulle styrkan öka. Professionen skulle stärkas. 
Styrkan ökar när alla lärare talar med en röst och när lärare från olika grupper tar diskussionen inåt och 
står upp gemensamt utåt.” 

Sammanfattning: Stor enighet bland sex före detta förtroendevalda och tjänstemän inom 
Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund: En organisation för lärare skulle öka lärarnas styrka i 
samhället, både som part i avtalsförhandlingar och i debatten/samtalet om skola och utbildning. Över 
nuvarande förbundsgränser råder enighet om grundkonstruktionen för en ny organisation. Båda 
parter ska gå in i denna som jämlikar och varje lärares identitet ska stärkas. 
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Intern analys 
 

Medlemsnytta 
I samverkansavtalet finns följande skrivning: 

”Förbunden är ense om att utreda områden för samverkan ur medlemsnyttosynvinkel”  

Från det att samverkansavtalet tecknades mellan Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund år 1996 har 
förbundet samverkat inom ett antal områden där syftet har varit att skapa medlemsnytta genom att 
hitta gemensamma och kostnadseffektiva lösningar. Nedan finns en beskrivning av de olika 
samarbetsområdena sedan tecknandet. 

Svenska Lärarförsäkringar AB är ett, av förbunden, gemensamt ägt bolag som upphandlar och 
förmedlar försäkringar till förbundens medlemmar. Bolaget startades 1998 och har sedan dess utvecklat 
sin verksamhet och är idag en viktig del i förbundens medlemserbjudande och en mycket uppskattad 
medlemsförmån. Lärarförsäkringar administrerar även den inkomstförsäkring som förbunden 
tillhandahåller till sina yrkesverksamma medlemmar. 

Lärarfonder är en serie fonder som sedan 2012 ägs och Folksam. Förbunden samarbetar med Folksam 
kring förmedling och marknadsföring av dessa fonder. 

Min Trygghet är ett samarbete mellan Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund och Lärarförsäkringar och 
syftet är att den enskilde medlemmen ska känns till sitt försäkringsskydd både privat och i arbetslivet. 

Inom ramen för Skolforum Yrkesutveckling Sverige AB har förbunden gemensamt anordnat mässan 
Skolforum tillsammans med Stockholmsmässan. Från och med 2019 har det gemensamt beslutats att 
inte anordna mässan samtidigt som förbunden tittar på alternativ. 

Under 1998 införde LR ett nytt medlemssystem, SAMBA, vilken byggde på samma plattform som 
Lärarförbundets medlemssystem MOA. Lärarnas Riksförbund köpte en nyttjandelicens från 
Lärarförbundet och byggde vidare på denna plattform. Samarbetet underlättade arbetet inom 
administration och utveckling (3L) och förenklade samavisering av försäkringspremier från 
Lärarförsäkringar. 

Förbunden samarbetade under 2010-talet inom flera områden för administrativt IT-stöd. Genom 
samarbetet och gemensamma satsningar kunde förbunden gemensamt verka för en kostnadseffektiv 
och funktionell IT-miljö som innefattade e-posthantering, webb och Intranät. 

Av dessa samarbeten är det Lärarförsäkringar, Lärarfonder och Min Trygghet som består. Övriga 
samarbeten, t.ex. kring medlemssystem och IT-stöd, har avslutats. Det finns flera orsaker till varför 
dessa samarbeten har avslutats men det kan konstateras att det hade varit mer gynnsamt för 
förbundens medlemmar om samarbetet fortsatt. Med de krav som ställs på IT-säkerhet och utifrån 
GDPR är det mycket kostsamt att utveckla och implementera ett medlemssystem och andra IT-
lösningar – även om man använder standardlösningar inom branschen. Drift, förvaltning och 
utveckling inom IT är nödvändiga för att förbunden ska vara relevanta för sina medlemmar men det är 
också kostnader som stadigt ökar och blir svåra att bära för förbunden framöver. 
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Förhandlingssamverkan 
Lärarnas löner har ökat under det senaste decenniet men det är fortfarande en mycket lång väg kvar att 
gå innan lärarlönerna ligger i paritet med andra högskoleutbildades löner. Arbetsbelastningen har 
under 10-talet varit och är fortfarande ett mycket stort problem för våra medlemmar. Och vi har i 
princip inte lyckats med att minska arbetsbelastningen för den enskilde läraren i vardagen. Det sker 
också nedskärningar i våra verksamheter som påverkar medlemmarna mer och mer för varje dag som 
går och vi ser sjukskrivningstal som skjuter i höjden.  

Under hela 2000-talet har relationen mellan förbunden påverkat slagkraften och styrkan i att fullt ut 
agera gemensamt i avtalsrörelser. Det har också påverkat möjligheterna till att nå framgång i 
medlemmarnas frågor. De intervjuade är sammanfattningsvis överens om att en organisation för lärare 
skulle öka lärarnas styrka i samhället, både som part i avtalsförhandlingar och i debatten/samtalet om 
skola och utbildning. Att knyta samman dessa faktorer; som part i avtalsförhandlingarna och i 
debatten/samtalet om skolan är allt mer relevant då det är förmågan att kombinera dessa som idag än 
mer än tidigare är en förutsättning för framgång. Att vinna opinionen, att få politiken med oss, att få 
staten att ta ansvar i rätt frågor och på rätt sätt, skapar förutsättningar för framgångsrika avtal.  

Mycket energi har genom åren ägnats åt de två förbundens parallella processer och de skillnader som 
har funnits i förbundens politik har varit relaterade till de olika medlemsgrupper förbunden ansluter. 
Flera av de nyansskillnader som uppstått i politiska ställningstaganden har också sitt ursprung i att en 
fråga har diskuterats i två olika rum, eller implementeras på olika sätt. Detta inte nödvändigtvis för att 
förbunden tycker olika utan för att diskussionen förts i två olika rum. De nyansskillnaderna är lätta att 
se och dessutom utnyttja som förhandlare hos en motpart vilket påverkar slagkraften i den nationella 
avtalsrörelsen liksom i det lokala arbetet med anledning av avtalet.  

Det går heller inte att bortse från att avtalsförhandlingarna och framför allt kommunikationen och 
implementeringen av avtalen nyttjats i profilerande syfte, där energin snarare varit mellan förbunden 
än gentemot motparten i syfte att få ett så starkt avtal som möjligt att få fullt genomslag lokalt.  

Att detta sker är i sig inte så förvånande, det är en naturlig dynamik mellan de som förhandlar och de 
som kommunicerar om förhandlingarna. Inom en organisation hanteras det, men effekten blir tydligare 
när det sker parallellt i två olika organisationer. De avtalsrörelser då ambitionen funnits att tydligt 
samarbeta har det krävts mycket tid och resurser för att överbrygga respektives processer och 
åstadkomma en gemensam kommunikation.  

 

Utbildningspolitik 
Enligt samverkansavtalet regleras arbetet mellan förbunden i utbildningspolitiska frågor enligt 
följande: 

”Det gemensamma utbildningspolitiska åtagandet i enlighet med Avtal 2000 gör det naturligt och 
nödvändigt med en fortsatt samverkan inom det utbildningspolitiska området. Förbunden är därför 
ense om att samverka på detta område i största möjliga antal frågor.” 

Samverkan mellan organisationerna i utbildningspolitiska frågor har genom årens lopp varierat 
kraftigt. Från situationer där samarbetet har varit 100% till situationer där det varit 0% och snarare 
varit helt motsatt. Samarbetet var stort i början av 2000-talet, dalade rejält från 2006 och har de 
senaste åren återupptagits något. Det sista främst beroende av att andra aktörer har deltagit i arbetet 
inom ex skolkommissionen och likvärdighetsagendan. 

Vid några tillfällen har samarbetet varit mycket gott men generellt har samarbetet varit svårt. 
Framförallt eftersom vi under alla år har levt med en konkurrenssituation mellan organisationerna och 
två mycket olika organisationskulturer har försökt mötas samtidigt som konkurrensen om 
medlemmarna har varit stenhård. Det har medfört tillitsbrister mellan förtroendevalda och anställda.  
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Några exempel på samarbeten genom åren: 

• Under åren 1999-2005 genomfördes flera olika utbildningspolitiska samarbeten mellan 
organisationerna. Det handlade om att besvara remisser likalydande och att driva gemensamma 
frågor gentemot politiska beslutsfattare. 

• Hösten 2005 beslutade samverkansrådet att bedriva gemensam valkampanj inför valet 2006. 
Under 2006 genomfördes kampanjen Alla har rätt till behöriga lärare. Samarbetet var 
lyckosamt i den meningen att vi lyckades sätta tryck i en skolfråga under valet. Men samarbetet 
led också av tillitsbrister och bristande samarbetsvilja mellan organisationerna. 2006 enades 
organisationerna om att det behövs en auktorisation för lärare och kom överens med 
skolministern om att utreda hur det skulle se ut.   

• 2016 genomfördes ett projekt tillsammans med LO om likvärdighet i skolan. Arbetet mynnade 
ut i ett antal gemensamma seminarier och sedermera i Likvärdighetsagendan som 
presenterades i början av 2017. Genom arbetet lyckades vi tillsammans sätta skolans 
likvärdighet på agendan i den skolpolitiska och mediala debatten. 

• 2017 skrevs ett i huvudsak likalydande remissvar om införandet av ett professionsprogram för 
lärare och skolledare. 

 

Några exempel på frågor där vi drivit motsatta agendor: 

• Bolognaprocessens införande – här hade vi olika åsikter om hur olika delar av lärarutbildningen 
skulle införlivas i Bologna. 

• Lärarutbildningsreformen 2011 – här hade vi helt olika åsikter om hur lärarutbildningen skulle 
struktureras. 

• Karriärreformen – här hade vi under införandet mycket olika ståndpunkter kring utformning 
och genomförande.  

• Förstatligande av skolan – vi har haft mycket olika ståndpunkter i denna frågan genom åren. De 
sista åren har dock ett rejält närmande mellan organisationernas ståndpunkter gjorts.  

 

Yrkesetik 
I samband med Avtal 2000 drev Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet frågan om att ta fram 
gemensamma yrkesetiska principer för lärare. I skolutvecklingsdelen En satsning till tvåtusen framgår 
att det krävs någon form av etiska grundståndpunkter som norm för lärarnas förhållande till elever, 
föräldrar och varandra. Efter ett omfattande arbetet i bägge organisationerna fastställde de bägge 
förbundsstyrelserna yrkesetiska principer i juni 2001.  

Detta arbete är inte uttryckligen en del av samverkansavtalet men har setts som en förlängning av det 
utbildningspolitiska samarbetet och Samverkansrådet har hanterat frågorna.  

2007 inrättades Lärarnas yrkesetiska råd med ledamöter från bägge organisationerna och sedan 
införandet av principerna har vi genomfört gemensamma yrkesetiska seminarier för lärare och 
skolledare runt om i landet.  

Samarbetet inom yrkesetiska rådet har generellt fungerat väl men det har också funnits slitningar 
mellan organisationerna om vilka vägar som arbetet ska ta samt hur det ska genomföras. Det har också 
varit svårt för rådet att få till en riktigt bra plattform i den nuvarande konstruktionen. 
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Rekrytering 
Över tid har människors engagemang i medlemsbaserade organisationer och politiska partier minskat. 
Det betyder inte att människor är engagerade i mindre utsträckning – bara att engagemanget 
kanaliseras på andra sätt. De flesta medlemsorganisationer arbetar idag aktivt med att behålla och/eller 
öka sitt medlemsantal samt att hitta sätt för att engagera sina medlemmar. Det rör såväl fackförbund 
som andra organisationer. 

 
I samverkansavtalet mellan Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet står följande i § 8: 

”Som en förutsättning för den i detta avtal vidgade samverkan mellan de båda lärarförbunden är 
förbunden ense om att inte rekrytera varandras yrkesverksamma medlemmar. Detta är i enlighet 
med tidigare avtal mellan förbunden. Det överensstämmer dessutom med samverkansavtalet mellan 
SACO och TCO” 

Intentionen bakom denna skrivning var dels att det är svårt att samverka med varandra om man 
samtidigt aktivt försöker rekrytera varandras medlemmar, dels att andelen oorganiserade lärare var och 
är så pass stor – förbunden behöver inte fokusera på varandras medlemmar, utan kan fokusera på de 
oorganiserade om man vill växa. 

Denna del av avtalet respekterades under de första åren, men sedan mitten på 00-talet har inget av 
förbunden helt och hållet följt intentionen i denna paragraf. Förändringen mot en utökad 
rekryteringskonkurrens utvecklades successivt och eskalerade genom olika typer att offensiva 
ageranden hos respektive förbund. 

I nuläget följs inte intentionen i samverkansavtalet kring rekrytering och förbunden rekryterar aktivt 
varandras medlemmar. Inom båda förbunden finns dock företrädare på lokal nivå som respekterar 
uppdelningen mellan förbunden och inte skulle rekrytera det andra förbundets medlemmar eller ens 
besöka det som betraktas som det andra förbundets skola. 

Båda förbunden har behov av att växa i medlemsantal för att öka i facklig styrka och representativitet, 
men också för att ekonomiskt kunna upprätthålla den verksamhet som bedrivs. Detta innebär att båda 
förbunden satsar stora resurser på att rekrytera både studenter och yrkesaktiva. Behovet av att behöva 
satsa stora ekonomiska och personella resurser på rekrytering skulle vara lägre om förbunden inte 
behövde rekrytera varandras yrkesverksamma medlemmar.  

Trots de avsevärda resurser som läggs på rekrytering har inget av förbunden varit tillräckligt 
framgångsrika inom de delar av utbildningssystemet där det är svårare att rekrytera. Det syns till 
exempel inom fristående verksamhet där organisationsgraden är mycket lägre än inom kommunal 
verksamhet. Inom denna verksamhet skulle det krävas strategisk analys, kraftansträngningar och 
resurser över lång tid för att öka organisationsgraden. Den rådande rekryteringskonkurrensen mellan 
förbunden försvårar arbetet med att öka organisationsgraden inom fristående sektor. 

Båda förbunden har olika organisatoriska bakgrunder och har traditionellt varit starkare i olika 
skolformer och i olika lärargrupper. För att öka sitt medlemsantal och representativitet har båda 
förbunden satsat strategiskt inom de områden där man traditionellt varit svagare. Det börjar märkas i 
de båda förbundens medlemsammansättning, vilka blir mer och mer lika varandra. Detta illustreras i 
grafen nedan som baseras på den partsgemensamma statistiken avseende kommunalt anställda lärare. 
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Slutsatser 
 

Facklig styrka 

• Utvärderingen visar att förbunden lägger mycket tid och kraft på att såväl samarbeta som att 
motarbeta varandra. 

• Utvärderingen visar att arbetsgivare, arbetsgivarorganisationer och politiker spelar ut 
fackförbunden mot varandra vilket i sig minskar den fackliga styrkan.   

• Utvärderingen visar att lärarna inte uppvärderats lönemässigt, inte heller har arbetsmiljön 
förbättrats. 

• Det finns missnöje och frustration i medlemsled gällande det fackliga resultatet för 
medlemmarna.  

 

Rekrytering 

• Utvärderingen visar på att såväl Lärarnas Riksförbund som Lärarförbundet bryter mot 
samverkansavtalet gällande aktiv rekrytering av varandras medlemmar.  

• Utvärderingen visar att förbunden lägger mycket tid, kraft och ekonomiska resurser på att 
rekrytera medlemmar. 

• Den fackliga anslutningsgraden sjunker.  

 

Skolpolitik 

• När förbunden lyckats samordna skolpolitiken blir vi slagkraftiga 

• Det finns skillnader mellan förbunden, skillnaderna är ofta en effekt av vilka medlemsgrupper 
som förbunden ansluter 

 

Lokal samverkan 

• Förbunden samverkar mycket bra på lokal nivå.  

• Stödet för utökat samarbete är mycket stort på skolnivå och stort på huvudmannanivå. 

 

Intäkter 

• En kostnadsuppräkning med 3 % på en gemensam kostnadsmassa på 810 mkr år 2019 gör att vi 
sammantaget når 1 mdr kronor i kostnader år 2026. 

• För att kunna behålla denna status quo i verksamhet måste medlemstalet öka med drygt 6 700 
yrkesverksamma medlemmar per år netto. 

• Båda förbunden har ansträngd ekonomi och står inför omprioriteringar och nedskärningar.  

 

Utgifter 

• Förbunden har i merparten av verksamheten kostnader för samma företeelse. Skulle samtliga 
dubbleringar på nationell organisatorisk nivå upphöra är bedömningen att det på sikt skulle 
kunna motsvara upp till ca 100kr/månad av medlemsavgiften. Detta utrymme skulle kunna 
användas till att sänka medlemsavgiften eller höja ambitionsnivån gällande den fackliga 
leveransen gentemot medlemmarna.  
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Medlemsnytta 

• Det tydligaste exemplet är Lärarförsäkringar som startades av förbunden 1998. Andra exempel 
är lärarfonder, Min trygghet och inkomstförsäkringen.  

• Övriga samarbeten, t.ex. kring medlemssystem och IT-stöd, har avslutats. Det finns flera 
orsaker till varför dessa samarbeten har avslutats men det hade varit mer ekonomiskt gynnsamt 
för förbundens medlemmar om samarbetet fortsatt.  

 

Slutsats från djupintervjuerna 

Stor enighet bland sex före detta förtroendevalda och tjänstemän inom Lärarförbundet och Lärarnas 
Riksförbund: En organisation för lärare skulle öka lärarnas styrka i samhället, både som part i 
avtalsförhandlingar och i debatten/samtalet om skola och utbildning. Över nuvarande 
förbundsgränser råder enighet om grundkonstruktionen för en ny organisation. Båda parter ska gå 
in i denna som jämlikar och varje lärares identitet ska stärkas. 

Christer Isaksson 
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Bilaga 1 Analys av samarbete och ekonomi till samverkansrådet nov-18 

 

      2018-11-01 

Bilaga 1: Samarbete mellan Lärarförbundet och Lärarnas 
Riksförbund (SR, 2018) 
 

Under 1990-talet skedde stora förändringar i den fackliga världen i Sverige. Inom offentlig sektor bröts 
de traditionella kartellerna upp och ersattes av nya former av samarbete, ibland över gränderna för 
centralorganisationerna. 

 

Samtidigt skedde en stark decentralisering av skolväsendet genom kommunaliseringen av lärartjänster, 
ny kommunallag, friskolereformen och rätten till ett fritt skolval i början på 1990-talet. 

 

De båda lärarorganisationernas samarbete manifesterades i ett samverkansavtal i december 1996. 
Genom bildandet av Svenska Lärarförsäkringar AB 1998 administreras medlemsförsäkringar 
gemensamt och enhetligt för samtliga medlemmar. 

 

Under de senaste 20 åren har samarbetet mellan förbunden vilat på samverkansavtalet för 
förhandlingsverksamhet på den kommunala och privata sektorn och Lärarförsäkringar. Genom åren 
har olika former av samarbete skett även på det utbildningspolitiska området. 

 

I december 2017 bestämde respektive förbund på förslag av samverkansrådet följande: 

Formerna för samarbete mellan förbunden har reglerats i samverkansavtal i december 1996, reviderat 
1999. Under de dryga 20 år som gått sedan avtalet tecknades har samverkan och samarbete skett med 
olika framgång. 

Under 2017 har samverkansrådets styrelse och fullmäktige träffats regelbundet för att planera den 
kommunala avtalsrörelsen. Samarbete har även skett inom ramen för skolkommissionen och 
expertgrupp till utredningen Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner. 

De båda förbundspresidierna har i dessa sammanhang diskuterat möjligheterna för de båda förbunden 
att ännu bättre samordna förbundens resurser och förmåga i syfte att förbättra arbetssituationen för 
dem som är medlemmar och därigenom motivera ett fackligt medlemskap. 

Vidare utveckling av samverkan mellan förbunden föreslås nu ske i tre delar: 

• Synkronisering av remissvar gällande utredningarna, Organisationsöversyn av de statliga 
myndigheterna inom skolväsendet, Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner och 
Ökad samverkan kring praktiknära forskning för stärkt vetenskaplig grund i skolväsendet.  
 
Genomgång av förbundens ställningstaganden. I de fall förbunden har lika eller likartade 
ställningstagande utformas likalydande reaktioner i remissvaren. 

 

• Grundlig genomgång av de två förbundens ställningstagande i fackligt-politiskt och 
utbildningspolitiskt hänseende samt övriga aspekter. 

 

Genomgången ska redovisa vilka likheter som finns samt vari eventuella skillnader består. 
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Denna genomgång ska vara klar till april 2018. 

 
• Förbunden har i dag olika samarbetsformer i Samverkansrådet, Lärarförsäkringar, Skolforum, 

Yrkesetiska rådet, Lärarfonder m fl instanser. 
 
Förslag ska ges till hur förvaltning och utveckling av dessa instanser, förbundens strukturer 
samt andra frågor skulle kunna bidra till att förbättra och effektivisera service till medlemmarna 
och hur detta samtidigt skulle kunna innebära en lägre medlemsavgift. 

Med erfarenheter och slutsatser från dessa tre områden ska förbunden därefter avgöra formerna 
för vidare utveckling av samverkan och strukturer. 

 

Uppföljning av de tre punkterna: 

• Remissvar till utredningen Bättre skola… har behandlats i enlighet med direktiven. Utredningen 
om praktiknära forskning innehöll inga konkreta förslag, varför remissvaren blev allmänt 
hållna. Organisationsöversynen om statliga skolmyndigheter har inte skickats ut på remiss. 

• Genomgången av ställningstaganden i fackligt-politiskt och utbildningspolitiskt hänseende är i 
stort sett klar och kan presenteras inom kort. 

• Det tredje uppdraget är påbörjat. Nedan kommer en omvärldsanalys att presenteras och en 
skiss på några tänkbara scenario kommer att avsluta genomgången. 
 

 

Omvärldsanalys 

Organisationsgraden hos lärare 

Vid årsskiftet 2017/18 hade förbunden sammanlagt 324 798 antal medlemmar varav 224 361 var 
yrkesverksamma. 

 

Den sammanlagda medlemsutvecklingen har under de senaste tio åren varit mycket svagt positiv. Det 
kan konstateras att det under denna period rått, och fortfarande råder, en lärarbrist i Sveriges skolor. 
Samtidigt har organisationsgraden (dvs hur stor andel av de som arbetar som lärare som väljer att bli 
medlem i en facklig organisation) sjunkit från 89% 2006 till 83% 2015. Prognoserna inom lärarområdet 
pekar på en fortsatt minskning från 2015-2018 med ungefär 0,5% per år. Lägst organisationsgrad finns 
inom de fristående skolorna. 

 

Den sjunkande organisationsgraden inom lärarkåren har kommit sent, men sett över hela den svenska 
arbetsmarknaden har den pågått länge. Den internationellt sett höga organisationsgrad som Sverige 
haft dalar sakta men säkert, främst inom privat sektor men nu även inom den offentliga sektorn. I 
korthet kan sammanfatta den totala organisationsgradsutvecklingen i Sverige med att mellan 1993 och 
2006 sjönk organisationsgraden från 85 procent till 77 procent, därefter sjönk den till 71 procent 2008 
sedan a-kasseavgifterna höjts och är nu på ca 69%. 

 

Till detta förstärks frågan om organisationsgrad som yrkesverksam då längre utbildningar resulterar i 
ett senare inträde på arbetsmarknaden och det är vanligt att se ett samband med familjebildning och 
anslutande till facklig organisation. Båda förbunden ser också tendenser till att äldre lärare lämnar 
förbundet de sista yrkesverksamma åren. Således är det en krympande andel yrkesverksamma lärare 
som Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet båda försöker attrahera och rekrytera som sina 
medlemmar. 
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Primärt är mängden medlemmar/storleken på en facklig organisation en styrka gentemot 
avtalsslutande parter, myndigheter och beslutsfattare – ju större organisation desto starkare röst skulle 
man kunna beskriva det. I dagens och morgondagens samhälle är storleken något mer relativ, dvs vad 
man kan åstadkomma är inte direkt kopplat till ett medlemsantal eftersom påverkansbilden är så 
mycket mer mångfacetterad men också kostnadskrävande.  

 

Intäkts- och kostnadsutveckling 

Både Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet har fr o m den 1 januari 2019 en sk enhetsavgift 
(Lärarnas riksförbund har 300 kr och Lärarförbundet har 290 kr) för sitt medlemskap per månad. 
Detta innebär att löneökningar i medlemskåren inte får någon effekt på förbundens intäkter. 

 

Det tidigare avgiftssystemet med procentavgift på bruttolönen tillsammans med goda löneökningar 
bland medlemmarna har gjort att förbunden hittills kunnat öka sina kostnader. Trots en utökad 
verksamhet har positiva bokslut utan tillskott av inkomster från kapital kunnat uppvisas. 

 

Bedömningen är att kostnadsökningen de kommande 10 åren är i snitt 3 % för båda förbunden. 
Beroende på medlemsutvecklingen i respektive organisation så kommer det ge olika utfall, men det 
kommer med största sannolikhet leda till ett minskat ekonomiskt utrymme för båda förbunden för det 
primära uppdraget – stödet till sina medlemmar och påverkansmöjligheterna för att lärarna ska få det 
bättre i arbetslivet. 

 

En kostnadsuppräkning med 3 % på en gemensam kostnadsmassa på 810 mkr år 2019 gör att vi 
sammantaget når 1 mdr kronor i kostnader år 2026. 

 

För att kunna behålla denna status qou i verksamhet måste medlemstalet öka med drygt 6 700 
yrkesverksamma medlemmar per år netto. 

 

Nedan räknas ett antal väsentliga kostnadsposter upp.  

• Personal – beräknad genomsnittskostnad är 1 miljon kr/heltidsanställd vilket inkluderar lön, 
sociala avgifter, kompetensutveckling, rekrytering av personal och andra löpande personalåtgärder. 
 

• Lokaler  
 

• Anslag för lokal verksamhet 
 

• Verksamhetssystem – beräkningen baseras på löpande drift- och utvecklingskostnader för webb, 
intranät, personaladministrativa system, medlemssystem etc. 
 

• IT-utveckling – beräkningen baseras på kommande utvecklingskostnader till följd av 
verksamhetens behov eller lagstiftarens krav (t ex GDPR-lagstiftning). 
 

• Demokratisk organisation (kongress, förbundsstyrelse, arbetsutskott, förbundsråd, 
avtalsdelegation, regionala konferenser) med målgruppen förtroendevalda (dvs inte kurser) 
 

• Avgifter till nationella och internationella organisationer (SACO/TCO, PTK, OFR, NLS, ETUCE, EI) 
 

• Tidningar  
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Genom att förbunden i många delar ovan har kostnader för samma företeelse skulle en samordning av 
funktioner utan att det innebär någon kvalitetssänkning kunna möjliggöra en avgiftssänkning. Skulle 
samtliga dubbleringar upphöra är bedömningen det skulle motsvara ca 100kr/månad av 
medlemsavgiften. 

 

Scenarios 

Mot bakgrund av ovanstående analys och utvecklingslinjer kan man dra olika slutsatser om framtida 
behov och utmaningar, men det finns både möjligheter och alternativ.  

 

Scenario 1 

Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet fortsätter samarbetet på exakt samma sätt som i nuläget. 

 

Scenario 2 

Förbunden inleder ett utvecklat samarbete kring administration och allt som inte är av facklig-politisk 
karaktär. I detta undviks alla former av dubbelbemanning. 

 

Vidare kan arbetsgivarrelaterade frågor, vilka vilar på samverkansavtalet, hanteras av en 
förhandlingsorganisation. Förbunden kvarstår i övrigt i sin nuvarande form. 

 

Scenario 3 

Förbunden inleder en process, gemensamt och i respektive organisation, som syftar till att skapa en ny 
organisation  
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Bilaga 2. Utbildningspolitisk analys  

 

Bilaga 2: Likheter mellan Lärarnas Riksförbund och 
Lärarförbundet – en översikt (SR, 2018) 
 

Grundläggande fakta om förbunden, vem vi ansluter och kort historik 

Både Lärarnas riksförbund och Lärarförbundet härstammar från slutet av 1800-talet och 
under 1900-talet utvecklades såväl skolväsendet som dess lärarorganisationer. En stor del 
av de skillnader som finns mellan förbunden kan förklaras av att förbundet organiserat 
olika medlemsgrupper. Vi kan övergripande konstatera att skillnaderna inte är lika stora 
idag som för 30 år sedan. Vi är fortfarande en produkt av vår historia men förbunden 
förfogar tillsammans över framtiden.  

  

Förbundens historia  

Källa: Lärarnas historia. 
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Medlemsgrupper som förbunden organiserar  

 

Medlemsgrupp Lärarförbundet Lärarnas 
Riksförbund 

Förskollärare  X  
Lärare i fritidshem  X X 
Grundskollärare X X 
Gymnasielärare  X X 
Universitets/ 
högskollärare 
 

X X 
(Dubbelanslutningsavtal 
med SULF) 

Skolledare X  
Studie- och 
yrkesvägledare 

X X 

Vux- och sfilärare X X 
Folkhögskollärare  X X 
Lärare på 
studieförbund 

X X 

Kulturskollärare X X 
Modersmålslärare X X 
Kyrkomusiker X  
Studenter  X X 
Pensionärer X X 

 

  

42



Hur organiserar vi vårt fackliga arbete?  

 

Lärarförbundet 

 

 

 

LR:s organisation 
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Övergripande likheter och skillnader mellan förbunden  

Vår gemensamma översyn visar på att likheterna i de bägge organisationerna är större än 
skillnaderna mellan förbunden. Vi ansluter i huvudsak samma medlemsgrupper, vi arbetar 
i huvudsak med samma frågor och samma utmaningar. Vi har fokus på lärarrollen och vi 
kämpar för att våra medlemmar ska ha det så bra som möjligt på jobbet. Vi arbetar också 
bägge för att läraryrket ska ha hög status och vara eftertraktat samtidigt som vi vill att 
friutrymmet och autonomin ska öka.  

 

Men det finns såklart skillnader i en del av de ställningstaganden som respektive 
organisation har gjort i utbildningspolitiska och fackpolitiska områden. Det finns några 
övergripande skillnader mellan förbunden som vi anser återkommer oberoende vilka 
områden vi granskar.  

 

I våra diskussioner har vi antagit att en medlem i Lärarnas Riksförbund respektive 
Lärarförbundet i samma skolform inte nämnvärt skiljer sig åt. Dessutom är det troligt att 
det ena förbundets åsikt i en sakfråga mycket väl delas av en medlem i det andra förbundet 
och vice versa. Medlemmarna efterfrågar lösningar på samma problem. Skillnaden mellan 
förbunden kan i huvudsak förklaras via historik och tyngdpunkten i respektive förbunds 
medlemsgrupper.  

 

Vi gör även ett antagande att det finns en ideologisk minoritet i respektive förbund, där det 
exempelvis finns ämneslärare i Lärarförbundet som inte gillar betyg och lågstadielärare i 
Lärarnas Riksförbund som vill avgränsa sig gentemot förskola och fritidshem. Vår 
bedömning är att det rör sig om små grupper.  

 

Om det finns behov/intresse kan vi mycket väl undersöka om ovanstående antaganden 
stämmer.  

 

Övergripande skillnader 

- Vi kan konstatera att Lärarförbundet ofta betonar helheten och att Lärarnas 
Riksförbund oftare vill lyfta fram skillnader i olika verksamheter.  

- Lärarförbundet betonar oftare behov av centrala regleringar med lokala 
anpassningar och Lärarnas Riksförbund betonar oftare behov av centrala 
regleringar och lösningar.  

- Båda förbunden betonar vikten av att hela utbildningskedjan måste fungera, det vill 
säga att respektive skolform är en förutsättning för nästa skolform. Lärarnas 
Riksförbund vill se tydliga avstämningstillfällen där det konstateras om eleverna 
har tillräckliga kunskaper. 

- Lärarförbundet talar mer om att lärare och rektorer/skolledare ska finna 
gemensamma lösningar och Lärarnas Riksförbund vill ha en tydligare rollfördelning 
där lärarna är arbetstagare och där rektorerna representerar arbetsgivaren. 
Lärarförbundet anser att lärare och rektorer utgör en och samma profession och 
Lärarnas Riksförbund anser att det rör sig om olika professioner.  

- Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet vill att styrningen av skolan ska präglas 
av tillit och ett stort professionellt friutrymme. Lärarnas Riksförbund anser att detta 
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skapas bäst via tydliga centrala regleringar medan Lärarförbundet efterfrågar 
mindre detaljerad central styrning och mer dialog mellan de olika nivåerna i 
styrsystemet.  

- Lärarförbundet har ett vidgat perspektiv när det gäller det fackliga uppdraget. 
Förbundet har ett omfattande internationellt perspektiv och ett brett 
samhällsperspektiv som ofta tar sin utgångspunkt i skolan som helhet. Lärarnas 
Riksförbund har ett snävare fackligt perspektiv och avgränsar sig oftare till de frågor 
som berör medlemmen eller mer detaljerade skolfrågor. 

 

För att visa på vilka likheter och skillnader det finns i sakpolitiska frågor har vi nedan gjort 
en genomgång på en mer detaljerad nivå. 
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Utbildningspolitik  

 

Styrning av skolan 

Område Likheter Skillnader 
Skolans finansiering Staten behöver ta ett ökat 

ansvar för finansieringen, 
skolpengssystemet behöver 
ses över och finansieringen 
behöver i större utsträckning 
fördelas enligt 
socioekonomiska faktorer.  
 

Lärarnas Riksförbund vill gå 
längre, dvs. att staten ska ta 
över finansieringen av skolan. 
 

Huvudmannaskap Det är bra att staten utreder 
frågan om huvudmannaskap. 

Lärarnas Riksförbund har 
kongressbeslut som innebär 
att förbundet arbetar för att 
det kommunala 
huvudmannaskapet ska 
ersättas av ett statligt 
huvudmannaskap.  
Lärarförbundet vill se en 
tydlig ansvarsfördelningen 
mellan staten, huvudmannen 
och professionen. Statens 
ansvar för skolan behöver öka 
i stora delar men också 
minskas i detaljeringsnivå. 

Regionala myndigheter Statliga regionala 
skolmyndigheter på skolans 
område bör inrättas. 

Lärarförbundet betonar 
samverkan mellan 
professionen, huvudmännen 
och forskning snarare än ökad 
reglering. 

 

 

 

Skolval, vinst och fristående skolor 

 

Område Likheter Skillnader 
Skolval Det så kallade fria skolvalet 

behöver justeras och 
möjligheten att välja skola 
begränsas. 

Lärarnas Riksförbund anser 
att val endast ska vara möjligt 
inför respektive stadium och 
till gymnasieskola.  

Kösystem Dagens kösystem ska slopas.   
Vinster  Fördelningen av resurser till 

fristående skolor ska 
genomföras på sådant sätt att 
det inte finns stora 
möjligheter att plocka ut vinst. 
Som huvudprincip ska 
överskott återinvesteras i 
verksamheten. 
Skolpengen behöver ses över i 
förhållande till klasstorlek.  

Lärarnas Riksförbund vill 
införa en reglerad 
vinstbegränsning. Förbundet 
anser även att 
aktiebolagsformen är mindre 
lämplig för att driva skola.  
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Antagning Gemensam antagning av 
elever på kommunal nivå. 

Lärarförbundet anser att 
denna förändring inte kan 
genomföras separat utan att 
den måste kombineras med 
andra för att den ska ha någon 
effekt.  

Fristående skolor Vill behålla de fristående 
skolorna och anser att de fyller 
en viktig funktion som 
komplement till de offentliga 
skolorna.  

 

Etablering  Lärarnas Riksförbund anser 
att det inte ska råda en fri 
etableringsrätt av nya 
skolenheter. 
Dimensioneringen av såväl 
kommunala som fristående 
skolor ska i huvudsak utgå 
från demografi.  

 

Professionsprogram  

 

Område Likheter Skillnader 
Införa 
professionsprogram 

Välkommen åtgärd och 
tillstyrker därmed att ett 
sådant inrättas. 

 

Reglering Nationellt reglerat i syfte att 
bidra till transparens och 
likvärdighet så att alla berörda 
inom professionen ges 
möjlighet att delta i 
programmet på lika villkor 
oavsett var i landet man 
arbetar. 

 

Kompetensnivåer Fyra nationellt reglerade 
kompetensnivåer för 
legitimerade lärare: 
legitimerade lärare, erfaren 
lärare, meriterad lärare samt 
särskilt meriterad lärare. 
Dessa nivåer föreslås regleras i 
författning och för vissa 
särskilt kvalificerade 
arbetsuppgifter bör krav 
ställas på den lärare eller 
förskollärare som utför dem. 

 

Vilka omfattas Skollagens behörighetsregler 
ska styra vem som kan delta 
och avancera i 
professionsprogrammet. På 
sikt ser förbunden också att 
undantagen avseende kravet 
på legitimation kommer att 
avskaffas och att legitimation 
då kommer att vara en 
grundförutsättning för att 
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delta och avancera i 
programmet. 

Nationell funktion Det ska finnas en nationell 
funktion där professionen är 
representerad och har stort 
inflytande. 

 

Kompetensutveckling i 
programmet 

Alla lärare och skolledare ska 
garanteras 
kompetensutveckling inom 
programmet.  

Lärarnas Riksförbund anser 
att endast sådan fortbildning 
som leder till vidare 
avancemang ska rymmas 
inom programmet. 
Lärarförbundet har en bredare 
syn på vilken 
kompetensutveckling som ska 
ingå i programmet ex 
behörighetsgivade 
kompetensutveckling. 
Lärarförbundet anser också 
att professionens behov ska 
vara utgångspunkt för vilken 
kompetensutveckling som 
genomförs. 

Dokumentation & 
bedömning 

Undvika krav på alltför 
omfattande dokumentation i 
samband med att få 
kompetenserkännande – kalla 
kriterier bra, särskilt på 
”lägre” nivåer (erfaren lärare). 
Anser att skolledare ska ha 
inflytande i bedömning av 
lärares kompetens och 
kompetensutvecklingsbehov. 
Lärare ska själva avgöra om de 
vill prövas för stegen 
meriterad lärare och särskilt 
meriterad lärare. 

Lärarnas Riksförbund anser 
att prövning för högre steg ska 
hanteras av den nationella 
funktionen eller vid någon 
form av skolmyndighet.  

Reglering av 
arbetsuppgifter 

Vissa arbetsuppgifter till 
exempel mentor och 
handledare kan kopplas till ett 
specifikt steg i 
professionsprogrammet 

Lärarnas Riksförbund anser 
att ett större antal 
arbetsuppgifter ska anpassas 
till professionsprogrammet 
och vara nationellt reglerade. 

Regional funktion Anser att det ska finnas 
regionala 
utvecklingscentra/råd som 
tillsammans med huvudmän, 
profession och lärosäten 
arbetar med 
kompetensutvecklings- och 
forskningsfrågor. 

Lärarförbundet betonar 
samverkan utifrån regionala 
utvecklingscentra/råd, medan 
Lärarnas Riksförbund betonar 
regional myndighetsroll. 

 

 

Yrkesetik 

 

Område Likheter Skillnader 
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Yrkesetiska principer Står bakom de yrkesetiska 
principerna.  

Lärarförbundet anser att de 
yrkesetiska principerna även 
omfattar skolledare. 

 

 

 

Medlemmarnas yrkesutövning  

 

Förskola 

Område Likheter Skillnader 
Del av 
utbildningssystemet 

Förskolan är det första viktiga 
steget i utbildningssystemet.  

 

Skollag och läroplan Står bakom läroplan och 
skollag för verksamheten. 

Lärarnas Riksförbund står 
dock ej bakom att 
verksamheten i förskolan 
benämns som undervisning.  

Förskollärarens roll Förskolläraren ansvarar för 
undervisningen. 

Lärarnas Riksförbund anser 
att förskollärarna ansvarar för 
verksamheten. 

Barngrupper Står bakom Skolverkets 
riktlinjer för 
barngruppsstorlekar. 

 

Karriärstrukturer   Lärarförbundet anser att 
förskolan ska omfattas av 
förstelärarreformen och det 
ska finnas förstelärare och 
lektorer i förskolan. 

 

Förskoleklass 

Område Likheter Skillnader 
Om skolformen  Lärarförbundet anser att 

förskoleklassen ska vara 
obligatorisk och att innehållet 
ska vara det som finns idag.   
Lärarnas Riksförbund vill se 
en tioårig grundskola, där 
förskoleklassen omvandlas till 
ett första läsår. 

Lärarroll  Lärarförbundet anser att det i 
förskoleklassen ska arbeta 
både förskollärare och 
grundskollärare, medan 
Lärarnas Riksförbund vill se 
ett första läsår med enbart 
grundskollärare som 
undervisar. 
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Grundskolan  

Område Likheter Skillnader 
Om skolformen  Lärarnas Riksförbund vill 

införa en tio-årig grundskola 
där förskoleklassen utgör 
ytterligare ett år i lågstadiet.  

Läroplan och 
kunskapskrav 

Läroplanen behöver 
utvärderas och utvecklas i sin 
helhet och professionen ska ha 
stort inflytande i en 
kontinuerlig utveckling av 
läroplanen.  
Kunskapskraven ska revideras 
för att fastställa en rimligare 
kravnivå och få en tydligare 
utformning. 

 

Tidiga insatser Tidiga insatser för elever är 
helt avgörande för att eleverna 
ska nå målen.  

 

Särskilt stöd - 
Speciallärare & 
specialpedagoger 

Specialpedagoger och 
speciallärare, båda ska finnas 
och det behövs fler.  
Professionens bedömning ska 
väga tungt vid beslut om när, 
hur och var stöd ska ges till 
elever. 

Lärarnas Riksförbund anser 
att behovet av speciallärare är 
större än behovet av 
specialpedagoger. 

Stadier & timplaner Timplan och lärarresurser 
måste gå hand i hand. 

Lärarnas Riksförbund anser 
att elevernas kunskaper ska 
utvärderas innan man slussas 
vidare till nästa stadium i 
grundskolan. Slopa elevens val 
och använd tid för ett 
tydligare kunskapsfokus. 
Förbundet anser vidare att 
specialiseringen och 
studietakten ska kunna 
variera i senare del av 
grundskolan (högstadiet). 

Undervisningsgrupper Undervisningsgruppernas 
storlek måste anpassas utifrån 
kontext och behov. 

 

Administration Lärare ska avlastas från de 
arbetsuppgifter som ingår i 
grundskolans uppdrag, men 
som andra yrkeskategorier 
kan utföra. Lärare ska få vara 
lärare. 

 

Kollegialt lärande För att stötta och förbättra 
undervisningen behöver lärare 
tid för att ägna sig åt kollegialt 
lärande.  

Lärarförbundet anser att det 
även behövs tid för samarbete 
med andra personalgrupper.  
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Övergång mellan grundskola och gymnasieskola 

 

Område Likheter Skillnader 
Om övergångar Stödjer hur systemet ser ut 

idag 
 

Lärarnas Riksförbund anser 
att introduktionsprogrammen 
i dess nuvarande form ska 
läggas ner. En utredning 
behöver tillsättas för att 
utreda hur en alternativ 
skolform kan se ut.  

 

Gymnasieskolan 

Område Likheter Skillnader 
Gymnasieskolans 
struktur 

Förbunden står i huvudsak 
bakom gymnasieskola som 
finns idag där alla program är 
3-åriga men vill se vissa 
förändringar. 

Lärarnas Riksförbund vill se 
en annan lösning för de elever 
som inte är behöriga till 
nationella program. 

Högskolebehörighet Alla program ska leda till 
högskolebehörighet. Det kan 
vara möjligt att välja bort 
högskolebehörigheten. 

 

Ämnesbetyg Inför ämnesbetyg men det 
behöver utredas ordentligt 
först. 

 

Estetiska ämnen Inför estetiskt ämne på alla 
program 

 

Studietid Alla program ska vara 
treåriga. 

Lärarnas Riksförbund anser 
att studietiden ska kunna 
anpassas efter kraven och 
målen i programmen.  

Undervisningsmängd  Lärarnas Riksförbund vill se 
en reglering där alla elever 
garanteras en minsta mängd 
undervisning. En poäng ska 
motsvara en timme.  

Regional nivå Fackligt inflytande måste 
garanteras i regionala 
samarbeten. 
En regionalisering av 
gymnasieskolan ska utredas. 

Lärarnas Riksförbund vill se 
en statlig närvaro på regional 
nivå och att denna ska kunna 
utgöra en garanti för utbudet 
av program inom en region.  

 

Vuxenutbildning /SFI 

Område Likheter Skillnader 
Om skolformen Det livslånga lärandet är en 

hörnsten 
 

Dagens 
entreprenadsystem 

Avskaffa offentlig 
upphandling av 
vuxenutbildning. Det måste 
skapas ett långsiktigt hållbart 
alternativ till dagens 
upphandlingssystem för 
vuxenutbildning. 

.  
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Antagning Antagningen till 
vuxenutbildningen behöver 
ses över. 

Lärarförbundet anser att 
antagning inte bör ske oftare 
än en gång per månad.  

Heltidskurser Det ska skapas en nationell 
standard för hur många 
timmars lärarledd 
undervisning en heltidskurs 
minst bör omfatta i veckan. 

 

 

 

Studie- och yrkesvägledning 

Område Likheter Skillnader 
Genom skoltiden   Huvudmannen ska säkerställa 

att det finns tid och 
förutsättningar så att studie- 
och yrkesvägledningen kan 
finnas med kontinuerligt 
genom hela grundskolan. 
 

Lärarnas Riksförbund anser 
att det ska finnas en 
säkerställd miniminivå av 
individuell vägledning för 
varje elev 

Antalet SYV Antalet studie- och 
yrkesvägledare ska öka i antal. 
 

Lärarnas Riksförbund vill se 
ett riktmärke för hur många 
elever en studie- och 
yrkesvägledare som mest ska 
behöva ansvara för behöver 
införas.  

Prao Prao ska hanteras av 
huvudmannen och inte av den 
enskilda skolan. 
Den undervisningstid som 
praon innebär, ska planeras 
och följas upp genom 
samarbete mellan SYV och 
berörda lärare.  

 

Kompetensutveckling Möjligheterna till 
kompetensutveckling för SYV 
behöver förstärkas.  

Lärarnas Riksförbund vill att 
förutsättningarna för ett 
nationellt system för 
karriärutveckling och 
fortbildning för studie- och 
yrkesvägledare utreds. 

Hållbart arbetsliv SYV måste ha en hållbar 
arbetssituation. 

Lärarnas Riksförbund anser 
att antalet arbetsplatser och 
olika arbetsområden 
begränsas. 

Legitimation  Lärarnas Riksförbund driver 
frågan om krav på legitimation 
för studie- och yrkesvägledare, 
där det krävs en 
behörighetsgivande studie- 
och yrkesvägledarutbildning 
för legitimationen.  

Resurser Se finansieringsfrågan.  
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Lärarutbildning 

Område Likheter Skillnader 
Struktur Står bakom reformen från 

2011. 
Lärarförbundet anser att all 
lärarutbildning ska leda till 
examen på avancerad nivå. 

Antagning  Lärarnas Riksförbund vill 
skärpa antagningskraven, 
införa lämplighetsprov och 
krav på lägst betyg C i svenska 
för alla. Blivande ämneslärare 
ska dessutom ha lägst C i sina 
undervisningsämnen.  

Alternativa vägar  Lärarförbundet vill skapa fler 
alternativa vägar till 
lärarutbildning, ex KPU för 
grundlärare och 
arbetsintegrerad utbildning. 

Övningsskolor & vfu Garantera tillräcklig tid för 
VFU. Positiv syn på 
övningsskolorna. 

Lärarförbundet vill 
permanenta övningsskolorna 
och utöka dem till forsknings- 
och utvecklingsskolor. 
Lärarnas Riksförbund vill 
etablera ett nationellt system 
för övningsskolor. 

Vuxendidaktik Lärarutbildningen ska 
innefatta möjligheten att läsa 
vuxendidaktik. 

 

Antal platser och 
lärosäten 

 Lärarförbundet anser att 
lärarutbildningen behöver 
byggas ut för att lärarbristen 
ska kunna åtgärdas men det 
får inte ske på bekostnad av 
kvaliteten. 
 
Lärarnas Riksförbund vill 
reglera antalet 
utbildningsplatser, samt att 
utbildning till ämneslärare 
behöver ske på färre lärosäten 
än idag. Lärosätena ska kunna 
erbjuda utbildning i 
exempelvis ma och samtliga 
NO ämnen för att kunna 
behålla examensrätten.  

Bryggutbildnigar  Lärarförbundet anser att det 
måste skapas 
bryggutbildningar som gör att 
lärare kan rikta in sig på ett 
nytt område i 
utbildningsystemet under 
yrkeslivet – t.ex. hur en 
förskollärare kan bli 
grundlärare. 

Didiaktik/metodik Ämnesdidaktiken är en viktig 
del av utbildningen. Den 
lärarledda undervisningstiden 
behöver ökas. 

Lärarnas Riksförbund vill 
införa ett obligatoriskt block i 
metodik där lärarstudenter 
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undervisas av erkänt skickliga 
yrkesverksamma lärare.  

 

Högre utbildning och forskning 

Område Likheter Skillnader 
Forskningsanslag Forskningsanslagen måste öka 

och det måste vara möjligt för 
lärare att inom 
professionsprogrammet 
bedriva egen forskning. 

 

Lektorer Antalet lektorat i 
utbildningssystemet behöver 
öka kraftigt. Lektorerna 
behöver finnas i hela 
skolväsendet.  
 

Lärarnas Riksförbund anser 
att det finns en progression 
när det gäller 
kunskapsinhämtning, vilket 
innebär att det behöver 
relativt finnas fler lektorer i 
gymnasieskolan än i grund- 
eller förskolan. 

Forskning Den ämnesdidaktiska 
forskningen behöver öka och 
stärkas.  

Lärarnas Riksförbund verkar 
för ämnesdidaktiska centrum. 

Utbildningsvetenskap Utbildningsvetenskap ska 
inrättas som ett eget 
vetenskapsområde. 

 

 

Kunskapssyn, ex betyg och bedömning 

Område Likheter Skillnader 
Betyg Betyg tidigast från årskurs 6 

Enbart legitimerade lärare ska 
få sätta betyg. 
 

Lärarnas Riksförbund är 
öppna för tidigare betyg, 
under förutsättning att lärarna 
är positivt inställda.  

Nationella prov Nationella prov utgör en  
grund, såväl för likvärdighet 
som stöd för lärarnas 
bedömning.  
 

Lärarförbundet anser att de 
nationella proven ska minska i 
antal och digitaliseras. Proven 
ska inte vara styrande för 
betyg och bedömning utan 
ingå som en del i lärarens 
allsidiga bedömning av 
elevernas kunskaper. 
Regleringen om att de 
nationella proven särskilt ska 
beaktas vid betygsättning ska 
tas bort.   

Bedömningsstöd  Lärarförbundet anser att det 
ska finnas frivilliga 
bedömningsstöd i alla ämnen. 

Nationell 
kunskapsutvärdering 

Digitala stickprov ska kunna 
användas för en nationell 
kunskapsutvärdering som är 
jämförbar över tid. 

 

Undervisning I grunden en samsyn.  Lärarförbundet betonar att 
kollegialt lärande gynnar 
undervisningsutvecklingen. 
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Lärarnas Riksförbund betonar 
att fokus i undervisningen ska 
ligga på ämneskunskaper och 
att det kan vara positivt med 
så kallad katederundervisning.   

Avstämning Lärare ansvarar för att 
bedöma elevernas kunskaper 
fortlöpande. 

Lärarnas Riksförbund betonar 
att det ska finnas tydliga 
avstämningsstationer.  

 

Legitimation och behörighet  

Område Likheter Skillnader 
Legitimation Står bakom 

legitimationsreformen  
Alla elever ska ha rätt till 
behöriga och legitimerade 
lärare.  

  

Vad ska omfattas  Skolans alla ämnen ska på sikt 
omfattas av legitimationskrav 
 

Lärarnas Riksförbund vill att 
legitimationskravet skärps så 
att det enbart är lärare med 
legitimation i 
undervisningsämnena som 
fritt och självständigt får sätta 
betyg.   

 

 

Lärarbrist  

Område Likheter Skillnader 
Stödfunktioner Lärare ska vara lärare och 

stödfunktioner t.ex. 
lärarassistenter ska hantera de 
frågor som lärare inte behöver 
hantera.  

 

Åtgärder Det måste finnas smidiga 
utbildningsvägar för individer 
som redan har en akademisk 
examen och erfarenhet från ett 
annat yrke. 

Lärarförbundet anser att 
antalet alternativa vägar för 
att bli lärare måste förstärkas 
ex genom KPU för grundlärare 
och arbetsintegrerad 
utbildning. 
 

Legitimation Legitimationen synliggör 
lärarbristen. Det är centralt att 
det inte görs större avsteg från 
legitimation och behörighet 
för att lösa lärarbristen.  

Lärarnas Riksförbund anser 
att det kortsiktigt krävs 
arbetsformer för hur arbetet 
ska organiseras där det saknas 
behöriga och legitimerade 
lärare. 

 

Likvärdighet 

Vi står gemensamt bakom de krav som finns i likvärdighetsagendan. 
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Medlemmarnas villkor 

Generellt 

 

Område Likheter Skillnader 
Samverkan  Lärarförbundet tror på lokal 

samverkan, med stort lokalt 
inflytande på arbetsplatsen, 
men är skeptisk till beslut vid 
APT. APT ska vara 
professionens forum och 
gärna föregå 
samverkansbeslut som en del i 
den beredande processen. Det 
underlättar förutsättningarna 
för ombudet att vara 
förankrat.  
 
Lärarnas Riksförbund är mer 
skeptiskt till lokal samverkan 
och beslut vid APT. Väljer ofta 
traditionell facklig 
förhandling.  

Tvister  Inom Lärarförbundet är det 
förbundets avdelningar som 
lägger lokala tvister, medan 
förbundets tjänstemän lägger 
centrala tvister.  
Inom LR är det förbundets 
tjänstemän som lägger tvister.  

 

 

Lönepolitik 

Område Likheter Skillnader 
Lönesättning Vill att det ska finnas 

möjlighet att lokalt avgöra om 
förbundet ska löneförhandla 
kollektivt eller om det ska vara 
individuell lönesättning i 
samtal mellan arbetsgivare 
och arbetstagare.  

 

Löner Lärarlönerna ska vara 
konkurrenskraftiga jämfört 
med andra akademiska yrken i 
näringslivet med jämförbara 
krav. Lärares löner behöver 
därför uppvärderas och vara 
individuella och 
differentierade. Kompetens 
och erfarenhet ska löna sig.  

Lärarnas Riksförbund anser 
att efter 15 år i yrket ska 
läraren ha minst 45 000 kr.  
Under en yrkeskarriär som 
lärare måste lönen minst 
fördubblas.  

Lönespridning  Lärarförbundet anser att 
lärare har olika uppdrag och 
utför olika arbetsuppgifter 
olika bra. Lönespridning ska 
gå hand i hand med 
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arbetsorganisationens 
utveckling. Löner ska vara 
relevanta och bekräfta 
individens uppdrag och 
prestation. Lönespridning är 
därmed ett medel, inte ett mål 
i sig. 

Lärarnas Riksförbund vill se 
100% i lönespridning. 

Arbetsmiljö 

Område Likheter Skillnader 
Tid Vill att det säkras tid för 

undervisning och tillhörande 
för- och efterarbete. 

Administration Den administrativa bördan 
måste minska. Det behöver 
anställas kringpersonal för att 
avlasta lärarna och lärarrollen 
renodlas mer.  

Lärarförbundet anser att 
skolledaren ansvarar för 
skolans inre organisation och 
därmed vilken 
arbetsorganisation och vilka 
tjänster som ska finnas på 
skolan. 

Chefstäthet Lärarförbundet vill se en 
genomsnittlig chefstäthet om 
20 medarbetare per chef 

AFS:en AFS:en om organisatorisk och 
social arbetsmiljö är ett viktigt 
redskap för att hitta vägar att 
komma åt grunderna till 
arbetsbelastningen. 

Elevhälsa Elevhälsan behöver förstärkas. 

Undervisningsuttag Lärarnas Riksförbund vill att 
undervisningsuttaget 
fastställs. Eventuellt 
merarbete ska ersättas. 

Ferietjänst Förbunden anser att 
ferietjänsterna är en naturlig 
konsekvens av det nuvarande 
terminssystemet. De ska 
behållas. Avvikelser ska vara 
överenskomna. 
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Bilaga 2a. Förbundens principer 
 
LRs initiala principer  
1. Det måste vara något helt nytt. Ingen sammanslagning och i LRs fall inget nytt 

Lärarförbund. Ingen ”blek” kompromiss mellan befintliga organisationer utan en 
organisering som på ett bättre sätt än idag tillvaratar medlemmarnas intressen.  

2. En organisering som tar hänsyn till olika medlemsgruppers särart och yrkesidentitet. 
Organiseringen bör vara av federativ karaktär där det finns olika spår för olika 
medlemsgrupper. Särarten och yrkesidentiteten behöver bland annat komma till uttryck 
genom att det finns olika talespersoner/ordförande för olika spår. I det fall skolledare är 
med i en ny organisering behöver dessa finnas i ett eget spår med en egen ordförande.  

3. Organiseringen ska vara medlemsnära. Det ska finnas en stark lokal organisation, som 
bygger på medlemmarnas förtroende. Särart och yrkesidentitet, med motsvarande 
organisering som nationellt, ska tydligt återfinnas i den lokala organisationen.   

4. I det fall skolledare och universitetslärare är en del i en ny organisering är det LRs 
grundläggande inställning att Skolledarförbundet och SULF är en naturlig del i denna 
organisering.  

5. En ny organisering ska bygga på demokratiska principer, öppenhet och transparens. Det 
ska finnas tydliga och granskande organ. 

6. Högre grad av facklig leverans via en tydlig och tuff förhandlingsorganisation. Avtal ska 
lösa skolformsspecifika och lärarspecifika problem. Det behöver tas fram tydliga 
villkorsfrågor för varje yrkesidentitet och särart som anger färdriktning i förhandlings- 
och villkorsfrågor.  

7. Den politiska agendan ska vara förankrad i de problem som finns i medlemmarnas vardag, 
från arbetsplats till systemnivå. Det måste vara möjligt för olika medlemsgrupper att tycka 
olika. Det behöver tas fram ett 10-punktsprogram som tydligt anger den skolpolitiska 
inriktningen. 

8. En ny organisering behöver utgå från att medlemsgrupperna har en akademisk tillhörighet. 
En ny organisering behöver bygga på starka akademiska professioner med en hög grad av 
autonomi.  

9. Tydlig ansvarsdelning mellan förtroendevalda och tjänstemän.  
10. En organisering för studenter måste ha en hög grad av självständighet. 
 
Lärarförbundets initiala principer: 
1. Grundprincip - Vi vill bilda en helt ny organisation som ger facklig styrka på skolorna. En 

organisation som är stark och drivande i lärarnas och skolledarnas frågor och där 
konkurrens om medlemmarna inte står i vägen för möjligheterna till framgång i såväl 
avtals- och villkorsmässiga frågor som utbildningspolitiska. Organisationen ska vara 
medlemsnära med en stark lokal organisation.  

2. En organisation - Det ska vara en organisation som är partipolitiskt obunden.  
3. Medlemskap - Den nya lärarorganisationen ska organisera motsvarande medlemsgrupper 

som de båda förbunden idag organiserar. Den nya organisationen ska också vara öppen för 
att andra närliggande lärar-/skolledarorganisationer ska kunna bli en del av den nya 
organisationen. 

4. Medlemsgruppers/lärarkategoriers särart och identitet - Alla olika 
medlemsgrupper/lärarkategorier ska kunna identifiera sina frågor och behov i den nya 
organisationen och vara representerade i de demokratiska strukturerna. En stark 
förhandlingsorganisation ska lösa olika medlemsfrågor och leverera resultat till 
medlemmarna.  
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5. Demokrati - En medlem - en röst ska vara den bärande principen så långt det är möjligt i 
den nya organisationen. Demokratiska strukturer för inflytande ska följa hur arbetsgivaren 
är organiserad. 

6. Politik - Den nya organisationens politiska ställningstaganden ska anges i ett politiskt 
program som utgår från de behov som finns i medlemmarnas vardag. 
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Bilaga 2b Inriktning för en möjlig ny organisering 

Förbundsstyrelserna har först enskilt fastställt initiala principer och sedan gemensamt 
diskuterat dem med fokus på att skapa bästa möjliga förutsättningar för såväl den enskilde 
medlemmen som lärarkåren tillsammans. Därefter har dessa initiala principer omvandlats till 
gemensamma beskrivande konturer och ett grundläggande kriterium om att en ny 
organisering behöver vara ekonomiskt försvarbar och ekonomiskt fördelaktig utifrån ett 
medlemsperspektiv. En förteckning av förbundens initiala principer återfinns i bilaga 2a.  

1) En helt ny organisering
a) Förbunden är överens om att det är en helt ny organisation som är aktuell, inget nytt

Lärarförbund och inget nytt LR.
b) Utgångspunkten är att samla utbildningssektorn, från förskola till högskola, i en

organisering med en federativ karaktär.
c) En ny organisering behöver utgå från att medlemsgrupperna har en akademisk

utbildning, vilket innebär att en ny organisering utgår från att organisera yrken och
inte branscher. En ny organisering behöver bygga på starka akademiska professioner
med en hög grad av autonomi.

2) Federativ karaktär
a) Den federativa karaktären syftar till att säkra genomslag för olika medlemsgrupper i

förbundet och skapa en stark organisering i såväl gemensamma som enskilda frågor.
b) Den nya organiseringen har en federativ karaktär där det finns reellt inflytande för

olika medlemsgrupper att påverka såväl politik som avtal. Den federativa karaktären
innebär att medlemmarna kan känna identitet och samhörighet, kan uttrycka
skolformsspecifika behov samt i så stor utsträckning som möjligt företrädas av
medlemmar i sin egen skolform.

c) Principer för den federativa karaktären
• Nationellt ska det finnas en styrelse som samlar hela organisationen
• Den federativa karaktären innebär att det skapas förbundsföreningar för förskola,

grundskola, gymnasieskola och högskola. Föreningarna ska ha tydliga mandat och
ledas av en styrelse med en ordförande. Ordförande och styrelse väljs på den
nationella kongressen.2

• Inom varje kommun införs det en kommunförening. I kommunföreningens styrelse
ska det sitta representanter från samtliga skolformer som finns inom kommunen.
Skolledare har en separat organisation för sin verksamhet. Kommunföreningen ska
ha möjlighet att skapa den federativa karaktären som krävs för att säkerställa
särarten i verksamheten.3

• Den federativa karaktären innebär även att det skapas självständiga föreningar med
egna kongresser för skolledare och för lärarstudenter.

d) I den federativa karaktären kan särart och yrkesidentitet säkras genom att det inrättas
yrkesföreningar, ämnesföreningar och intresseföreningar. Dessa föreningar utses efter
nominering av den nationella styrelsen:
• Yrkesföreningar som säkrar vissa yrkesgruppers särskilda behov, exempel på

yrkesgrupper kan vara studie- och yrkesvägledare och lärare i fritidshem.
• Ämnesföreningar som är uppdelade efter ämnen.
• Intresseföreningar som fångar särskilda intresseområden.

2Se exempelskiss av federativ karaktär på nationell nivå 
3Se exempelskiss av federativ karaktär på kommunnivå. 
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3) Grundläggande demokratiska principer 
a) Den nya organisationen ska vara partipolitiskt obunden och ska bygga på 

demokratiska principer, öppenhet och transparens. 
b) Hur val genomförs behöver utredas, men det är viktigt att valprocessen säkrar 

representationen för olika medlemsgrupper, olika huvudmän och olika delar av 
Sverige.  

c) Det ska vara de förtroendevalda som i huvudsak representerar förbundet. De 
förtroendevalda är yrkesverksamma och är därmed talespersoner som är väl 
förankrade i medlemsled. Förtroendevalda fastställer förbundets politik och den 
långsiktiga färdriktningen. Det ska finnas en tydlig ansvarsdelning mellan 
förtroendevalda och tjänstemän. 

d) I den nya organiseringen ska det finns tydliga och granskande organ som kontrollerar 
såväl ekonomi som verksamhet.  

 
 

4) Facklig leverans och politiskt påverkansarbete  
a) En utgångspunkt inför en ny organisering är att den fackliga leveransen till 

medlemmarna ska bli bättre än vad som är fallet inom befintliga organisationer. Det 
behöver tas fram en politisk plattform som utgår från medlemmarnas behov. 
Plattformen ska ange färdriktningen för villkors- och skolpolitiska frågor. Plattformen 
ska ligga fast för den nya organiseringen i förslagsvis tre till fyra år.  

b) I den nya organiseringen ska kraften vara som störst på de nivåer där man kan påverka 
arbetsgivaren genom fackligt arbete. Därför ska den nya organisationen vara som 
starkast på skolorna och gentemot huvudmännen i kommuner eller koncerner. 

c) Det ska inrättas avtalsdelegationer för respektive avtalsområde. Avtalsdelegationernas 
huvudsakliga uppgift är att följa förhandlingarna inför, under och efter 
avtalstecknande. Innan avtal tecknas ska berörda föreningar höras. Det är centralt att 
en ny organisering tar omhand skolformsspecifika och lärarspecifika behov och 
intressen. Det behöver tas fram tydliga villkorsfrågor för varje yrkesidentitet och särart 
som anger färdriktning i skolpolitik, förhandlings- och villkorsfrågor. 

 
5) En samlad lärarkår 
Genom en samlad lärarkår i en och samma organisation skapas, utöver större politisk 
påverkanskraft, stora möjligheter till en mer rationell ekonomisk hållning när det gäller 
medlemmarnas pengar samt möjligheter till bättre förmånserbjudanden.  

a) Via ett medlemskap, en medlemsavgift och ett kansli ska det skapas rätt 
förutsättningar att leverera större medlemsnytta. 

b) En större gemensam medlemskår ska skapa bättre erbjudanden gällande försäkringar 
och andra viktiga medlemserbjudanden 

c) Genom skapandet av en ny organisering med ett kansli kan vissa kostnader halveras 
och andra minskas, vilket ger möjligheter till satsningar och/eller sänkt 
medlemsavgift. 
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Exempelskisser 
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