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Abstract 

The topic of this thesis is the disputes between the teacher strikes 1966 and 1971 and how the 

labour movement perceived the teachers and the srikes throught the perspective of class. 

Various text sources from different agents within the labour movement has been examined. 

Interprations of two marxist theories and Bourdieus theory of habitus has been used to define 

various ”class perspectives”. The thesis argues that the labour movement percieved the 

teachers as a different class from the labourer and that the strikes were percieved as a threat to 

the labour movements interests. 
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INLEDNING 

Samtidigt som jag skrev en pro seminarium uppsats i historia arbetade jag som 

högstadielärare. Då rasade en debatt om läraryrkets status, i massmedia och i personalrummet. 

Därför blev jag intresserad av att undersöka hur det egentligen låg till med lärarnas status förr 

i tiden och valde det som ämne för min uppsats. Jag undersökte tidningen Aftonbladets ledare 

och artiklar om lärarstrejken 1966 och fann att tidningen ansåg att lärarnas status då var hög, 

till och med för hög. Det kritiska, socialdemokratiska perspektiv som Aftonbladet betraktade 

lärarna med, väckte nya frågor inom mig som handlade om min yrkesidentitet. Hur skulle jag 

se på min egen arbetarklassbakgrund nu när jag arbetade som lärare? Hade jag gjort en 

klassresa? I så fall, var detta någonting bra? Den tillsynes enkla frågan om lärarnas status var i 

själva verket gillrad med moraliska fällor. När valet av ämne skulle göras inför denna uppsats 

föll det sig naturligt att börja nysta i dessa frågor. Ämnet i den här uppsatsen handlar om den 

moraliska och politiska frågan om social klass och om hur lärarna positionerades i samhället. 

Uppsatsens studieobjekt är återigen lärarstrejken 1966 samt den nästföljande konflikten 

mellan lärarna och deras arbetsgivare år 1971.  

En vanlig förklaring till strejker är att arbetstagarna var missnöjda med löner och 

arbetsförhållanden. Men den här uppsatsen försöker förklara strejker från ett annat perspektiv 

– arbetsgivarens. Eftersom Socialdemokraterna regerade Sverige under de två strejkerna, så 

kunde regeringen ge direktiv till lärarnas arbetsgivare, Statens Avtalsverk (SAV), som 

förhandlade med lärarnas företrädare Lärarnas Riksförbund (LR) och Sveriges Akademikers 

Centralorganisation (SACO). Hur kom det sig att lärarnas krav i löneförhandlingarna 1966 

och 1971 inte tillgodosågs? Denna fråga öppnar upp för en djupare analys av strejkerna som 

proponerar att lönen inte var den enda väsentliga frågan, strejkerna kan sättas in i ett större 

sammanhang som förklaras av de underliggande större förändringarna av samhällets 

klasstrukturer som det svenska samhället genomgick. 

 

DISPOSITION 

Uppsatsen består av 8 delar. I den inledande delen formuleras och motiveras val av ämne. Den 

andra delen ger en historisk bakgrund om vad som hände 1966 och 1971. Syftet med 
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uppsatsen formuleras i del 3. Del 4 sätter in uppsatsen i ett vetenskapligt sammanhang där 

tidigare forskning inom ämnet presenteras. Därefter följer uppsatsens metoddel där val av 

avgränsningar, aktörer och källor diskuteras. I del 6 diskuteras centrala teoretiska begrepp 

som hör ihop med den nästföljande undersökande delen del 7. Slutligen, i del 8 följer 

slutsatserna och resultatet återkopplas till den tidigare forskningen. 

 

HISTORISKT SAMMANHANG 

1966 

När ringklockan ringde in den 11 oktober 1966 möttes skolelever runt om i landet utav tomma 

katedrar i klassrummen. Då hade 9000 av de lärare som var fackligt anslutna till SACO tagits 

ut i strejk. Bara 10 månader tidigare hade statliga och kommunala tjänstemän, genom 

riksdagen, fått laglig rätt att strejka i förhandlingar med den statliga och de kommunala 

arbetsgivarna. Tjänstemännens fackförbund, SACO och TCO (Tjänstemännens 

Centralorganisation) hade länge argumenterat för att en strejkrätt skulle leda till en rättvisare 

maktjämvikt vid förhandlingsborden. Rätten hade getts med ett förbehåll: strejker fick inte 

användas på sätt som skulle kunna äventyra statens eller dess medborgares säkerhet.
1
 

Enligt SACO och dess lärarförbund LR var lärarna eftersatta i lön. Så när 

förhandlingarna med arbetsgivaren SAV började i juni 1966, ställde lärarna långtgående krav. 

SACO ville att lärarna skulle kompenseras för tidigare avtal som hade lett till en sämre 

reallöneutveckling än vad andra grupper hade haft. Tidigare under året hade 

arbetareförbunden inom LO (Landsorganisationen) förhandlat sig till goda löneökningar för 

sina grupper och lärarna blev erbjudna ännu högre löneökningar i det första budet från SAV. 

Men förhandlingarna strandade sedan SACO nekade SAV:s slutbud och den 24 augusti lade 

SACO själv fram ett förslag som man ville utgå ifrån. Detta förslag gick SAV muntligen med 

på att förhandla om, men när förhandlingarna sedan skulle börja ändrade SAV sig; SAV ansåg 

att lärarna krävde för höga löneökningar. När SAV drog tillbaka det muntliga budet fanns det 

                                                 
1
 Gunvor Larsson-Utas. Sveriges Lärarförbund SL 1963-1967, lararnashistoria.se, hämtad 2016-05-23  och Sven 

Salin. Lärarnas Riksförbund LR, lararnashistoria.se, hämtad 2015-05-23.   
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de som menade att SAV hade påverkats av både LO och regeringen under förhandlingarna.
2
 

SACO-förhandlarna ansåg sig svikna och förhandlingarna strandade återigen. Ärendet gick 

vidare till en medlingskommission som den 7 oktober 1966 lade fram en trevare. Men SACO 

vägrade att påbörja nya förhandlingar eftersom de ansåg att ingångsbudet i trevaren var alltför 

lågt. I stället valde SACO att fullfölja sitt strejkvarsel. 10 månader efter strejkrättens 

införande, den 11 oktober, var den första strejken för svenska akademiker ett faktum. 

Arbetsgivarsidans motdrag kom 9 dagar senare genom att lockouta de 20 000 SACO-

lärare som inte tagits ut i strejk. Syftet med lockouten var att dränera SACO:s strejkkassa så 

fort som möjligt och därigenom få SACO att avbryta strejken. Lockouten ledde till att ungefär 

en halv miljon svenska elever, på högstadier, gymnasium, läroverk och universitet stod utan 

lärare. Skolplikten gällde fortfarande. Men undervisningen fick organiseras av eleverna själva 

individuellt och genom elevråden.
3
  

Konflikten skruvades upp ytterligare när SACO genomförde det som i media beskrev 

som en generalstrejk mellan 24-26 oktober. Alla SACO-anslutna medlemmar togs då ut i 

strejk, undantaget var poliser och hälsovårdare som ansågs vara samhällsnödvändiga. Den 6 

november skrev till slut SACO på ett nytt avtal och strejken var över. Det nya avtalet innebar 

löneökningar på 18-19%, en nivå som var högre än vad andra grupper hade fått, men bara 

marginellt högre än vad som hade erbjudits innan strejken. LR och SACO framhärdade ändå 

att strejken hade varit lyckad.
4
  

 

1971 

Fyra och ett halvt år senare, den 20 februari 1971, samlades elever återigen i klassrummen 

utan lärare. Men den här gången var det inte lärarna som startade strejken, arbetsgivaren SAV 

hade lockoutat 25 000 SACO-anslutna lärare som ett svar på SACO:s och SR:s tågstrejk där 

4 000 anställda inom SJ togs ut i strejk, 3000 från SACO och 1000 från SR. Tågstrejken 

lamslog Sverige. Förutom att strejken inskränkte möjligheterna för privatpersoner att resa, så 

slog den mot delar av näringsliv och offentlig verksamhet. Transportproblemen medverkade 

                                                 
2
 Björnsson, Anders, I kunskapens intresse: SACO:s första sex decennier, Carlsson, Stockholm, 2007, 153-154. 

3
 Ibid. 

4
 Ibid. 
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bl.a. till att den svenska armén fick ställa in sin vintermanöver. Och för de produktionsgrenar 

som var beroende av råvarutransporter blev strejken särskilt allvarlig.
5
  

1971 tog SACO strid för allmänna löneökningar för alla SACO-anslutna akademiker. 

Eftersom lärarna på den tiden var den största gruppen inom SACO, så handlade tågstrejken i 

allra högsta grad om dem. Detta förstod SAV som svarade på tågstrejken genom att varsla om 

lockout för SACO-anslutna lärare. Paradoxalt nog så försökte SACO att stoppa lockouten 

genom att få den bedömd som samhällsfarlig. Man hade ju knappt fem år tidigare själv 

strejkat med lärare och om SACO hade lyckats förbjuda lockouten, så skulle även möjligheten 

till framtida strejker försvunnit. Men den 19 februari röstade statstjänstenämnden ned 

förslaget och lockouten trädde i kraft. 700 000 elever blev nu utan lärare.
6
 

Tågstrejken var en i raden av punktstrejker som SACO genomförde. Den 15 februari togs 

tandläkare inom folktandvården i Örebro, Norrbotten, Östergötland och Gävleborgs län ut i 

strejk. Sammanlagt rörde det sig om drygt 450 tandläkare. De som drabbades var främst dem 

som inte kunde bekosta sig privat tandvård. Den 20 mars, dagen efter att lärarlockouten trädde 

i kraft, svarade SACO med ytterligare en kännbar strejk som även slog mot näringslivet. 190 

av SACO:s 300 lotsar togs ut i strejk vilket innebar att ca hälften av landets kuster, och 

särskilt inom Stockholmsområdet, fick stora problem med sjöfartstransporter.
7
 

Fastän både strejkerna och lärarlockouten skapade stora samhälleliga problem, vägrade 

någon sida att ge upp. Parterna pratade inte med varandra. SAV varslade om ytterligare en 

lockout, den här gången tänkte man lockouta arméns officerare. Varslet väckte både oro och 

löje, i tidningarna vädjade man till utländska makter att det var olagligt att anfalla Sverige 

under strejken. Men regeringen kunde hålla sig för skratt: den 9 mars stoppades konflikten 

med en lag. Alla strejker och lockouter skulle frysas under 6 veckor så att parterna fick tid att 

komma överens för uppgörelser gällande hela arbetsmarknaden. Den 11 mars hävdes 

lärarlockouten och den 14 mars rullade samtliga tåg enligt tidtabell.
8
 

 

                                                 
5
 Salin. Lärarnas Riksförbund LR, och Lindorm, Erik, Ett folk på marsch: en bokfilm. [1], 1810-1872, Bonnier, 

Stockholm, 1961, 154-155. 
6
 Lindorm, 1961, 154-155. 

7
 Ibid. 

8
 Ibid. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka olika klassperspektiv på lärarna och deras 

strejker som företrädare för den dåvarande arbetarrörelsen gav uttryck för. Den första 

frågeställningen är direkt knuten till syftet: vilken klass ansåg arbetarrörelsen att lärarna 

tillhörde? Denna fråga undersöks på ett direkt sätt genom exempel där lärarna 

klasstillhörighet omnämns i citaten, men även indirekt genom att undersöka exempel där 

materiella- eller immateriella klasskillnader lyfts fram. Den andra frågeställningen är: när, i 

anslutning till debatten om lärarna, ansåg arbetarrörelsen att ekonomiska skillnader var 

rimliga? Denna frågeställning är till för att urskilja vilka principer för lönesättning det fanns 

som försvårade eller underlättade för lärarna att argumentera för högre lön. Fanns det, enligt 

arbetarrörelsen, någonting i läraryrkets egenskaper som gjorde deras arbete mer värdefullt än 

andras? Den tredje frågeställningen handlar om relationen mellan lärare och arbetare: hur såg 

arbetarrörelsen på lärarnas samarbetsvilja gentemot andra grupper? Särskilt intressant blir det 

att undersöka hur lärarna genom SACO ansågs vilja samarbeta med de andra 

löntagarorganisationerna. Arbetarrörelsen var väldigt mån med de jämlikhetssträvanden som 

bl.a. kom till uttryck i en solidarisk lönepolitik som syftar till att minska löneskillnader i 

samhället och som brukar benämnas ”den svenska modellen”.
9
 Även lärarnas associering till 

politiska-ideologiska grupper blir intressant att undersöka.  

 

TIDIGARE FORSKNING  

Forskning som specifikt handlar om lärarstrejkerna 1966 och 1971 har varit förbisedd. Därför 

förankras uppsatsen i ett bredare forskningsfält som jag har valt att kategorisera i tre delar: 

forskning om strejker, forskning om lärarnas organisering och forskning om lärarnas klass. 

Uppsatsens resultat kommer att jämföras med tidigare forskning och nyansera den. 

Anders Björnsson bok ”I kunskapens intresse: SACO:s första sex decennier” utkommen i 

samband med SACO:s 60-årsjubileum innehåller intressanta analyser av strejkernas orsaker 

och konsekvenser. Enligt Björnsson så ledde strejken 1966 till att LO skärpte kraven på 

                                                 
9
 Ekdahl, Lars, ”Svensk arbetarrörelse under demokratins århundrade – En essä”, i Blomqvist, Håkan & 

Schmidt, Werner (red.), Efter guldåldern: arbetarrörelsen och fordismens slut, Carlsson, Stockholm, 2012. 
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allmän löneutjämning och ville att arbetsmarknadsförhandlingarna därefter skulle ske mer 

enhetligt; akademiker lämnade SACO-förbunden och anslöt sig i stället inom TCO; och 

strejken ledde till att stridslystnaden bland missgynnade arbetarklassarbetare ökade och 

eventuellt bidrog till den våg av vilda strejker som skulle komma sen.
10

 Boken är skriven 

utifrån SACO:s perspektiv, till skillnad från denna uppsats som tar upp arbetarrörelsens 

perspektiv. Tonen i boken är försonande mellan dessa parter, Björnsson skriver: 

”arbetarrörelsens akademikerförakt är i efterskott betydligt överdrivet”
11

, ett påstående som 

denna uppsats prövar. 

Förutom Björnssons bok finns förvånansvärt lite finns forskat om strejkerna 1966 och 

1971. Därför ger denna uppsats ett bidrag till en fördjupad förståelse av en i 

forskningssammanhang förbisedd händelse. Av de vetenskapliga publikationer som tar upp 

strejkerna, mer än att bara nämna att de ägde rum, kan Christer Thörnqvists bok ”Arbetarna 

lämnar fabriken: strejkrörelser i Sverige under efterkrigstiden, deras bakgrund, förlopp och 

följder” nämnas.
12

 Thörnqvist har undersökt alla svenska strejker som inträffade under 

efterkrigstiden och hans slutsats är att strejkerna hände på grund av ekonomiska orsaker, mer 

specifikt har strejkerna handlat om inflation och löneförväntningar.
13

 Men Thörnqvist medger 

att strejker kan ha andra orsaker än ekonomiska. Till exempel kan strejker bero på politik och 

ideologi. De forskare som sökt politiska förklaringar till strejker har bland annat undersökt 

samband mellan strejker och kommuniströstning eller den liberala massmedias påverkan på 

strejkförlopp. Dock har de politiska förklaringarna inte fått något stort genomslag i 

forskningsvärlden på grund av de politiska begreppens relativt höga abstraktionsnivå.
14

 

Thörnqvist avfärdar att politiska och ideologiska orsaker spelat mer än en marginell roll 

när han jämförde strejkerna på 1960-talet med strejkerna på 1970-talet. Som argument menar 

Thörnqvist att de samhällsekonomiska följderna av oljekrisen på 1970-talet ledde till fler 

strejkkonflikter än vad 1960-talets vänsterradikalisering gjorde och ser detta som ett bevis på 

att radikaliseringen av den politiska debatten, den så kallade 68-rörelsen, inte nämnvärt bidrog 

till ökande strejker. Men eftersom SACO-strejkerna har varit för få och då Thörnqvist främst 

                                                 
10

 Björnsson, 2007, 157-160. 
11

 Ibid., 139-140. 
12

 Thörnqvist, Christer, Arbetarna lämnar fabriken: strejkrörelser i Sverige under efterkrigstiden, deras 

bakgrund, förlopp och följder, Historiska institutionen, Univ., Diss. Göteborg : Univ.,Göteborg, 1994. 
13

 Ibid., 293. 
14

 Ibid., 61-67, 164-166.  
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analyserade strejker knutna till LO, så finns en försiktighet med att använda generella 

slutsatser om lärarkonflikterna. Eftersom denna uppsats har ett annat perspektiv än 

arbetstagarnas och sätts in i ett politiskt sammanhang, så utmanar uppsatsen uppfattningen att 

ekonomiska orsaker förklarade strejkerna.
15

 

Klassens betydelse för relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare har studerats av 

Jan O. Berg i en avhandling från 2011.
16

 I stället för att belysa ekonomiska orsaker till strejker 

som inträffade kring förra sekelskiftet, så har Berg undersökt bakomliggande ideologiska, 

religiösa och moraliska åsikter som tre av dåtidens arbetsgivare hade och som påverkade 

relationen till deras arbetstagare. Det visade sig att arbetsgivarna hade en patriarkal inställning 

i relation till arbetarna och att de såg det som deras moraliska ansvar att ta hand om de 

anställda. Arbetsgivarna var medvetna om att det fanns klasskillnader och såg det som deras 

uppgift att hjälpa de underprivilegierade. Detta manifesterade sig bland annat i att 

arbetsgivarna satsade på konkreta förbättringar för arbetarnas fritid. Men den omsorgstagande 

relationen gentemot arbetarna förbyttes mot en antagonism när arbetarna valde att organisera 

sig fackligt. Arbetsgivarna kände sig svikna.
17

 I relation till Bergs studie kan denna uppsats ge 

perspektiv på hur klass påverkar relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare när 

maktförhållandet är omvänt. Fanns det initialt en liknande omsorgstagande vilja från 

arbetarrörelsen gentemot lärarna eller var klassrelationerna av en sådan natur att konflikter var 

undvikliga? 

När det gäller forskning om lärare och lärarnas organisering så sammanfattar Sofia 

Perssons avhandling från 2008 det mesta som har skrivits om ämnet.
18

 I sin sammanställning 

av tidigare forskning fördelas framställningen av forskningen enligt två kategorier: strukturellt 

orienterad forskning kontra aktörsorienterad forskning. Fram till 1980-talet beskrevs ofta 

lärarna av forskare som strukturellt begränsade. Lärarna sågs som viktiga verktyg eller 

”marionetter” för statens- och kapitalets strävan att forma arbetarklassens barn till kapabla 

och lydiga medborgare. Lärarnas aktörskap beskrevs i denna forskning med negativa termer. 

                                                 
15

 Thörnqvist, 1994, 164-166. 
16

 Berg, Jan O., På spaning efter en svensk modell: idéer och vägval i arbetsgivarpolitiken 1897-1909, Jan O. 

Berg samt Berg Bild Rum & Färg Förlag, Diss. Stockholm: Stockholms universitet, 2011, Enebyberg, 2011 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-55182 
17

 Ibid., 12, 400. 
18

 Persson, Sofia, Läraryrkets uppkomst och förändring: en sociologisk studie av lärares villkor, organisering 

och yrkesprojekt inom den grundläggande utbildningen i Sverige ca. 1800-2000, Department of Sociology, 

University of Gothenburg, Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2008,Göteborg, 2008. 
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Det blev lärarnas fel när undervisningen inte fungerade och att samhällets ojämlikheter 

bestod. Som kontrast betonar den agentorienterade forskningen lärarnas makt över det egna 

yrket. Detta sätt att behandla lärarnas aktörskap beskriver hur lärarna ”skapar sin egen 

historia”.
19

 Aktörsperspektivet har använts av forskare som undersökt vilka konsekvenser 

lärarnas agerande fått för lärarprofessionens utveckling. I denna forskning framträder ett 

underifrånperspektiv som de strukturorienterade undersökningarna saknar och källorna som 

använts kommer ofta från personliga berättelser och memoarer. Idag försöker forskare om 

lärare hitta en syntes mellan struktur- och aktörsorienterad forskning där samhällsstrukturer 

fungerar både som möjligheter och som begränsningar för lärarnas aktörskap. Det är i detta 

sammanhang som min uppsats kan sättas in i. Eftersom samhällets klasstrukturer har påverkat 

och fortfarande påverkar lärarna och lärarorganiseringen, så är det viktigt att undersöka 

historiska exempel som belyser denna påverkan.
20

 

Christina Florins avhandling från 1982 visar hur klasstrukturer har påverkat 

lärarprofessionens utveckling i Sverige.
21

 Även om avhandlingen framförallt tar upp 

kvinnornas kamp mot männen om makt inom läraryrket, och därmed fokuserar på 

genusstrukturer, belyser avhandlingen hur klasstrukturer utnyttjas av aktörer. I det här fallet 

var det männen som använde de befintliga klasstrukturerna för att höja statusen på läraryrket. 

Under folkskolläraryrkets första skede välkomnades de kvinnliga lärarna av de manliga. 

Kvinnorna kom från den övre medelklassen medan männen ofta hade deras ursprung i 

arbetarklassen. När läraryrkets status hade blivit etablerat, så började de manliga lärarna att 

motarbeta de kvinnliga lärarna. Läraryrkets status och lärarfackens kamp är även centralt i 

denna uppsats men det som skiljer åt är det historiska sammanhanget och berättarperspektiv. 

 

METOD 

Valet av uppsatsämne har lett till att undersökningens teoribundenhet blivit tydlig. En central 

tanke med uppsatsen är att klasstrukturer kan förklara orsaker till samhällsförändringar. För 
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att undersökningen ska bli fruktbar behövs en teori som kan förklara vad samhällsklasser 

egentligen är för något; hur klasser skapas, förändras och fungerar. Under första halvan av 

1900-talet var klassteorier, internationellt sett, den vanligaste förklaringsmodellen för historiker.22 

Men detta har förändrats och numera innehar klassteorier inte samma dominerande ställning som 

tidigare. Orsakerna beror bland annat på att marxismen dalande popularitet och att den så 

kallade språkliga vändningen påverkat humaniora och samhällsvetenskap. Klass har av vissa 

teoretiker reducerats till att bli blott en del av en persons komplexa identitet, tillsammans med 

exempelvis kön, etnicitet eller religion. Somliga teoretiker har gått så långt som att säga att 

klass inte existerar. Nu menar historieteoretikern Dennis L. Dworkin att klassteorier återigen 

är på väg att spela en viktig roll i historieforskningen.23  

 

AVGRÄNSNINGAR 

TIDSPERIOD 

Ämnets teoribundenhet har präglat undersökningens avgränsningar. Valet av tidsperiod faller 

sig naturligt. Förutom åren 1966 och 1971 finns bara ett annat exempel där lärarna hamnat i 

konflikt med arbetsgivarna, det var under lärarstrejken år 1989 som utspelade sig under andra 

förutsättningar. De två strejkerna 1966 och 1971 ligger nära varandra tidsmässigt och flera av 

de centrala aktörerna 1966 återkom i tongivande roller år 1971. Det gör att strejkerna hade ett 

tydligt samband. Samtidigt var åren mellan 1966 och 1971 politiskt intressanta; klassfrågan 

var en het potatis och flera sociala reformer hade genomförts. De många och snabba 

reformerna innebar en politisk polarisering som lärarstrejkerna lyckades fånga in. Även om 

det hade varit intressant att undersöka eventuella förändringar i hur arbetarrörelsens såg på 

lärarna och lärarnas strejker mellan 1966 och 1971, inte minst på grund av den så kallade 68-

rörelsen som inträffade där emellan, utgår jag i den här uppsatsen att synen inte förändrats 

nämnvärt. Som jag ser det så breddade 68-rörelsen vänsterrörelsen men de tankar som 

arbetarrörelsens företrädare hade fanns nog redan innan 1968. 
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 Dworkin, Dennis L., Class struggles [Elektronisk resurs], 1. ed., Longman, Harlow, 2007. 
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AKTÖRSPERSPEKTIV 

En annan avgränsning gäller studiens aktörer. Både arbetarrörelsens företrädare och lärarnas 

företrädare förekommer i undersökningen, fast på olika sätt. Arbetarrörelsens företrädare 

fungerar som aktiva aktörer, d.v.s. det är deras perspektiv på lärarna och deras strejker som 

undersöks. Det går inte utan problem att påstå att man ska undersöka en grupps perspektiv. Ett 

problem gäller hur man ska göra gruppindelningen. ”Arbetarrörelsen” måste därför definieras. 

I den här uppsatsen menas med ”arbetarrörelse” det organ som arbetarklassens arbetare 

använder för att samarbeta och det samarbetet sker på tre nivåer; ett politiskt, ett fackligt och 

ett kulturellt. Arbetarrörelsens politiska organisering fungerar genom politiska partier som, å 

ena sidan verkar som en spjutspets för att förändra samhället och, å andra sidan fungerar som 

ett försvar för existerande socialistiska strukturer.
24

 De partier som har haft inflytande i 

svensk politik är Socialdemokratiska Arbetarpartiet (SAP), och Vänsterpartiet (tidigare 

Kommunistpartiet) varav det Socialdemokratiska har haft mest inflytande. En viktig skillnad 

mellan dessa två partier är synen på samarbete mellan partiet och fackföreningar och synen på 

samarbete mellan partiet och de existerande samhällsorganisationerna där socialdemokratins 

syn beskrivs som mer samarbetsvänlig än den kommunistiska.
25

 Arbetarrörelsen fackliga 

organisering verkar för att förbättra arbetarnas löner och arbetsvillkor. I Sverige finns en 

tredelad uppdelning av fackliga organisationer; de traditionella arbetarna är organiserade 

inom LO som har en stark association till SAP och arbetarrörelsen, medan tjänstemännens – 

inklusive lärarnas – organisering sker inom TCO eller SACO. Eftersom TCO och SACO 

bildades oberoende av den övriga arbetarrörelsen så räknar jag inte in de båda 

organisationerna inom arbetarrörelse-begreppet. Arbetarrörelsens kulturella organisering 

verkar för folk- och opinionsbildning och sker inom arbetarnas hobby- och kulturföreningar.
26

  

Ett annat problem med att undersöka en grupps perspektiv är att slutsatserna blir alltför 

generaliserande. Självklart så kan människor inom samma grupp tänka olika om samma fråga 

och så var även fallet när det gällde arbetarrörelsens syn på lärare och lärarstrejkerna. Ett mål 

med undersökningen har varit att leta brett efter aktörer med motsatta uppfattningar. I de fall 

som jag har hittat det så har jag även redovisat detta. Undersökningen syftar som sagt till att 

                                                 
24

 Olofsson, Gunnar, Mellan klass och stat: om arbetarrörelse, reformism och socialdemokrati, Arkiv för studier 

i arbetarrörelsens historia, Diss. Lund: Univ., Lund, 1979, 144. 
25

 Ibid., 154. 
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hitta olika klassperspektiv som framkom i debatten. Men jag har även försökt att hitta 

generella mönster som kunde ses som gruppens allmänna uppfattningar. Företrädare från 

arbetarrörelsens intellektuella-, politiska- och fackliga grenar utgör huvudaktörerna i denna 

undersökning eftersom det var de som tog plats i debatten. 

Lärarna och deras företrädare ses som passiva aktörer i undersökningen. Eftersom 

arbetarrörelsens företrädare uttalade sig om lärarna och kommenterade deras företrädare kan 

arbetarrörelsen ses som subjekt och lärarna ses som objekt.
27

 Lärarna och deras företrädares 

aktörskap tas del av genom arbetarrörelsens reaktioner och kommentarer om deras 

handlanden och uttalanden. Även lärarna och deras företrädare behöver definieras. I den här 

undersökningen inbegriper ”lärare” enbart de SACO-anslutna lärarna, vilka till största delen 

bestod av före detta läroverkslärare och som 1966-1971 undervisade på högstadium, 

gymnasium och universitet. Alltså; inte lärarna på låg- och mellanstadierna, som oftast var 

anslutna till Lärarförbundet inom TCO. Denna till synes okomplicerade indelning försvåras 

dock på grund av att lärarna ofta benämns som ”akademiker” och hamnar då i samma grupp 

som till exempel ingenjörer och läkare. Begreppet ”akademiker” behandlas därför inte som en 

synonym till begreppet ”lärare” men lärarna innefattas i det bredare begreppet akademiker. De 

som företrädde lärarna under strejkerna var personer inom SACO och LR men det var 

framförallt SACO:s ordförande Bertil Östergren som fick ta emot arbetarrörelsens kritik. Jag 

har också valt att inkludera politiska företrädare inom de borgerliga partierna som lärarnas 

företrädare i den mån som de tog lärarnas parti i strejkerna. Även om lärarna inte får någon 

aktiv roll i undersökningen så finns ändå en relevans för lärarforskningen. Arbetarrörelsen kan 

ses som en extern grupp som har och har haft ett stort inflytande på läraryrket. 

 

KÄLLOR 

Undersökningens källor kommer från olika texter, från olika aktörer och från olika 

sammanhang. Jag har valt att kategorisera källorna i tre grupper: (1) källor från de 

vänsterintellektuella, (2) källor från de politiska ledarna och (3) källor från de fackliga 

ledarna. Från de vänsterintellektuella källorna har mest material hämtats från den 

socialdemokratiska statsvetaren Sverker Gustafsson bok ”SACO-konflikten”, utkommen 
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 Därmed inte sagt att lärarna är uppsatsen studieobjekt. 
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månaden efter att 1966 års strejk tagit slut och utgiven av Socialdemokraternas 

ungdomsförbund som Gustafsson då var aktiv inom.
28

 Boken innehöll strukturerade argument 

som visserligen återkom hos andra debattörer men som dessutom gav plats till en djupare 

analys. Andra vänsterintellektuella debatterade strejkerna i den socialdemokratiska idé- och 

debattidsskriften Tiden, där material från författare som Villy Bergström, Leif Andersson, Alf 

Johansson m.fl. kommenterade och analyserade lärarstrejkerna. Villy Bergström som var 

nationalekonom arbetade som redaktör för tidsskriften när han skrev texterna, Leif Andersson 

likaså. Samtliga av Tidens artiklar under åren 1966-1967 och 1970-1971 som tog upp strejken 

har undersökts. 

Det mesta av politikernas och de fackliga ledarnas uttalanden har hämtats från boken 

”Land i lockout” som utkom månaderna efter 1971 års strejk.
29

 Boken utgavs som en samling 

okommenterat material i form av telegram, riksdagsdebatter, tal, med mera, både från kritiker 

av och sympatisörer till lärarstrejken 1971. Jag har även letat material från dåtidens dagspress. 

På ledarsidorna fick den socialdemokratiska tidningen Aftonbladet utrymme att debattera 

lärarstrejkerna. På den tiden ägdes och kontrollerades Aftonbladet av LO. Även tidningens 

nyhetsartiklar uttryckte ibland kritik mot strejkerna. I andra tidningar som Dagens Nyheter 

och Svenska Dagbladet publicerades arbetarrörelsens företrädare artiklar för att skapa debatt. 

Det är framförallt de vänsterintellektuellas perspektiv som framkommer i dagspressmaterialet 

även om artiklar från politiska- och fackliga ledare förekommer. 

Eftersom frågan om förändringar över tid i arbetarrörelsens syn lämnats orörd så har 

urvalet av källor inte styrts av årtalen. Men en förändring som faktiskt spelade roll var att 

1971 års strejk följdes av regeringens tvångslag vilket ledde till att frågan om de strejkande 

lärarna debatterades i riksdagen vilket i sin tur ledde till att både politiska- och fackliga ledare 

framlade deras syn och argument rörande strejken. Därför blir de politiska- och fackliga 

ledarna överrepresenterade i källmaterial när det gäller 1971 års strejk och 

underrepresenterade när det gäller materialet till 1966 års strejk. 
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KÄLLKRITIK 

Av de tre kategorierna av källor; vänsterintellektuella, fackliga och politiska, så får de 

vänsterintellektuella mest utrymme i undersökningen. Detta beror framförallt på att de 

vänsterintellektuella producerade mer text som handlade om strejkerna, och att de dessutom 

strävade efter att förtydliga och fördjupa debatten. För de politiska- och fackliga ledarna 

spelade säkerligen den retoriska kontexten roll; politikerna behövde övertyga sina väljare och 

de fackliga ledarna behövde övertyga sina medlemmar. I det avseendet befann sig de 

vänsterintellektuella i en friare roll. De olika källorna jämförs för att se huruvida generella 

mönster framträder eller om det fanns olika uppfattningar vänsterintellektuella, politiker och 

fackliga emellan. Det som saknas i uppsatsen är en djupare undersökning av arbetarrörelsens 

material i form av t.ex. protokoll från de olika styrelserna; politiska och fackliga. På grund av 

den potentiella omfattningen av ett sådant material begränsas den här uppsatsens källor till det 

som redan har redovisats. 

 

OLIKA KLASSPERSPEKTIV 

Klass är ett omstritt begrepp som kan tolkas på olika sätt beroende på vilken teori som 

används. Min syn på klass är att den uppstår på grund av individers mentaliteter som sedan 

uttrycker sig i olika samhälleliga grupperingar. Klass handlar om skillnader mellan grupper. 

De teorier som formulerats av Platon eller P.R. Sarkar anser jag bäst svarar på frågan om vad 

en klass är. Däremot kan inte 1960-talets klasstrukturer undersökas på ett enkelt sätt genom 

att fråga vilka mentaliteter grupperna hade. Den epistemologiska frågan blir då alltför 

besvärlig. I stället försöker jag se på hur klasstrukturerna upplevdes genom de dåtida 

gruppernas materiella och immateriella förhållanden. Därför har jag hämtat teoretiska begrepp 

från Karl Marx och Pierre Bourdieus teorier som på olika sätt kan förankra arbetarrörelsens 

klassperspektiv både i en konkret kontext och i väldefinierade begrepp. De teoretiska 

begreppen är nödvändiga för att positionera lärarna i en klass. Två olika marxistiska 

tolkningar har använts: en tolkning har gjorts av Gunnar Olofsson och en annan har gjorts av 

Kevin Harris.   

 



 

 

 

14 

 

 

OLOFSSONS DEFINITION AV ARBETARKLASS 

I boken ”Mellan klass och stat” utgår Gunnar Olofsson ifrån Marx texter för att definiera 

begreppet ”arbetarklass”. I denna tolkning av Marx är det samhällets ekonomiska system som 

konstituerar klasser och därför har samhällets klasstrukturer förändrats under historiens gång i 

samband med att de ekonomiska systemen förändrats. I det kapitalistiska samhället existerar i 

grunden två klasser: arbetarklass och borgarklass. En arbetare är en löntagare som säljer sin 

arbetskraft till kapitalet som kan komma från olika sektorer som handeln, industrin, bankerna 

med mera, medan borgarna inte är löntagare, de säljer inte sin arbetskraft. Till gruppen 

borgare hör de som räknas som kapitalister eller småborgare; småborgare kan antingen vara 

småföretagare eller egensysselsatta.
 30

 

Inom arbetarklassen finns olika skiktningar som har sett olika ut beroende på 

kapitalismens förändringar. Ursprungligen skapades arbetarna från dem som i det feodala 

systemet redan var arbetande eller av de som tillhörde underklassen. Då uppstod skiktningar 

mellan hantverksarbetare, maskinarbetare, grovarbetare och den uniformerade arbetarklassen. 

Efter hand har skiktningarna utvecklas till att bestå av manuella och intellektuella arbetare 

ibland benämnda som arbetare och tjänstemän. Detta förklarar upphovet till makthierarkier 

arbetare emellan som märks bland annat i löneförhållanden och i olika ideologiska och 

organisatoriska tillhörigheterna. Därav har det i Sverige uppkomit en tredelad 

löntagarorganisering genom LO, TCO och SACO. Skiktningar emellan arbetare ses av 

marxismen som någonting negativt eftersom det skapar splittringar mellan löntagargrupperna. 

Marx menade att splittringarna ska motarbetas och att arbetarna måste samarbeta utifrån det 

som förenar dem, nämligen statusen som löntagare. Enligt denna tolkning av Marx, tillhör 

läraren arbetarklass i egenskapen som löntagare. Den viktiga differentieringen blir här i 

skiktningen mellan manuell eller intellektuell arbetare, eller arbetare-tjänsteman. Det är inom 

den senare skiktningen som lärarna är organiserade utifrån den svenska 

löntagarorganiseringen, antingen inom TCO eller inom SACO. I de fall som lärare själva inte 

känner någon klasstillhörighet med arbetare kan detta förklaras med att lärarna saknar 

klassmedvetande.
31
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MEDELKLASS ENLIGT HARRIS 

En annan tolkning av Marx klassteori har gjorts av Kevin Harris som 1982 skrev boken 

”Teachers and Classes”.
32

 I Harris tolkning finns en fyrdelad skiktning av klasser som saknar 

benämningar. Längst ned i klasshierarkin finns de som skulle kunna kallas för arbetarklass 

och som arbetar med enklare arbeten som fabriksarbetare, gruvarbetare, affärsbiträden, 

bussförare, med mera. Denna grupp är förtryckt, exploaterad och underpriviligierad. Ovanför i 

hierarkin finns de som arbetar för löner genom att använda mentala förmågor. Även denna 

grupp är förtryckt och exploaterad men till skillnad från den lägsta klassen så åtnjuter denna 

grupp vissa ekonomiska privilegier.
33

 Kevin Harris menar att lärarna tillhör denna grupp, en 

medelklass. Ovanför den gruppen finns en liten grupp av experter i olika specialiserade fält, 

som läkare, jurister, professorer, osv. Denna grupp har en hög status och ekonomiska 

privilegier. Experterna åtnjuter en frihet över sitt arbete och i många fall sätter de själva priset 

på deras arbete.
34

 I det översta lagret finns den grupp som äger och kontrollerar produktionen, 

d.v.s. kapitalisterna.
35

 

Harris menar liksom Olofsson att lärarna är arbetare eftersom: (1) lärarna säljer sin 

arbetskraft för att utföra specifika uppgifter; (2) lärarna bestämmer inte själva över deras 

arbete; och (3) lärarna saknar inflytande över produktionen. Men trots att lärarna är arbetare 

så räknas de inte som arbetarklass. Lärarnas roll inom den kapitalistiska produktionen är 

alltför olik den roll som arbetarklassen har. Till exempel så producerar lärarna inget mervärde. 

I stället används lärarna av den kapitalistiska produktionen, genom staten, för att utbilda 

arbetarklassen till produktiva arbetare genom att reproducera kapitalismens kultur och 

normer. Detta beskrivs som en socialiseringsprocess som inte är möjlig att utföra utan lärarna, 

men Harris menar att lärarna likväl har en sällan använd möjlighet att motverka den 

reproducerande funktionen och verka subversivt. Så i grunden beskrivs lärarna i denna 

tolkning av Marx som en grupp till naturen åtskild från arbetarklassen: en ”medelklass”. Väl 

                                                 
32

 Harris, Kevin, Teachers and classes: a Marxist analysis, Routledge & Kegan Paul, London, 1982. 
33

 Harris konkretiserar inte hur dessa ekonomiska privilegier ser ut, men jag antar att det handlar om att 
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34
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medveten om att begreppet ”medelklass” är omdiskuterat motiveras benämningen genom 

lärarnas annorlunda roll i produktionen samt att lärarna åtnjuter ekonomiska privilegier.
36

 

Lärarna hamnar mellan arbetarna och kapitalisterna därmed benämningen medelklass.
37

  

Från ett historiskt perspektiv har lärarna inte alltid tillhört en medelklass. Under antiken 

var det slavar som undervisade de yngre eleverna. De lärarslavar som lyckades väl med deras 

undervisning kunde vinna sin frihet. Detta liknar Harris med den moderna lärarens klassresa. 

När utbildningssystemen började byggas ut, så var det ifrån arbetarklassen som lärarna 

rekryterades, ambitiösa arbetarklassmän såg realistiska möjligheter till socialt avancemang 

genom läraryrket som inte hade samma dragningskraft för den etablerade medel- och 

överklassen vilka hellre sökte sig till yrken som läkare eller jurister. När läraryrket så 

småningom blev mer välbetalt och när kraven på akademiska kvalifikationer skärptes, blev 

läraryrket ett attraktivt val även för medelklassen och i synnerhet för medelklassens kvinnor 

som hade svårt att etablera sig inom andra yrken. I samband med detta uppstod tydligare 

skillnader i status beroende på elevernas åldrar. Lärare till äldre elever innehade högre status 

än lärare till yngre elever. Enligt Harris, som framförallt utgår från ett anglo-saxiskt 

perspektiv, så rekryteras lärarna idag främst från medelklassen men läraryrket ses fortfarande 

som en realistisk karriär för ambitiösa personer från arbetarklassen. Alltjämt rekryteras 

väldigt få lärare från de översta skikten i samhället och den status som läraryrket har idag 

associeras starkt till en medelklass.
38

 

Olofsson och Harris har alltså två olika sätt att se på lärarnas klass där Olofssons tolkning 

är att lärarna är inkluderande i arbetarklassen och klasskillnader förklaras med slitningar 

mellan löntagargrupper och en klassomedvetenhet från lärarnas sida, medan Harris tolkning är 

att lärarna inte tillhör arbetarklassen utan är en egen grupp med ekonomiska privilegier. 

Harris menar också att lärarnas klass har förändrats därför blir även gruppen ovanför lärarna 

intressant att jämföra med eftersom den gruppen beskrivs som icke-förtryckt, icke-exploaterad 

och med hög status. De särskiljande begreppen ser jag som viktiga i analysen av 

arbetarrörelsens klassperspektiv.    

 

                                                 
36
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HABITUS SOM KLASS 

Klasskillnader mellan lärare och arbetare kan också förklaras med hjälp av Bourdieus teori 

om habitus. Till skillnad från Marx menade Bourdieu att gruppers ekonomiska förhållanden 

allena inte är tillräckligt för att definiera en klass. Förutom ekonomiskt kapital, som Bourdieu 

även menar finns i form av kunskaper, definieras en klass av andra typer av materiella- och 

immateriella kapital som fungerar symboliskt som klassmarkörer och som sammantaget kallas 

för symboliskt kapital. Exempel på symboliskt kapital är kulturellt kapital, socialt kapital, 

utbildningskapital, med mera. Gruppernas kapital befinner sig i ett socialt fält där relationer 

mellan gruppernas tillgångar skapar klasshierarkier: ju större mängd kapital en grupp har, 

desto högre social status. När gruppernas ansamling av kapital internaliseras av individerna 

under uppväxttiden skapas det som Bourdieu kallar för habitus. Individernas habitus upplevs 

som en känsla av nödvändighet som uttrycker sig i olika valsituationer, till exempel i frågan 

om kulturell smak. I Bourdieus omfattande undersökningar om smak, kan man se hur 

arbetarnas och lärarnas smak skiljer sig åt, till exempel genom hur de spenderar pengar. Ett 

exempel är att en lärare spenderade i genomsnitt 4.3% av inkomsten på kultur medan en 

industriarbetare spenderade 1.3% i genomsnitt.
39

  

Bourdieu menade att det som anses nödvändigt för en grupp kan anses extravagant av en 

annan. En arbetare som hör talas om överklassens exklusiva dryckesvanor kan inte förstå 

varför någon spenderar så mycket pengar på något som inte verkar nödvändigt. Men Bourdieu 

menade att överklassens spenderande på lyx, från deras perspektiv, ses som en nödvändighet, 

en investering i socialt- eller kulturellt kapital.
40

 Att förstå andra gruppers habitus är därför 

väldigt svårt, både för arbetarklassen och för medel- och överklassen; även överklassen 

reagerar på arbetarklassens val av till exempel inredning med avsmak.
41

  

På grund av en persons habitus blir det svårt eller omöjligt att byta klass. De ryska 

författarna som kallades för Narodnikerna menade att det var möjligt, och önskvärt, för de 

intellektuella att flytta till landet och leva som bönder. Bourdieu vände sig emot detta och 

menade att även om de intellektuellas ekonomiska kapital förändrades, så skulle de 
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intellektuellas kulturella kapital göra det omöjligt för de intellektuella att verkligen uppleva 

hur det är att vara arbetarklass.
42

 Detta är en väsentlig skillnad mot marxismens idéer. 

Liksom i den marxistiska klassteorin har lärarna en konserverande funktion i samhället. 

Utbildningssystemen fungerar som en klassavskiljare. Bourdieu menade att samhällets 

”legitima” kultur lärs ut av lärarna på ett sätt som fastslår klasskillnaderna enligt en tillsynes 

objektiv sanning: de akademiska kvalifikationerna. Arbetarklassen får därmed mäta sitt värde 

i en hierarki fastslagen av utbildningssystemet, en institution som systematiskt missgynnar de 

som saknar en familjebakgrund som genererar kulturellt kapital.
43

 

Bourdieus teori om klasser framlades först år 1984, 13 år efter SACO/SR-strejken. Men 

även om arbetarrörelsen själva inte hade tillgång till Bourdieus teori så betyder det inte att 

teorin blir oanvändbar. Klass existerar och kan upplevas oavsett vilka teoretiska kunskaper en 

person har om ämnet. Både de marxistiska tolkningarna och Bourdieus teori kommer 

användas i undersökningen, just för att se vilka perspektiv arbetarrörelsen uttryckte. Det 

begrepp som Bourdieu hjälper undersökningen med är ”symboliskt kapital”. 

 

ARBETARRÖRELSEN SYN PÅ LÄRARNAS 

ARBETSMARKNADSKONFLIKTER 

En tanke med dispositionen i denna del har varit att strukturera avsnitten efter 

frågeställningarna och efter vilken typ av aktör det är som svarar på frågeställningen. Men på 

grund av att källornas begränsade innehåll har denna tanke inte följts konsekvent. Vissa av 

frågorna diskuterades inte tillräckligt mycket av de politiska- och fackliga ledarna och då har 

jag inte heller kunnat följa denna indelning. 

 

AKADEMIKERNAS STRATEGI I DE VÄNSTERINTELLEKTUELLAS ÖGON 

När den första lärarstrejken bröt ut, så förklarades det som en effekt av en lång tid 

”skarpsinnigt beräknande” av SACO, vars fara arbetarrörelsens politiska- och fackliga organ 
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naivt hade underskattat.
44

 Det är den bild av bakgrunden till konflikten som målades upp i 

Sverker Gustafssons bok där SACO beskrevs som en organisation livrädd för att lärarnas 

ekonomiska privilegier och samhälleliga status skulle urholkas genom en proletarisering av 

akademikerna. För att förstå SACO:s påstådda rädsla måste man enligt Gustafsson gå tillbaka 

till en viktig samhällsförändring som igångsattes i början av 1960-talet, nämligen 

utbyggnaden av universitetsväsendet och den medföljande ökningen av antalet akademiker på 

arbetsmarknaden. Innan 1960 så hade akademikerna tillhört en exklusiv grupp vilket 

medförde att arbetsmarknaden eftertraktade personer med akademisk examen. Den höga 

efterfrågan på akademiker ledde till att akademikernas löner kunde upprätthållas genom hård 

konkurrens mellan arbetsgivarna. Marknadskrafterna verkade till akademikernas fördel. Men i 

och med universitetens expansion blev akademikertiteln mindre exklusiv; de stora 

avgångskullarna från universiteten spåddes öka och arbetsgivarna skulle inte längre behöva 

konkurrera om akademikerna på samma sätt. 
45

 

Samtidigt med utbyggnaden av universitetsplatser diskuterade Socialdemokraterna ett 

införande av studielön. De nya universitetsplatserna skulle inte enbart fyllas utav 

privilegierade personer med en bakgrund i medel- och överklass, nej, universiteten skulle 

även göras tillgängliga till personer från arbetarklassen. SACO beskrevs av Gustafsson som 

kappvändare i frågan om universitetsutbyggnaden och i frågan om studielön. För att bevara 

exklusiviteten av akademikertiteln så hade SACO motarbetat alla försök att göra titeln mer 

tillgänglig. Men i och med att universitetsutbyggnaden blev ett faktum, så bytte SACO fot i 

båda frågorna. Nu ville SACO att universiteten skulle fortsätta byggas ut samtidigt som man 

var för införandet av studielön.
46

 

Denna kappvändning förklarades genom att SACO hade hittat en annan möjlighet till att 

bevara akademikernas privilegier och status. I stället för att motarbeta en ökning av 

akademiker ville SACO främja denna för att öka akademikernas fackliga styrka. Det var 

genom facklig kamp som marknadskrafterna skulle motarbetas och ju mer medlemmar SACO 

fick, desto större press kunde SACO sätta på arbetsgivarna. Därför började SACO en kampanj 
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av rekrytering av nya medlemmar samtidigt som ett samarbete med politiska företrädare med 

ideologiska kopplingar till liberalism och konservatism inleddes.
47

 

När utbildningsminister Olof Palme beslöt att skrota förslaget om studielön och införa ett 

studielånssystem i stället, beskrevs besvikelsen från SACO som stor. Studielönen skulle ha 

ökat akademikernas inkomster under studietiden medan studielånen, som visserligen öppnade 

upp universiteten för arbetarrörelsen, behövde betalas tillbaka. Enligt Gustafsson hade nu 

SACO både motiv och förmåga att utmana arbetsgivarna som, i och med statstjänstemännen 

erhållande av förhandlings- och strejkrätt 1965 respektive 1966, fick en nödvändiga lagliga 

möjligheten.
48

  

Även Socialdemokraterna var medvetna om att universitetsutbyggnaden skulle förändra 

arbetsmarknaden. Gustafsson spådde själv att antalet akademiker skulle öka från 85 000 år 

1966 till 400 000 år 1980.
49

  Men det fanns, för arbetarrörelsen, andra anledningar till oro 

över vad det ökade utbudet av akademiker skulle innebära. Att skillnaden mellan arbetarnas- 

och akademikernas löner skulle minska var något som arbetarrörelsen såg fram emot men 

detta skulle inte ske utan motstånd. I Tiden, mars 1971, gick det att läsa hur utvecklingen 

spåddes leda till spänningar:  

Marknadskrafternas osynliga hand kommer inte att tillhandahålla någon smärtfri och 

automatisk lösning av detta problem genom den kraftiga ökningen av utbudet på akademisk 

arbetskraft under de närmaste åren. Vad som kommer bli följden är sannolikt, att de stora 

grupper av yngre akademiker, främst lärare, vårdpersonal och förvaltningspersonal, kommer 

att få börja sina karriärer på lägre ingångslöner än tidigare och se befordringspyramidens 

topp som mer avlägsen än vad som hittills varit regeln.
50

 

Så redan innan konflikten 1966 och även efter konflikten 1971 upplevde de inom 

arbetarrörelsen ett stort allvar i de intressemotsättningar som fanns i frågan huruvida man 

skulle låta marknadskrafterna driva ned akademikerlönerna eller inte. Enligt denna 

redogörelse om SACO:s planering, som Gustafsson lade fram och som bekräftades av andra 

inom arbetarrörelsen, var det svårt att tänka sig hur arbetarrörelsen skulle kunna se på 

lärarstrejkerna med blida ögon. 
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BEGREPPET ”LIVSINKOMST” – HUVUDARGUMENTET FÖR HÖGRE LÄRARLÖNER 

Innan avtalsrörelsen anno 1966 hade startat, var det ingen hemlighet att SACO skulle kämpa 

hårt för att driva igenom höjda lärarlöner. Redan 1963 hade SACO publicerat en rapport som 

fungerade som ett argument för lärarnas lönekrav. I den rapporten myntade SACO ett nytt 

begrepp, ”livsinkomst”, som betecknade den sammanlagda inkomsten under en persons 

livstid. Livsinkomstbegreppet lade grunden till följande argument: eftersom en akademiker 

började sitt yrkesverksamma liv senare i livet än en arbetare på grund av studier, så lyfte en 

arbetare 5-10 fler årslöner än akademikern; på grund av den minskade inkomsten under 

studieåren behövde därför akademikern kompenseras med en högre lön under de 

yrkesverksamma åren. Detta argument saknade inte rimlighet och accepterades i princip av 

arbetarrörelsen. 

Men det fanns invändningar på hur livsinkomsten hade räknats ut. SACO hade skapat ett 

livsinkomstindex där en metallarbetare befann sig på värdet 100 som kunde jämfördes med en 

adjunkt som befann sig på värdet 168. En kritik gick ut på att dessa värden var missvisande 

eftersom indexet saknade historisk relevans: 

Mot själva beräkningsmetoden kan man rikta en väsentlig anmärkning. Det valda 

betraktelsesättet ger en utpräglad fiktiv bild av verkligheten. Det förmår inte fånga 

inkomstutvecklingen så som någon yrkesutövare faktiskt har upplevt resp. kommer att uppleva 

den.
51

 

Det faktum att metallarbetaren under flera decennier hade haft avsevärt lägre inkomster tog 

indexet ingen hänsyn till. SACO hade räknat ut livsinkomsten utifrån de dåvarande 

lönenivåerna och varken undersökt historiska lönenivåer eller spekulerat in i framtiden. 

Denna kritik blev dock aldrig någon stor fråga i debatten. Det fanns andra delar i SACO:s 

beräkningssätt som arbetarrörelsen riktade allvarligare kritik emot. 

 

ETT NYTT ”ANDLIGT FRÄLSE” 

I Sverige hade skatterna fram till 1960-talet legat relativt lågt jämfört med andra länder. På 

60-talet ökade skattetrycket markant och det var Socialdemokraterna som ledde de nya 

skattereformerna. Inkomstskatten var progressiv vilket innebar att de med högre inkomster 
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skattade mer. Den progressiva beskattningen ansågs av arbetarrörelsen vara rätt och 

samhällsnyttig: 

[d]en som har bättre råd skall betala proportionsvis mera till den kollektiva verksamheten i 

samhället än den som har sämre betalningsförmåga. En progressiv beskattning är enligt ett 

sådant betraktelsesätt ägnad åt att minska spänningarna mellan olika socialgrupper.
52

 

När SACO förhandlade för lärarnas löner utmanades detta betraktelsesätt. Lärarna hade på 

grund av studier mindre tid än andra att lönearbeta och drabbades därför enligt SACO på ett 

orättvist sätt av den progressiva beskattningen. Det var fördenskull som SACO presenterade 

livsinkomstindexet med värden som visade inkomsten efter skatt. Om SACO hade jämfört 

nettoinkomster så hade indexet visat på markant större inkomstskillnader mellan arbetaren 

och läraren. 

Utspelet om att lärarna krävde lönekompensation för skatter mottogs som en 

provokation. Historiska liknelser gjordes. I det medeltida feodalsamhället var det andliga 

prästerståndet befriat från att betala skatt; ett privilegium som lärarna nu ansågs sträva tillbaka 

till. Den socialdemokratiska statssekreteraren, Valfrid Paulsson, var den första att använda 

liknelsen i en artikel i DN: ”SACO:s krav på kompensation för skatteskalornas inverkan på 

medlemmarnas lönestegringar kan väl närmast karaktäriseras som ett försök att införa ett 

partiellt andligt frälse”.
53

 Sverker Gustafsson återanvände denna liknelse och tillade dessutom 

att lärarna redan innan var gynnade av skattesystemet: 

Om akademikerna som grupp vill fortsätta att profitera mera än andra grupper på den 

offentliga sektorn utan att vilja betala proportionsvis mera än andra grupper, måste man säga, 

att strävan efter ett ”partiellt andligt frälse” är en mycket adekvat beteckning för vad det här är 

fråga om.
54

 

Sambandet mellan de statligt bekostade universiteten och akademikernas existens fungerade 

som ett symboliskt exempel på hur lärarna själva var beroende av offentlig finansiering: 
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Tydligast är detta då det gäller det högre undervisningsväsendet, som ju de flesta högre 

inkomsttagare själva har utnyttjat och där de kostnadsfria platserna nu till 70 à 80 procent 

befolkas av just dessa socialgruppers barn
 55

  

Samhället ansågs alltså redan ha tillhandahållit privilegier till lärarna vars barn ärvde 

förmånen att på samhällets bekostnad gå i föräldrarnas fotspår. Men frågan om vilka grupper i 

samhället som använde mest offentliga resurser kanske inte var så viktig ändå; 

kompensationskravet kunde bemötas utan att blanda in denna svårbevisade fråga. I Paulssons 

artikel bemöttes kompensationskravet utifrån ett rättvise- och samarbetsperspektiv: 

Hur orimlig SACO:s argumentation är framgår av ett enkelt exempel. Låt oss säga att 

riksdagen beslutar en sådan ökning av försvarsutgifterna, u-landshjälpen, stödet till de 

handikappade och/eller folkpensionärerna att skatten måste höjas. Riksdagen beslutar att 

skattehöjningen skall tas ut efter bärkraft; alltså via den progressiva inkomstskatten. Om då 

SACO begär lönekompensation för detta, innebär det att SACO:s medlemmar inte vill vara med 

och betala i enlighet med de grunder som riksdagen fastställt. Skatten övervältras då 

förhållandevis hårdare på andra skattebetalare. Men vad händer om även alla andra 

löntagargrupper begär samma kompensation? Var och en inser att detta är orimligt. Vi kan inte 

lyfta oss själva i håret. Har vi en gång beslutat oss för vissa samhällsutgifter, måste vi alla vara 

med och betala dessa enligt gällande regler utan att begära lönemässig kompensation.
56

 

Exemplet lyfte fram klassfrågan. Varför skulle enbart lärarna kompenseras och inte andra 

grupper? Den tolkning som kan skönjas från de vänsterintellektuellas kommentarer var att 

lärarna själva ansåg sig tillhöra en särskild priviligierad grupp. Kanske menade lärarna att 

systemet med skatter ledde till att de var exploaterade? Arbetarrörelsen, å sin sida, kunde i så 

fall inte acceptera att deras arbetare skulle fortsätta exploateras medan lärarna undantogs. Det 

klassperspektiv som framträder hos de vänsterintellektuella sammanstämmer därför med den 

teori som Kevin Harris framlagt. 

 

VAR LÄRARNA REAKTIONÄRER? 

Den förbittring som kändes av arbetarrörelsen berodde inte enbart på SACO:s påstådda vilja 

att tillskanska sina medlemmar särskilda privilegier, det fanns även en upprördhet över sättet 
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SACO gjorde det på. Det var de folkvalda ledamöterna i Sveriges Riksdag som hade makten 

att besluta om skatter – vilka som skulle betala och hur mycket – någonting som rättframt 

påpekades av Valfrid Paulsson: ”I vårt land har alla hittills varit överens om att skattenivå, 

skatteskalor och skatteprogression varit frågor som avgjorts av riksdagen ensam.”
57

 Men 

SACO tycktes inte vara överens och kravet på lönekompensation sågs som ett försök av 

löntagarorganisationen att sätta det demokratiska systemet ur spel. Misstankar fanns om att 

SACO konspirerade tillsammans med de liberala och de konservativa, som alla hade ett 

gemensamt intresse av att motarbeta Socialdemokraterna.
58

 Under 1971 års konflikt, efter det 

att SACO återupprepat sitt krav för lönekompensation, uppfattades detta som ett politiskt 

hot.
59

 Det Socialdemokratiska partiet liknades vid ett motvilligt offer och situationen beskrevs 

som ”besvärlig”.
60

 Man menade att regeringsställningen innebar förväntningar från flera sidor 

samtidigt; det fanns ett folkligt stöd för att genomföra sociala reformer men samtidigt 

saknades stödet från, de i högsta grad samhällsbärande, akademikerna. Det hela beskrevs som 

ett dilemma där varje försök till handling skulle ha gett Socialdemokraterna skulden för att ha 

kastat ut landet i ett ännu större kaos. De borgerliga partierna skulle därefter kunna beskylla 

Socialdemokraterna för vanstyre och överta regeringsmakten.
61

 Arbetarrörelsens debattörer 

ansåg att situationen var skapad av de konservativa: ”Det är ingen tvekan om att vi nu 

upplever en konservativ motreaktion på de senaste årens jämlikhetsdebatt från de grupper, 

som gynnas av nuvarande förhållanden”.
62

 

Som vi har sett associerades lärarna med de konservativa, men Gustafsson menade att 

lärarna inte hade hamnat där på grund av ett medvetet ställningstagande; nej, det var SACO-

ledningens ständiga argumenterande om hur lärarna var eftersatta i lön och status som hade 

lockat över lärarna till de konservativas sida. 

Och politiskt har man kunnat betrakta lärarkonflikten som en skrupelfri organisationslednings 

medvetna utlösande av ett djupare liggande, ideologiskt färgat missnöje från människor som i 

och för sig är gynnade men bibringats uppfattningen att de skulle vara tillbakasatta i 
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förhållande till den sociala ställning, som de ”egentligen” borde ha. Allt talar för att den 

senare synpunkten är särdeles väsentlig.
63

 

Detta är ett exempel på hur lärarna ansågs sakna klassmedvetenhet. Det egentliga ansvaret för 

konflikterna lades på organisationens ledning som sågs som slipade politiker och de 

omedvetna lärarna utnyttjades i deras politiska strid. Ett sådant perspektiv sammanstämmer 

med Olofssons teori. Man kan även tolka in Bourdieus teori i sammanhanget; lärarna ansågs 

kämpa för en högre social status. 

 

FACKFÖRENINGARNA RÖT TILL 

Även LO-förbundens fackliga ledare menade att konflikten var politisk. De fackliga ledarna 

hade bjudits in till riksdagen för att ge deras syn på den tvångslag som regeringen tog till för 

att stoppa strejken 1971. Frågan handlade om tvångslagen var ett steg tillbaka från 

löntagarnas rättigheter och om huruvida arbetarrörelsen var ängslig över att deras eventuella 

strejker i framtiden skulle stoppas. Det fanns olika uppfattningar om hur allvarligt LO såg på 

att regeringen stoppade konflikten, men någon större ängslighet från LO:s håll fanns inte.
64

 I 

stället tog de fackliga ledarna tillfället i akt att fördöma lärarnas strejker. De fackliga ledarna 

hade samma syn som de vänsterintellektuella och beskyllde de borgerliga politikerna för att 

vilja dra nytta av situationen. Konflikten sågs som en strid mellan olika klasser och olika 

ideologier och de fackliga ledarna var oroliga över att det skulle bli deras medlemmar, som 

ansågs vara svagare, som skulle drabbas hårdast. Den som var mest uppretad var ordföranden 

för Träindustriarbetareförbundet, Yngve Persson, som i riksdagen passade på att framföra 

hård kritik mot Socialdemokraternas motståndare: 

Högern och Folkpartiet – hit och dit i frågan – sparkar regeringen och avtalsverket på 

smalbenen! Jag förstår var hjärtat ligger någonstans: Alla de som tillhör de gynnade har så 

väldigt svårt i grunden att riktigt tänka om.
65

 

Även Kommunisterna, som motsägelsefullt nog stödde lärarna i strejken, fick smaka på 

ordförandens ris: 
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Jag kan inte förstå, ärade kammarledamöter från borgerligt håll som varit uppe här – och jag 

undantar centern – hur ni orkar prata som ni gjort. För att inte tala om kommunisterna! Jag 

förstår inte hur ni orkar! Förstår man inte att det är hög tid att denna riksdag ger ett entydigt 

besked till de dunkla krafter – och ändå högljudda – som inte fattar att så här beter man sig 

inte i en modern demokrati, i ett samhälle med social kultur och hänsyn? Det har tydligen 

avtalsverket och regeringen fattat: så här går det inte!
66

 

Från fackligt håll uppfattades konflikten som en attack mot det demokratiska systemet och 

den svenska modellen; riksdagens ledamöter uppmanades sluta samman bakom regeringens 

tvångslag. 

Vad var det då som fackföreningsledarna var upprörda över? En skillnad mellan LO:s- 

och lärarnas strejker beskrevs som att LO-strejkerna erhöll en moralisk legitimitet genom att 

åsyfta förbättrade arbets- och lönevillkor för de som verkligen behövde det medan 

lärarstrejkerna betraktades som rena lyxstrejker. Det fanns en stolthet i att det var 

arbetarklassen som ursprungligen kämpade till sig rätten att strejka och att de socialistiska 

principerna om social rättvisa och jämlikhet låg till grund.
67

 Även om lärarnas strejkrätt ofta 

stöddes i princip, så var det många från arbetarrörelsen som var kritiska till hur lärarna hade 

utnyttjade den rätten. LO-ledarna såg ett samband mellan tajmingen av strejkerna och de 

socialdemokratiska politiska reformerna: 

Men när SACO smällde till med denna konflikt, så rörde det sig om en politik där de mest 

gynnade accepterade ett instrument, som kom till för helt andra ändamål, och man gör det för 

att sätta sig över 1970-talets politiska tänkande, där jämlikhetstanken väger enormt tungt.
68

 

När Skogsindustriarbetarnas förbundsordförande talade i Riksdagen påminde även han om 

strejkrättens historiska sammanhang: 

SACO-strejken är en oförskämd utmaning mot samhället och mot all anständighet. Man har 

formell rätt att strejka, men den moraliska legitimiteten finns inte. När kroppsarbetarna krävde 

rätt till strejker, var det för att ha en rimlig möjlighet att komma till rätta med förtryck och 

uppenbara samhällsorättvisor – inte för att vidmakthålla och utveckla dem.
69
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Det var inte bara ordföranden för kroppsarbetare som var kritiska, i ett annat sammanhang 

framlade Gustaf Kolare, förbundsordförande i det LO-anslutna Statsanställdas förbund 

(sedermera SEKO), som företrädde både kropps- och intellektuella arbetare, en kritik mot hur 

de priviligierade lärarna använde sin strejkrätt: ”Det är beklagligt att dessa priviligierade 

människor tillgriper den öppna striden för att behålla sina gamla privilegier och skaffa sig 

nya. Det är utpressning.”
70

 De starka reaktionerna mot lärarstrejkerna och mot de borgerliga 

politikerna som kritiserade regeringen för att stoppa strejken, kan förklaras med LO-

förbundens totala oförmåga att förstå SACO:s lönekrav. Från perspektivet av Bourdieus 

klassteori sammanfaller denna beskrivning med arbetarklassens oförmåga att förstå andra 

klassens behov av kulturellt och social kapital. Det som ansågs vara höga anspråk för LO-

förbunden, sågs som grundläggande nödvändigheter för lärarna. Kanske var det därför 

debatten blev så laddad? 

En annan oro som uttrycktes som de fackliga ledarna hade gemensamt med de 

vänsterintellektuella var oron för ökade klasskonflikter i samhället. Kommunisterna, som 

hade stött lärarstrejkerna, beskylldes för att vilja dra nytta av situationen genom att starta ett 

öppet klasskrig. På detta sätt förklarades Kommunisternas intresse sammanfalla med de 

borgerliga partierna: 

”Vilket härligt tillstånd med ett allas krig mot alla, där den svagare får betala och 

klassklyftorna ökas! Det är naturligtvis en väg som leder till olust och revolutionsstämningar 

men jag försäkrar er, mina kommunistiska vänner i denna kammare, att ni har hoppat i galna 

skor den här gången. Vi tänker nämligen gå ut och slåss med er – och det ordentligt!”
71

 

Det var tydligt att arbetarrörelsens fackliga del hade valt sida i konflikten, inte minst på grund 

av hur socialdemokratin ansågs vara under attack från SACO.  

 

POLITIKERNA GAV SIG IN I LEKEN 

Moderata samlingspartiets partiledare Gösta Bohman var en av de borgerliga politiker som 

hade kritiserat regeringens tvångslag. Han ansåg att gruppen av högutbildade hade 

stigmatiserats av arbetarrörelsen och att akademikerna orättvist hade blivit stämplade som 
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osolidariska. I ett genmäle mot Bohman, underströk den Socialdemokratiska riksdagsmannen 

Arne Pehrsson att akademikerna var osolidariska: 

Den grupp vi talar om skiljer sig från de andra grupperna på avtalsmarknaden därigenom att 

den försöker strejka bort konsekvenserna av de skattebeslut vi fattat i riksdagen. Det kan inte 

tolkas på annat sätt än att denna grupp känner ett mindre gemensamt ansvar än de grupper 

känner som inte har den inställningen.
72

 

Både Moderater och Socialdemokrater var alltså överens i frågan om att konflikten var 

politisk: 

”Då säger herr Bohman: Det har gått politik i det här. Javisst har det gått politik i det här! Det 

är ju politik – renodlad politik! Jag skall gå så långt att jag säger, att nu upplever människorna 

händelserna på avtalsfältet som någonting som engagerar och som lika viktigt som den strid vi 

hade om ATP. Ett sådant engagemang föreligger för ögonblicket, och det är nu liksom då ett 

politiskt engagemang på facklig grund.
73

 

Pehrssons synsätt stämde därmed väl överens med hur de vänsterintellektuella och de fackliga 

ledarna tänkte: lärarstrejken var ett hot mot demokratin. I frågan om varför arbetarrörelsen 

inte kände solidaritet med lärarna fanns fler exempel. Men svaret på frågan var detsamma: 

från arbetarrörelsens perspektiv sågs lärarstrejkerna som skadliga för arbetarklassen och detta 

handlande i sig räknades som osolidariskt. Om de borgerligas vädjande till arbetarrörelsens 

solidaritet åsyftade att väcka arbetarrörelsens sympatier, så fick det närmast motsatt effekt; 

argumentet sågs som ytterligare en provokation. I ett uttalande från Socialdemokraternas 

ungdomsdistrikt i Stockholm ansågs låglöneretoriken vara en del av SACO:s strategi: 

Detta är ett brott mot de lågavlönade från de välmående akademikergruppernas sida[…] Under 

en falsk flagg av solidaritet utnyttjar den gamla och nya överklassen ett strejkvapen vars följder 

de lågt avlönade och sämst ställda i samhället får ta konsekvenserna av. Strejken är därmed ett 

hot mot demokratin.
74

 

Även från politiskt håll fanns det de som menade att lärarnas arbetsmarknadsrättigheter 

behövde inskränkas. Hans Hagnell, tidigare Socialdemokratisk riksdagsman, dåvarande 

Metallekonom, och sedermera landshövding, såg på lärarstrejkerna som ett politiskt symptom 
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att samhället var för tillåtande mot akademikerna: ”När överklassen strejkar har det gått för 

långt – då har vi ett alltför liberalt samhälle[…] det är en politisk konflikt vi är inne i – inte en 

rent facklig lönestrid.”
75

 Lärarnas samhällsposition beskrevs av Hagnell som mycket starkare 

än de vanliga arbetarnas position. SACO:s strejker beskrevs som mindre riskfyllda för de 

strejkande lärarna jämfört med den risk som fabriksarbetare och andra arbetare inom 

produktionen tog genom att strejka. För det första så var verksamheterna skilda; skolorna 

skulle med all sannolikhet fortsätta med sin verksamhet efter strejken var över, samma 

situation skulle inte kunna garanteras för en fabrik. För det andra så hade de statliga 

tjänstemännen någonting som kallades för ordinarierätt vilket innebar att lärarnas 

anställningsskydd var mycket starkare än det som arbetarnas hade.
76

 Styrkeförhållandet lärare 

arbetare emellan togs även upp av riksdagsman Pehrsson: 

Herr Bohman sade: Konflikten skapar bitterhet. Jag förstod honom så att det gällde bitterhet 

bland dem som är engagerade i konflikten. Men jag tror att det skapas en ännu större bitterhet 

hos dem som inte har samma möjligheter, inte samma ekonomiska bakgrund och inte samma 

trygghet att efter konflikten få tillbaka sina jobb. De är medvetna om att de är eller kan bli 

denna konflikts offer såsom permitterade, såsom arbetslösa eller såsom dem som helt mister 

sina jobb. Dessutom är de medvetna om att de kommer att få vara med om att betala 

kostnaderna för denna konflikt, trots att de inte har samma ekonomiska möjligheter som de som 

nu strider.
77

 

Från de argument som politikerna lade fram framträder en bild av lärarna som mindre- eller 

inte exploaterade till skillnad mot arbetarklassen, det är svårt att gradera till vilken grad 

lärarna var exploaterade enligt Harris teori, om man inte tar hänsyn till de gånger lärarna 

omnämns som överklass, vilket direkt associerar lärarna högre upp. Lärarna ansågs ha en 

social och ekonomisk trygghet som arbetarklassen saknade. 

De socialdemokratiska statsministrarna Tage Erlander och Olof Palme gav uttryck för ett 

annat sätt att se på lärarstrejkerna. När statsminister Tage Erlander kommenterade strejken 

1966 var tongångarna försiktigare än hos Erlanders partikollegor som vi läst om. Tidningarna 

rapporterade om hur Erlanders fru hade uttalat sig nedsättande om lärarna och lärarstrejken i 
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ett privat sammanhang.
78

 Detta påstående dementerades skarpt av både Herr och Fru Erlander 

som manade media och kollegor att inte elda på konflikten. I Tiden lade Erlander fram sin syn 

på löntagarorganiseringen och poängterade att intressemotsättningar mellan arbetare och 

tjänstemän var av ondo.
79

 Olof Palme, som hade varit ansvarig för utbildningsfrågorna i 

Erlanders sista regering var år 1971 själv regeringschef och det var han som fick ta emot 

kritik för att ha infört tvångslagen. SACO och de borgerliga politikerna menade att 

Socialdemokraterna var ute efter att ”krossa SACO” men Palme menade att det fanns andra 

motiveringar som låg bakom strejkstoppet: 

Det är naturligtvis inte alls fråga om detta. SACO och SR är fackliga organisationer, som när 

de bärs upp av medlemmarna respekteras av statsmakterna. Det är inte sådana motiveringar 

som ligger bakom. Den klara motiveringen är just att skydda väsentliga medborgarintressen, 

att fullfölja det ansvar som riksdag och regering måste ha för att vårt land ska fungera.
80

 

Statsmannen Palme undvek, liksom Erlander gjort, att gå utanför sakfrågan när kritiken mot 

tvångslagen fördes fram. I stället hänvisade Palme till sitt ansvar för att de samhällsbärande 

funktionerna skulle fortsätta fungera och till det ansvarslösa i att låta konflikten knäcka 

samhällsekonomin.
81

 Det fanns därför, både i Erlanders och i Palmes uttalanden, ett mer 

inkluderande sätt att se på lärarnas klasstillhörighet. Lärarna sågs som en del av 

löntagargemenskapen i enlighet med Oskarssons teori. 

 

 LÖNEN OCH LÖNESKILLNADER 

För att återgå till den ekonomiska frågan; hur stora var egentligen skillnaderna mellan lärarnas 

och arbetarnas löner? SACO hade sitt sätt att se på saken och använde livsinkomstindexet för 

att jämföra löneskillnaderna. De räkneexempel som arbetarrörelsens företrädare använde 

handlade i stället om jämförelser mellan gruppernas års-, månads-, eller timlön – före skatt. 

Till exempel jämfördes årslönerna År 1966 av tidningen Aftonbladet som skrev att lärarna 

tjänade 40 000-50 000 kronor i årslön jämfört med LO-arbetarna som tjänade 15 000-20 000 
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kronor.
82

 1971 sades SACO-medlemmarnas årslön ligga på 51 000 kronor i genomsnitt.
83

 

Gustaf Kolare, förbundsordförande för LO-anslutna SEKO menade att genomsnittsinkomsten 

för en akademiker i statlig tjänst var 5000 kronor i månaden jämfört med de grupper som LO 

slogs för som låg på 1200-2200 kronor i månaden.
84

 När SACO, år 1966, tackade nej till 

procentuella löneökningar på 15 procent var det många inom arbetarrörelsen som reagerade 

mot det.
85

 De procentuella löneökningarna skulle innebära höga summor mätt i kronor jämfört 

med vad arbetarna hade fått. Och arbetarrörelsens företrädare ansåg redan att lärarlönerna var 

orimligt höga. 

Arbetarrörelsens uttalade mål i avtalsrörelserna 1966 och 1971 var att samhällets 

löneskillnader skulle utjämnas. Denna jämlikhetssträvan skulle yttra sig i konkreta 

låglönesatsningar. Statsminister Erlander hade höga förväntningar på 1966 års avtalsrörelse: 

För att kravet på social rättvisa skall avspeglas i den konkreta verkligheten krävs det, att vi 

finner en lösning på låglönegruppernas problem. Vi hälsar med stor tillfredsställelse, att den 

fackliga rörelsen såväl bland arbetare som bland tjänstemän har lyckats få ökat gehör vid 

förhandlingsbordet för dessa synpunkter. Vad samhället kan göra antydes i årets 

arbetsmarknadsproposition. Arbetsmarknaden måste bli ett stöd för de lågavlönade grupperna i 

vårt land.
86

 

Men samma förväntningar hördes inte från de vänsterintellektuella. Villy Bergström skrev: 

När det gäller fördelningen mellan LO-grupperna å ena sidan och tjänstemannagrupperna å 

den andra har däremot ingenting inträffat som kan väntas leda till utjämning grupperna 

emellan. Kompensationstänkandet härskar fortfarande på tjänstemanna- och 

akademikersidan.
87

  

Menade verkligen Erlander att även SACO var med på låglönesatsningarna eller talade han 

om en tredelad löntagarorganisation där akademikerna inom SACO inte räknades till gruppen 

tjänstemän? Denna eventuella otydlighet fanns det inga spår av i Leif Anderssons text inför 

avtalsrörelsen 1971: 
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Ända sedan förhandlingsrätten för dessa grupper infördes för sex år sedan har SACO 

målmedvetet byggt upp sin nuvarande frontställning mot utjämningssträvandena på det fackliga 

och politiska planet.
88

 

Samarbetet mellan SACO och de andra löntagarorganisationerna ansåg vara obefintligt när 

det gällde den avgörande frågan om inkomstutjämning:  

Kraven på inkomstutjämning har under samma tid skärpts både inom socialdemokratin och 

inom LO och TCO, de stora organisationerna på löntagarsidan.
89

 

Arbetarrörelsen måste ha undrat hur inkomstutjämningen skulle bli verklighet när en sådan 

stor aktör som SACO inte ansågs vara med. Särskilt problematiskt sågs det på hur övriga 

arbetsmarknaden skulle reagera och hur det skulle påverka inflationen. SACO sågs inte som 

någon ansvarsfull part.
90

 

Till deras försvar påpekade SACO att de stödde principen om inkomstutjämning genom 

att kämpa för deras låglönegrupper och bibliotekarierna användes som exempel. Men i 

februari 1971 kunde man läsa i tidningen Dagsbilden att 112 bibliotekarier gått ut i ett öppet 

brev för att kräva att SACO slutade använda bibliotekariernas löner som argument.
91

 

Bibliotekarierna hävdade att de användes som ”täckmantel” för att höja lönerna för de redan 

högavlönade. Problemet var att SACO krävde procentuella löneökningar, bibliotekarierna 

hade föredragit att SACO förhandlat om löneökningar i kronor. På grund av procentuella 

lönekrav kunde SACO aldrig övertyga arbetarrörelsen om att de strävade efter utjämnade 

löneskillnader. Detta gav ordföranden för Kristna socialdemokrater, Evert Svensson, exempel 

på i ett tal för att uppmärksamma ”den lilla människan”: 

Socialdemokratins strävan har alltid varit att slå vakt om de lägre inkomsttagarna, försäkrade 

han. Från den utgångspunkten får man se dagens bud från Avtalsverket och regeringen att 

satsa på låginkomsttagarna. Den statliga skattereformen som trädde i kraft vid nyåret, 

utarbetades också med den utgångspunkten. Denna politik saboteras nu av samhällets 

höglönegrupper. Saken blir inte mycket bättre för att man använder socialarbetare, 
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bibliotekarier, tågklarerare och andra mindre välbetalda tjänstemän som spjutspets för 

lönekrav upp till 2 000:- kronor i månaden för vissa tjänstemän.
92

 

Att övertyga arbetarrörelsen om att SACO kämpade för låginkomsttagare var ett hopplöst fall. 

Löneskillnaderna mellan lärarna och arbetarna sågs redan som orimligt stora, de procentuella 

löneökningskraven och strejkvarslen när kraven inte tillgodosågs betraktades som omoraliska. 

SACO sågs inte som en pålitlig samarbetspartner på arbetsmarknaden, så som LO och TCO 

betraktades, i stället fanns en oro över vilka konsekvenser SACO:s handlande skulle få i ett 

större perspektiv på arbetsmarknaden. 

 

ARBETARRÖRELSENS PRINCIPER FÖR LÖNESÄTTNING 

I anslutning till strejkerna debatterade de vänsterintellektuella vilka principer som borde gälla 

för lönesättningen av lärarnas löner. I den debatten ifrågasattes värdet av lärarnas akademiska 

titel. En grundläggande skillnad mellan lärare och arbetare var att lärarna hade genomgått 

studier vars medföljande formella examina ledde till titeln ”akademiker”. Enligt Gustafsson så 

använde SACO den akademiska titeln för att rättfärdiga högre lönenivåer för lärarna. Detta 

sågs som ett provocerande argument för de med socialistiska värderingar. Titlar ansågs inte 

vara ett rationellt kriterium för att ha högre lön. De år av studier som lärarna hade genomgått 

övertygade inte heller de vänsterintellektuella om att lärarnas arbete var mer värt. I stället 

ansågs studierna vara ytterligare ett privilegium; medan SACO argumenterade för att 

studietiden var ett uppoffrande av lärarnas ungdomstid, så menade flera av de 

vänsterintellektuella att studietiden var en tid av ansvarslöshet.
93

 Den formella examen och 

den akademiska titeln framställdes ibland som någonting negativt: 

”Utöver beteckningen på sin examen har de inget annat gemensamt än sitt höga löneläge, sin 

beslutsamhet att fackligt agera oberoende av övriga organisationer och en genomsnittligt 

tämligen lång utbildningstid.
94

 

Från arbetarklassens perspektiv sågs den akademiska titeln som en exkluderande symbol som 

bidrog till ökande klasskonflikter. För de vänsterintellektuella hade akademikertiteln inte 
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något socialt värde för arbetarklassen. Alf Johansson, en statsvetare som stod utanför 

arbetarrörelsen och som kritiserade Socialdemokraterna för att ha varit för hårda mot lärarna, 

genom ett enkelt exempel hur akademikertiteln kunde övervärderas: 

Den fysiska påfrestningen, tröstlösheten och monotonin i stuveriarbetarens yrkes ges sällan den 

uppmärksamhet som detta med studierna. Det anses nästan oförskämt att fråga läraren i vårt 

lilla exempel – eller någon annan ”utbildad” – detta: ”Vill du byta med honom och få denna 

högre lön?” Frågan är oförskämt besvärlig!
95

 

Att vara lärare ansågs som ett stimulerande arbete. Arbetsförhållandena beskrevs som ett 

privilegium jämfört med hur den exploaterade arbetarklassen hade det. Arbetarna offrades för 

produktionen medan lärarna gynnades. 

Men om varken studier eller titlar verkade spela någon roll, vilka egenskaper värderade i 

så fall arbetarrörelsen? De principer om lönesättning som arbetarrörelsen byggde på kunde 

läsas i Socialdemokraternas partiprogram: 

Socialdemokratin vänder sig mot inkomstskillnader, som betingas av sociala och ekonomiska 

privilegier och maktpositioner, medan den godtar en differentiering, som grundas på skillnader 

i arbetsinsats, yrkesskicklighet, ansvar eller initiativkraft.
96

 

Den ”rationella lönestrukturen” skulle därför helt och hållet grundas i löntagarens 

”prestation”.
97

 Uppdelningen i tre olika löntagarorganisationer ansågs skapa en onödig 

hierarki mellan löntagarna där arbetarna underordnades tjänstemännen som underordnades 

akademikerna. De skiktningar som fanns inom arbetarklassen skulle då slätas ut, de 

ekonomiska privilegierna försvinna, och yrkesberoende social status upphöra helt:  

Till den praktiska utövningen av en sådan lönepolitisk filosofi måste också höra ett kraftfullt 

motstånd mot differentierade tjänstebeteckningar. Titlar bör ur statens synvinkel inte tillåtas ha 

någon annan funktion än att ungefärligen ange den sociala funktion inom vilken individen är 

verksam. En lärare bör på alla stadier kallas för professor, och alla som är sysselsatta i 

förvaltningen bör benämnas sekreterare osv. Att sedan dessa personers faktiska 

arbetsinkomster och arbetsinsatser kan komma att variera inom resp. grupper bör icke anses 

särskilt upprörande.
98
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Förutom att en sådan förändring skulle leda till enhetlighet i löntarorganiseringen då 

prestigetänkandet försvinner, så skulle denna förändring, enligt Gustafsson skapa mer rättvisa. 

En duktig lärare skulle då vara berättigad till en högre lön än andra ordinära arbetare och 

omvänt, en duktig arbetare skulle vara berättigad till en högre lön än en ordinär lärare. 

Men dessa principer sågs mer som ett socialistiskt ideal än pragmatism. Realistiskt 

ansågs lärarnas löner sättas genom två krafter: den första kraften var marknaden, d.v.s. 

förhållandet mellan arbetskraftens utbud och efterfrågan; och den andra var lärarnas fackliga 

styrka.
99

 Lärarstrejkerna sågs som ett orättvist sätt att använda facklig styrka för att påverka 

lärarnas löner. 

 

LÄRARNAS SOCIALA STATUS 

Genom tidigare exempel har vi sett hur arbetarrörelsens företrädare ansåg att lärarna lade för 

stor vikt vid den akademiska titeln, vi har även sett hur lärarnas konsumtion av skattemedel 

diskuterades i samband med skattefrågan. Både frågan om titlarnas status och frågan om 

konsumtion kan sättas i relation till Bourdieus teori, titlarna kan ses som symboliskt kapital 

medan konsumtionen kan ses som kulturellt kapital. Gustafsson menade att universiteten var 

en skattefinansierad institution som först och främst gynnade akademikerna själva. Men det 

var inte bara de statliga läroverken som orättvist gynnade akademikerna: 

På liknande – om än inte lika påfallande – sätt torde det förhålla sig med vägar, hamnar, 

flygplatser, telekommunikationer, hyressubventioner, teatrar, bibliotek o.s.v.
100

 

Detta är inte alls någon långsökt tanke. Lärarna var höginkomsttagare och kunde bekosta sig 

fordon, resor och importerade lyxvaror vilket krävde en utbyggnad av infrastrukturer. Även 

den kulturella konsumtionen kunde förklaras genom högre inkomster men kunde också ses 

som en investering i kulturellt kapital.  

Ett av SACO:s löneargument som man trodde skulle klara sig från arbetarrörelsens kritik 

var att lönerna behövde justeras med inflationen – men icke! I en artikel från Aftonbladet står 

det att läsa att höginkomsttagare, i lägre grad än låginkomsttagare, drabbades av inflationens 

                                                 
99

 Johansson, 1966:8, 507-509. 
100

 Gustafsson, 1966, 29. 



 

 

 

36 

 

 

konsekvenser.
101

 Argumentet gick ut på att lärarna ägde realkapital som ökade i värde 

samtidigt som inflationen steg. Bilar, båtar, hus och sommarstugor fanns i större och 

värdefullare bestånd inom lärargrupperna än inom arbetarklassen. De dyra lån, som ansågs i 

högre grad finnas bland lärare än bland arbetare, skulle bli enklare att betala tillbaka i 

samband med att valutan minskade i värde.   

Det fanns en sorts arbetarklassromantik i betraktelsen över lärarnas påstådda 

lyxkonsumtion. Samma sorts romantik som Narodnikerna hade på bondelivet, man förstod 

inte lärarnas konsumtion i form av ett behov av kulturell kapital som följande exempel visar. 

En läsare ringde in till Aftonbladet och påpekade att lärarna nog hade dyrare dryckesvanor än 

en arbetare och därför betalade mer i moms: ”Borde inte SACO räkna in också detta och 

kräva kompensation genom högre lön, undrar läsaren”
102

, läsaren fick till svar att det numera 

gick att köpa en whiskysort som var billigare än ”renat”.  

 

SLUTSATSER OCH DISKUSSION  

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka vilka olika klassperspektiv på lärarna och deras 

strejker som företrädare för den dåvarande arbetarrörelsen gav uttryck för. De uttryck som var 

mest framträdande konstaterade att lärarna sågs från arbetarklassens perspektiv som en 

särskild grupp och strejkerna sågs som bevis på att lärarna strävade efter att behålla och 

utvidga klasskillnaderna dem emellan. När det gällde frågan om lärarnas klasstillhörighet 

användes samtliga begrepp för att markera klasskillnader som diskuterades under teoridelen: 

lärarna hade och ansågs sträva efter ekonomiska privilegier genom att kräva högre inkomster; 

lärarna ansågs inte vara lika exploaterade som arbetarklassen och de ansågs sträva efter en än 

större frihet från exploatering genom skattebefrielser; det uttrycktes att det fanns ideologiska 

skillnader mellan lärare och arbetarklass där lärarna ansågs sympatisera med en konservativ 

ideologisk grundsyn vilket syntes i källornas direkta benämningar av lärarna som 

konservativa men även i liknelser där lärarna ansågs sträva bakåt mot äldre tiders 

klasstrukturer; lärarna ansågs inneha en oförtjänt hög samhällstatus genom akademikertiteln 

som de ansågs vilja omvandla till ekonomiska privilegier genom att argumentera för ett värde 
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i titeln; och slutligen ansågs lärarna ha en extravagant livsstil och smak som till viss del 

bekostades av samhällets gemensamma resurser, en livsstil som lärarna ansågs sträva efter att 

behålla. Undantagen från dessa mönster kom från Tage Erlander och Olof Palme som 

uttryckte sig försiktigt om lärarna och deras strejker. Om det var av taktiska skäl eller om det 

berodde på en djupare förståelse för att lärarna var löntagare är svårt att säga.  

De principer som arbetarrörelsen hade gällande lönesättning visade att lärarna ansågs ha 

för höga löner. Den vikt som lärarnas företrädare lade vid studietid, studiernas svårighetsgrad, 

titlar, eller arbetsuppgifter ifrågasattes helt; i stället lade arbetarrörelsen vikt på arbetarens 

prestation. De lönekrav som lärarna hade ansågs vara omoraliska.  

En av frågeställningar var att ta reda på hur arbetarrörelsens företrädare såg på lärarnas 

samarbete med andra löntagarorganisationer och med andra politiska organisationer. Det som 

framkom i undersökningen var att lärarna ansågs motarbeta det jämlikhetssträvande som de 

andra löntagarorganisationerna och Socialdemokraterna ville kämpa för. Den svenska 

modellen ansågs vara utmanad; det demokratiska systemet ansågs vara utmanat; och politiskt 

ansågs lärarna ingått i en ohelig allians med de borgerliga partierna, Centern undantaget. I 

stället för en tredelad löntagarorganisation ansåg arbetarrörelsens företrädare att en enhetlig 

organisering borde införas. 

 

ÅTERKOPPLING TILL TIDIGARE FORSKNING 

Om Anders Björnsson menade att motsättningarna mellan arbetarrörelsen och SACO inte gick 

så djupt, så har denna undersökning gett ett annorlunda resultat. Det är sant att 

Socialdemokraternas politiska ledning visade en sorts respekt för akademiker under 

konflikterna, men hur var det med de andra inom arbetarrörelsen? De uttryck som denna 

undersökning har gett exempel på visar på, om inte ett akademikerförakt – i alla fall stora 

motsättningar på flera plan – grupperna emellan. För att få ett slutgiltigt svar på frågan om 

arbetarrörelsens syn på akademiker måste man nog undersöka alla nivåer inom 

arbetarrörelsen, från gräsrötterna till ledarna. På så sätt har denna uppsats gett en annorlunda 

bild på konflikterna, en bild som öppnar för ytterligare undersökningar i samma anda. 

I relation till Thörnqvist forskning har denna uppsats likaså öppnat för nya tolkningar av 

arbetsmarknadskonflikter. Genom att ha studerat arbetsgivarens roll i konflikterna framträdde 
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de politiska orsakerna tydligt nog – visst fanns det svårigheter med att definiera de politiska 

begreppen men även de teoretiska begreppen går att utveckla. Liksom i Jan O. Bergs 

undersökning har denna uppsats arbetsgivarperspektiv bidragit till en djupare förståelse om 

hur klasstrukturer kan förklara strejker. Till skillnad mot strejkerna som Berg studerade har 

maktförhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare i denna uppsats varit omvänt, 

klassmässigt. Och till skillnad mot de kapitalister som var arbetsgivare i Bergs studie, saknade 

arbetarrörelsen en omsorg om lärarna, Erlander och Palme undantagna. En av orsakerna till 

detta kan förklaras genom att klassrelationerna redan innan lärarstrejkerna var ansträngda.  

När det gäller forskningen om lärare så bidrar denna uppsats med ett nytt sätt att se på 

lärarnas organisering. En djupare förståelse av arbetarrörelsens syn på lärare och läraryrket 

kan ge upphov till nya frågor om vad som hände sedan och hur läraryrket har förändrats. 

 

EPILOG 

Vad hände egentligen sedan? För SACO så lugnade det ned sig. Enligt Björnsson så blev 

SACO utmattat av 1971 års konflikt, i ekonomiskt avseende såväl som i kämpaglöd. Flera 

akademiker som arbetade inom utbildningssystemet hoppade av SACO-förbunden och anslöt 

sig i stället till TCO-förbunden på grund av missnöje över hur SACO skött konflikten. 

SACO:s starka ordförande Bertil Östergren tappade prestige och fick till slut lämna 

ordförandeposten.
103

 1984 skrev Östergren en bitter biografi som handlade om hans vänskap 

och fiendskap med Olof Palme. För lärarna fortsatte den fackliga kampen men utan samma 

samordning från SACO. 1989 gick Lärarnas Riksförbund ut i strejk igen, den gången ville 

man stoppa löneutjämning inom lärarkåren men misslyckades. Läraryrkets status har därefter 

dalat. I Matilda Wiklunds avhandling om lärardiskurser i DN står det att läsa om hur 

tidningens ledare förklarade att läraryrkets status försämrades på grund av 68-rörelsens anti-

auktoritära ideologi och på grund av Socialdemokraternas medvetna motarbetande av 

lärarkåren på ideologiska grunder.
104

 Visst verkar denna iakttagelse ha ett samband med 

konflikterna 1966 och 1971 att göra? Idag verkar de flesta vara överens om att lärarnas status 

är för låg. Nya förslag på hur man ska höja lärarnas status har lett till införandet av 
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karriärtjänster och strukturella löneökningar för de ”duktiga” lärarna – inte så långt från 

tanken om lön efter prestation, men lärarfacken säger att det inte räcker. Införandet av krav på 

lärarlegitimation har ökat konkurrensen om de formellt examinerade lärarna. Sammantaget ser 

utvecklingen ut att leda till ett återskapande av lärartitelns status, men den status som lärarna 

hade på 60-talet kommer vi troligtvis aldrig att uppleva i Sverige igen.  

 

AVSLUTANDE DISKUSSION 

Så hur känner jag inför det här? Jag har tidigare sagt att frågan om lärarnas status handlade 

om politik och om moral. Utifrån Socialdemokraternas och LO:s perspektiv så kunde de nog 

inte tillåta lärarna att utmana den vision om det jämlika samhälle som de ansåg sig kämpa för. 

På så sätt var deras handlande förutsägbart. Men var det rätt? Det är möjligt att 

Socialdemokraterna tog i för mycket nu när vi får höra hur illa ställt det är med läraryrket 

idag. Det är också möjligt, som vi har sett exempel på i den här uppsatsen, att lärarna 

missuppfattades av arbetarrörelsen på grund av ett klassperspektiv där lärarna sågs som 

klassmotståndare. Men frågan är om jag hade önskat att lärarna lyckades driva igenom sina 

krav utan motstånd? Jag tror inte det. Klart är att arbetarrörelsens perspektiv på strejkerna och 

på lärarna var färgad av den tidens upplevda klasskillnader mellan arbetarklassen och lärarna. 

Detta förklarar varför lärarstrejkerna mötte ett sådant kraftigt motstånd som det gjorde. 
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