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                                Sammanfattning 

 

 

Den här studien har för avsikt att undersöka tre kommunala förvaltningars förutsättningar för 

att implementera den nya gymnasiereformen. Utifrån teoretiska antaganden gällande 

förvaltningarnas kunskap, medel och vilja, undersöks vilken problematik som kan förekomma 

vid reformimplementering på lokal nivå. Metoden som används är samtalsintervjuer, vilka 

utförts med förvaltningschefer som material. Resultatet har redovisats och analyserats med 

hjälp av meningskoncentration och semantisk meningskategorisering. 

 

Studien visar att problematiken som förekommer på lokal förvaltningsnivå är relativt 

situationsberoende, avhängigt kommunens storlek och dess personella organisation. Vidare 

visar studien att det råder en relativt bra förståelse på lokal nivå för implementeringsuppdraget 

samt att viljan till att införa reformen är hög i de lokala förvaltningarna.  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Implementering, GY2011, lokal förvaltning, förvaltningsegenskaper, 

samtalsintervju.  

 

 

 

   



 
 

 

    

  

                                          Förord 

 

 

Den här studien tog sin start i ett samtal med Klas Jacobsson på Region Halland, 

som gav mig en bra bild av och en översikt över de skolreformer som i skrivande 

stund håller på att implementeras i de olika skolformerna. Efter övervägande kom 

studien att rikta in sig på den lokala förvaltningens förutsättningar för att 

implementera den nya gymnasiereformen. Uppsatsen har gjorts möjlig tack vare 

intervjuer med förvaltningschefer, handledning av Hans Bengtsson vid 

statsvetenskapliga programmet på Högskolan i Halmstad, samt tack vare feedback 

och support från Klas Jacobsson på Region Halland.  
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1. Inledning 

På 1990-talet övertog kommunerna ansvaret som huvudmän för skolan från staten. Motivet 

var att kommunerna ansågs ha bättre kännedom om lokala förutsättningar som påverkade 

skolan, och att ett kommunalt ansvar därmed skulle förbättra skolornas resultat. Åtskilliga 

rapporter från det statliga skolverket har visat att resultaten i skolan har sjunkit de senaste 

tjugo åren. Därmed har frågan gällande hur den svenska skolan ska nå bättre resultat blivit en 

politiskt het fråga, som ofta lett till splittring mellan sittande regering och dess opposition. 

Riksdagen hade inför valet 2006 antagit den sittande socialdemokratiska regeringens förslag 

till ny skollag, och insatser hade inletts för att implementera den. Riksdagsvalet ledde dock till 

ett regeringsbyte och den nyvalda alliansregeringen rev upp socialdemokraternas skollag. 

Allianregeringen började utforma en egen skollag, vilken antogs av riksdagen sommaren 

2010. Syftet med den nya skollagen var främst att säkerställa kvalitet och likvärdighet i 

skolan. För att nå detta krävs en större statligt kontroll av skolan, menar utbildningsminister 

Jan Björklund.1  

 

När höstterminen 2011 inleds för elever som börjar sitt första gymnasieår, börjar dessa elever 

i den nya gymnasieskolan. Detta innebär att dessa elever blir de första att utbildas i den 

reformerade gymnasieskolan, vars ledord är högre krav och kvalitet. Den nya gymnasieskolan 

har sin grund i gymnasiereformen GY2011, vilken innefattas i den nya skollagen (2010:800). 

Den här studien har för avsikt att undersöka den lokala förvaltningens förutsättningar i 

implementeringen av den nya gymnasiereformen, i tre halländska kommuner.   

 

1.1 Problemformulering 

Ett politiskt beslut på statlig nivå har tagits om att reformera gymnasieskolan. Ur ett juridiskt 

och ett organisatoriskt perspektiv är det lätt att på ett generellt plan beskriva hur ett politiskt 

beslut/en lag vidare implementeras. Den svenska lagtexten reglerar relationen mellan de olika 

politiska nivåerna, det vill säga mellan den nationella och den lokala nivån. 

Ansvarsfördelningen angående gymnasieskolan mellan stat och kommuner regleras i kapitel 

två i skollagen: 

                                                 
1 Björklund, Jan. m.fl. (2009) Vi vill att staten återtar ansvaret för skolväsendet. Dagens Nyheter     



2 
 

2 § Kommuner är huvudmän för […] gymnasieskola […] om inte annat följer av 4 §. I varje 

kommun ska det finnas en eller flera nämnder som ska fullgöra kommunens uppgifter enligt 

denna lag.2 

 

8 § Huvudmannen ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i 

denna lag, föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser för 

utbildningen som kan finnas i andra författningar.3 

 

Men att endast beskriva och beakta juridiska och formella förhållanden kan inte påstås 

beskriva verkligheten på ett idealt sätt, vilket Lennart Lundquist påpekar:  

 

Inte sällan presenteras formella (rättsliga) förhållanden som om de återgav förvaltningen 

som den faktiskt fungerar. […].4      

  

Av den orsaken är det viktigt att inte enbart se till officiella riktlinjer och juridiska texter när 

man studerar implementering av politiska beslut, utan snarare konstruera och utföra en 

implementeringsstudie, som utförs efter vetenskapliga kriterier.        

 

Vidare är det ett faktum att politiska beslut inte alltid genomförs eller faller ut så som 

beslutsfattarna avsett. Den lokala förvaltningen som vidare väntas implementera statliga 

beslut ses inte som ett oproblematiskt verkställande organ. Även själva förvaltningsprocessen 

är politisk, vilket innebär att även förvaltningstjänstemän fattar beslut som i slutändan 

påverkar utfallet av en viss politik.5 Många politiska beslut baserade på välgrundade idéer 

stöter ofta på svårigheter i den praktiska tillämpningen. Ett politiskt beslut bör därför inte 

enbart bedömas efter dess innehåll utan även utifrån dess implementerbarhet. De folkvalda 

fattar politiska beslut på den statliga nivån som lokala byråkrater förväntas implementera. 

Men ibland matchar inte de statliga politiska idéernas visioner den lokala förvaltningens 

förutsättningar. De politiska idéernas ändamål kan i praktiken vara svårgenomförbara, sett 

utifrån lokala förvaltningarnas medel och förutsättningar.6 Problemet som denna studie vill 

                                                 
2 Svensk Författningssamling 2010:800 2 kapitlet, 2§. 
3 Svensk Författningssamling 2010:800 2 kapitlet, 8§. 
4 Lundquist, Lennart. Förvaltning, stat och samhälle. 1 uppl. Lund: Studentlitteratur, ss 8-9. 
5 Rothstein, Bo (Red). Politik som organisation. Stockholm: SNS Förlag, s 7.    
6 Pressman, Jeffrey L & Wildavsky, Aron. Implementation. Berkley: University of California Press, ss 
24-25.   
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behandla är således centrerat kring den lokala förvaltningens förutsättningar gällande 

implementeringen av den statligt införda gymnasiereformen GY2011.  

 

Den samhälliga relevansen i denna studie tar sin utgångspunkt i den ständigt återkommande 

debatten om skolans styrning och uppdrag. Såväl på debattsidor som i de politiska 

valkampanjerna är skolfrågorna väl synliga. Den här studiens samhälliga relevans ligger 

därmed nära frågan: om det nu finns en politisk debatt och en politisk vilja om en 

välfungerande skola, vad är det då som glappar mellan de politiska intentionerna och hur det 

faktiskt fungerar ute i landets skolor? Självklart kan inte denna studie besvara frågan i sin 

helhet, men förhoppningar finns att en viss förståelse för förutsättningar för implementering 

av politiska reformer ska ges i studien. Den inomvetenskapliga motiveringen till studiens 

problem tar sin utgångspunkt i ett forskningsbehov. Eftersom gymnasiereformen Gy2011 är 

relativt ny och inte ska börja praktiseras förrän sommaren 2011, så har rimligen inte många 

studier gjorts på implementeringsförutsättningarna för denna reform. Den inomvetenskapliga 

problematiken handlar därför om att bidra till den generella implementeringsdiskursen, genom 

att studera den specifika implementeringsproblematiken kring den nya gymnasiereformen.   

 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Det övergripande syftet med uppsatsen är att via en fallstudie kartlägga de kommunala 

förvaltningarnas implementeringsförutsättningar för den nya gymnasiereformen GY2011, i 

Laholms, Hylte och Falkenbergs kommuner. Mer specifikt ämnar uppsatsen fullgöra ett antal 

delsyften. Först ska gymnasiereformens innebörd redogöras. Därefter ska den typ av 

förvaltningsstyrning som förekommer i implementeringen av GY2011 identifieras. Vidare ska 

de lokala förvaltningarnas förutsättningar för att implementera GY20121 kartläggas, vartefter 

en komparation även sker kring implementeringsproblematiken mellan de undersöka 

förvaltningarna. Avslutningsvis ämnas en jämförelse göras mellan fynden i denna uppsats och 

forskningsfronten för implementeringsstudier. För att fullgöra syftet ska följande 

frågeställningar besvaras: 
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1. Vad innebär Gymnasiereformen (GY2011)? 

 

2. Vilken typ av styrning förekommer gällande implementeringen av GY2011?             

 

3. Vilka förutsättningar finns för de lokala förvaltningarna i implementeringsarbetet av 

GY2011? 

 

4. Framgår likheter/skillnader i implementeringsförutsättningar mellan de undersökta 

kommunerna?   

 

5. Vilka likheter/skillnader finns mellan dennas studies resultat gällande implementering 

av skolreformer och den aktuella forskningsfronten?      

 

1.3 Avgränsningar  

När det gäller gymnasiereformens innebörd ämnas endast dess mest centrala drag att 

redovisas via fakta punkter. Gällande den typ av styrning som förekommer vid 

implementeringen av GY2011 kommer endast en faktaredovisning ske, inte en analys. 

Gällande huvudfrågeställningen om vilka förutsättningar som finns för de lokala 

förvaltningarna i implementeringsarbetet av GY2011 så kommer Laholms, Hylte samt 

Falkenbergs kommunala förvaltningar att analyseras.  

 

1.4 Disposition 

För att ge en bakgrund och förståelse till reformen, ges i kapitel två, bakgrund, en relevant 

översikt över reformen, de styrdokument som reglerar gymnasieskolan, samt en beskrivning 

över den typ av implementeringsstyrning som råder gällande implementeringen av 

gymnasiereformen. I kapitel tre, teori, metod, material och tidigare forskning, fastslås de 

teoretiska utgångspunkter samt den metod och det material som är nödvändigt för att utföra 

studien. Kapitel tre avslutas med en genomgång av tidigare forskning på 

implementeringsområdet. I kapitel fyra, resultat och analys, redovisas intervjuresultat samt 

analys av de undersökta fallen. Uppsatsen avslutas med kapitel fem, avslutning, där 

frågeställningar besvaras samt förslag på vidare forskning ges.          
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2. Bakgrund 

I följande kapitel presentas bakgrunden till den nya gymnasieskolan samt vilken central 

innebörd den medför. Vidare följer en översikt av den juridiska samt förvaltningstekniska och 

politiska styrningen av gymnasieskolan. Skolverket beskrivs kortfattat då det är den centrala 

förvaltningsmyndighet som ansvarar för implementeringen av den nya reformen. 

   

2.1 Den nya gymnasieskolan 

Den nya gymnasieskolan har sin grund i gymnasiereformen GY2011, vilken antogs av 

riksdagen sommaren 2010 och ska vara verkställd och införd när höstterminen 2011 startar. 

GY2011 innefattas i den nya skollagen SFS 2010:800 och i den nya gymnasieförordningen  

SFS 2010:2039. Den nya gymnasiereformen regleras alltså både inom den nya skollagen och 

inom den nya gymnasieförordningen. Den tidigare gymnasieförordningen (1992:394) kommer 

gälla för de elever som började gymnasieskolan innan höstterminen 2011. Detta innebär två 

parallella gymnasieskolor under två års tid. Nedan redovisas motiven bakom en reformerad 

gymnasieskola samt den mest centrala innebörden som den nya gymnasiereformen GY2011 

för med sig.  

 

Det politiska motivet till en reformering av gymnasieskolan är tredelat. För det första anses att 

det finns ett problem i att allt fler elever väljer att hoppa av sin utbildning, samtidigt som en 

del elever tar sin examen utan att uppnå kunskapsmålen. För det andra anses inte eleverna 

vara tillräckligt förberedda för varje sig arbetslivet eller fortsatt utbildning. För det tredje 

påpekas att det lokala friutrymmet som funnits för att på lokal nivå nischa en utbildning, har 

lett till sänkta krav som missgynnat elevers kunskapsmål.7 Uttalandet visar på tendens mot 

större statlig styrning av gymnasieskolan.      

 

2.1.1 Gymnasiereformens innehåll 

I den nya gymnasieskolan ska det finnas 18 nationella program, sex högskoleförberedande 

och tolv yrkesprogram. De nya programmen är tänkta att bättre gynna och uppfylla målen om 

kvalitet och kunskap. Nedan listas den mest centrala innebörden i gymnasiereformen:   

  

                                                 
7 Utbildningsdepartementet. Högre krav i nya gymnasieskolan. utbildningsdepartementet.se     
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• Tydligare distinktion mellan högskoleförberedande program och yrkesprogram 

En av de främsta ändringarna är att det ska vara en tydligare skillnad mellan 

yrkesprogram och högskoleförberedande program än vad det var i den tidigare 

gymnasieskolan. Vidare ska detta leda till att yrkesprogrammen i den nya 

gymnasieskolan bättre ska ge studenterna skicklighet och yrkeskunskap för att direkt 

efter examen kunna gå ut i arbetslivet. De högskoleförberedande programmen ska i sin 

tur bättre förbereda studenterna för fortsatta studier än vad dagens gymnasieskola 

anses göra. Det kommer att vara en skillnad i behörighetskraven för 

högskoleförberedande- respektive yrkesprogram. Yrkeselever kan välja till att läsa in 

de ämnen som ger högskolebehörighet.   

 

• Examen av två typer 

Vidare kommer det att ges två typer av examen för dem som tar examen i den nya 

gymnasieskolan, en yrkesexamen samt en högskoleförberedande examen. För båda 

examina gäller att eleven ska ta 2250 godkända poäng av 2250. 

 

• Lärlingsutbildning 

Inom ramen för yrkesprogrammen ska eleven få möjlighet att välja att gå en gymnasial 

lärlingsutbildning. Detta innebär att eleven genomför en stor del av sin utbildning på 

en arbetsplats. Programråd föreslås vidare inrättas för yrkesprogrammen med motivet 

att jobba för ett starkare samarbete mellan arbetsliv och gymnasieskolan. Det ska 

finnas ett programråd per yrkesprogram på nationell nivå, samt lokala programråd.     

 

• Nya ämnen och strukturer   

Det som i den tidigare gymnasieskolan hette kärnämnen kommer att ersättas av 

gymnasiegemensamma ämnen. En nyhet är att historia blir ett gymnasiegemensamt 

ämne. Inom alla program kommer det att finnas utrymma för individuella val. På 

yrkesprogrammen kommer elever inom det individuella valet få möjlighet att läsa de 

kurser som behövs för grundläggande högskolebehörighet. Vidare ska det erbjudas 

kurser i idrott och hälsa samt estetiska kurser på samtliga program. Alla elever på de 

nationella programmen ska skriva och vara godkända på ett så kallat gymnasiearbete 

för att få ut sin examen. Gymnasiearbetet ska sammanfatta utbildningen på det 

program som eleven har gått. 
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• Nya ämnesplaner 

Det som tidigare hette kursplaner ersätts med ämnesplaner. Ämnesplanerna ska ange 

syftet och målen med undervisningen för hela ämnet, oavsett vilken nivå (kurs) ämnet 

ges på. Ett ämne innehåller alltså olika kurser, och ämnesplanerna ska även ange det 

centrala innehållet samt kunskapskrav för kurserna inom ett visst ämne.    

 

• Ny betygsskala 

En ny betygsskala med beteckningarna A till F införs. Betyg sätts på elevens 

kunskaper efter varje avslutad kurs. Motivet är att den nya skalan ska ge en mer 

nyanserad och därmed rättvisare bedömning. Beteckningen A till E räknas som 

godkända medan F ses som ett underkännande i kursen. För betygsstegen A, C och E 

gäller nationellt antagna kunskapskrav. Skolverket kommer bistå med underlag såsom 

nationella prov och förklarande material, för att stötta lärare i betygssättningen samt 

för att uppnå en mer nationellt likvärdig betygsbedömning. 

 

• Riksrekryterande utbildningar och spetsutbildningar 

En riksrekryterande utbildning innebär att en gymnasieskola tar emot elever från andra 

kommuner i landet, på samman villkor som de tar emot den egna kommunens elever. 

Att få anordna riksrekryterande utbildningar måste motiveras av ett behov på 

arbetsmarknaden. Riksrekryterande utbildningar, eller spetsutbildningar, kan även få 

ges inom det estetiska och idrottsliga området. Godkännande från skolverket krävs för 

riskrekryterande och spetsutbildningar.8   

 

2.1.2 Gymnasieskolans styrning  

Skolans verksamhet regleras av ett antal styrdokument. Den nya gymnasiereformen regleras 

genomgående i följande hierarki av styrdokument: 

 

Lag/Styrdokument:     Roll:  

Skollag (SFS:2010:800)  Riksdagen stiftar skollagen. Lagen har som mål att 

fastställa generella riktlinjer för samtliga 

skolformers utbildning och verksamhets 

utformning. 

                                                 
8 Skolverket (2011) De viktigaste förändringarna. www.skolverket.se  
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↓                                                                    

Gymnasieförordning (SFS 2010:2039)    Regeringen   beslutar   om   gymnasieförordningen, 

vilken   är   en   bindande   rättsregel   som  är   

mer specifik än skollagen. 

↓ 

Läroplan  Regeringen beslutar om läroplanen. Den uttrycker 

verksamheternas värdegrund samt syn på lärande, 

utveckling och kunskap. 

↓ 

Examensmål  Regeringen beslutar om examensmål. 

Examensmålen styr gymnasieskolans utbildningar 

på programnivå. Lärare planerar utifrån 

examensmålen sin undervisning.   

↓ 

Ämnesplan  Regeringen fattar beslut angående ämnesplaner för 

gymnasiegemensamma ämnen.  

Skolverket beslutar om övriga ämnesplaner. 

Ämnesplanerna ska styra undervisningen och visa 

vilken ämnesspecifik kunskap som ingår i ett 

ämne.9 

 

 

2.2 Skolverkets uppdrag 

Skolverket är det offentliga skolväsendets centrala förvaltningsmyndighet. Skolverkets 

uppgift på det generella planet är att arbeta för att dessa mål och riktlinjer förverkligas. Varje 

budgetår får skolverket ett regleringsbrev med ekonomiska ramar för sin verksamhet från 

regeringen. Dess uppdrag från regeringen består i att styra, stödja och följa upp skolornas och 

kommunernas arbete för att tillhandahålla en kvalitativ utbildning. Skolverkets uppdrag i det 

svenska utbildningssystemet kan delas in i fem övergripande kategorier:  

 

                                                 
9 Skolverket (2010) Styrkedjan. www.skolverket.se 
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• Nationella mål och styrdokument: Skolverket sätter riktlinjer och ramar för hur 

utbildning ska bedrivas, vilket innebär att de reviderar och kontinuerligt ser över 

skolans styrdokument så att utbildningarna som ges stämmer överens med arbetslivets 

och samhällets krav samt ser till individens behov.  

• Prov och bedömning: Vidare ansvarar skolverket även för det nationella systemet för 

kunskapsbedömning, genom de nationella proven.  

• Nationell skolutveckling: Innebär att skolverket stöttar skolor gällande specifika 

ämnen, tillexempel tillhandhåller utvecklingsinsatser för att stärka den generella 

undervisningen av ett visst ämne. Vidare arbetar skolverket för att kompetensutveckla 

och informera skolledare och pedagoger om relevant aktuell forskning.  

• Utvärdering: Skolverket utvärderar verksamheterna på ett nationellt plan för att få 

fram underlag för förbättring. Vidare inkorporerar skolverket sina utvärderingar med 

internationella utvärderingar för att få reda på hur andra utbildningssystem hanterar 

problem som återfinns i det svenska utbildningssystemet.  

• Uppföljning: Skolverket följer upp data från kommunerna för att kunna jämföra 

resultat mellan olika huvudmän.10  

 

2.3 Förvaltningsstyrning 

I följande avsnitt klargörs vilken typ av roll den lokala förvaltningen har i förhållande till 

implementeringen av gymnasiereformen GY2011. Lennart Lundquists resonemang om 

förvaltningsstyrning används för att tydliggöra implementeringsförhållandena. 

 

Figur 1. Förvaltningsstyrning  

   

                                     Förvaltningsstyrning 

                                         

 
 

Figuren illustrerar vad Lundquist kallar förvaltningsstyrning, vilket innebär att politiker i form 

av riksdag och regering med olika medel styr förvaltningarna.  

 

                                                 
10 Skolverket.(2010). Skolverket styr och stödjer för en bättre skola. www.skolverket.se 
 

Förvaltning 

- Skolverket 

     ↓      ↑ 

- Lokal förvaltning 

Politiker 

- Riksdag 

- Regering 
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Syftet med förvaltningsstyrningen är i gymnasiereformens fall att åstadkomma en effekt ute i 

skolorna. Genom att kolla på regeringens uppdragsbrev till skolverket går det att fastslå vilken 

typ av förvaltningsstyrning som förekommer11       

 

Skolverket [har] regeringens uppdrag att genomföra implementeringsinsatser omfattande 

läroplan, nya kursplaner och kunskapskrav inom […] den reformerade gymnasieskolan [… ] 

den nya betygsskalan, […] samt den nya skollagen. Skolverkets målgrupper för 

implementeringen är huvudmän, [lokala] förvaltningschefer, skolchefer, rektorer, 

förskolechefer, lärare samt studie- och yrkesvägledare. […] 12 

 

Citatet är hämtat från skolverkets regeringsuppdrag och visar på att skolverket som central 

förvaltningsmyndighet har i uppdrag att implementera gymnasiereformen gentemot bland 

annat lokala förvaltningschefer. Detta är vad Lundquist kallar en direkt, generell 

regelstyrning.  

 

Regelstyrning innebär att riksdag och regering via lagar och förordningar ger förvaltningen (i 

detta fall skolverket) i uppdrag att implementera reformen. Att regelstyrningen är direkt 

innebär vidare att styrningen ” […] anger det önskade innehållet i förvaltningens åtgärder 

t.ex. krav på innehållet i skolundervisningen.” 13 Att styrningen är generell betyder att 

styrningen inte riktar sig mot ett konkret fall, utan mot alla fall i förvaltningen. Med andra ord 

är styrningen generell i bemärkelsen att gymnasiereformen riktar sig mot all gymnasieskolor i 

Sverige.14  

 

I skolverkets regeringsuppdrag står även att: 

 

Skolverket får för uppdragets genomförande använda högst 97 miljoner kr under 2010. 

Under förutsättning att riksdagen så beslutar, planeras att ytterligare 94 miljoner kronor 

ska få användas 2011 och 34 miljoner kronor 2012.15 

   

                                                 
11 Lundquist, Lennart. Förvaltning, stat och samhälle. Lund: Studentlitteratur, 1992, ss 70-71. 
12 Skolverket. (2010) Implementering av skolreformer. www.skolverket.se 
13 Lundquist, Lennart. Förvaltning, stat och samhälle. Lund: Studentlitteratur, 1992, s 78. 
14 Lundquist, Lennart. Förvaltning, stat och samhälle. Lund: Studentlitteratur, 1992,  s 79. 
15 Skolverket. (2010) Implementering av skolreformer. www.skolverket.se 
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Citatet visar på att implementeringen även styrs från riskdagen med så kallad anslagsstyrning. 

Lundquist betecknar anslagsstyrning som ”[…] att riksdagen tilldelar förvaltningen de anslag 

som behövs för att denna ska kunna implementera den direkta [regel] styrningen.”16      

 

Att det råder en direkt, generell regelstyrning samt en anslagsstyrning innebär att de lokala 

förvaltningarna är juridiskt tvingade att implementera ett på statlig nivå redan bestämt 

reforminnehåll. Vidare kan man även utifrån regleringsbrevet dra slutsatsen att 

implementeringen av reformen ska vara finansierad med statliga medel. 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Lundquist, Lennart. Förvaltning, stat och samhälle. Lund: Studentlitteratur, 1992, s 80. 
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3. TEORI, METOD, MATERIAL OCH TIDIGARE 

FORSKNING 

 

Ett viktigt kriterium för all forskning är att det finns en trovärdig överensstämmelse mellan 

den verklighet som forskaren vill uttala sig om och det resultat som forskaren vidare 

presenterar. Detta ställer krav på att forskaren via teoretiska utgångspunkter definierar det 

fenomen som avses undersökas. De teoretiska utgångspunkter som väljs ut avgör vidare vilka 

faktorer som kommer att innefattas i forskningens analys och resultat. Forskningsproblemet 

och de teoretiska utgångspunkterna appliceras med hjälp av en bestämd metod på ett 

avgränsat material som utgör en del av verkligheten, vart på ett resultat som uttalar sig om 

verkligheten uppstår. 17 I följande kapitel presenteras de teoretiska utgångspunkter, den metod 

och det material som är nödvändiga för att fullgöra studiens syfte. Avslutningsvis presenteras 

tidigare forskning om implementering samt mer specifikt forskning om implementering av 

utbildningsreformer.  
 

3.1 Den styrdes egenskaper 

Som fastslagits ovan har statsmakten i form av regering och riksdag gett det centrala 

förvaltningsorganet skolverket i uppdrag att vidare stötta de lokala förvaltningarna i 

implementeringen av gymnasiereformen. Huvudproblematiken som denna studie vill 

behandla är som ovan angivits den lokala förvaltningens förutsättningar gällande 

implementeringen av den statligt lanserade nya gymnasiereformen.  

 

För att studera och vidare mäta den lokala förvaltningens förutsättningar gällande 

implementeringen utav GY2011 är det relevant att utgå från vissa bestämda egenskaper som 

förvaltningen innehar. Egenskaperna är förstår, kan samt vill . Dess innebörder redogörs för 

nedan: 

 

• Förstår, innebär om det på ett tillfredställande sätt framgår för den lokala 

förvaltningen vad den styrande överordnande instansen önskar av den lokala 

förvaltningen gällande implementeringsarbetet.   

 

                                                 
17 Lundquist, Lennart. Förvaltning, stat och samhälle. Lund: Studentlitteratur, 1992, s 19. 
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• Kan, behandlar den lokala förvaltningens egenskaper utifrån reella/fysiska medel. Med 

andra ord behandlas om den lokala förvaltningen har tillfredställande kapabiliteter för 

att implementera reformen, utifrån ett tids, ekonomiskt samt personellt perspektiv  

 

o Tid, innebär om den lokala förvaltningen anser sig ha en tillfredställande 

tidsram för att hinna med implementeringsarbetet. 

 

o Ekonomi, innebär om den lokala förvaltningen anser sig ha tillfredställande 

ekonomiska resurser för att arbeta med implementeringsarbetet. 

                                        

o Personal, innebär om den lokala förvaltningen anser sig ha tillfredställande 

personella resurser för att arbeta med implementeringsarbetet  

 

• Vill, innebär om den lokala förvaltningen helt enkelt har en vilja att införa reformen.  

 

I tabellen på följande sida presenteras analysverktyget angående förvaltningsegenskaperna, 

samt vilka möjliga utfall som finns.  
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Tabell 1. Analysverktyg för förvaltningsegenskaper 

 

Förvaltnings 

egenskaper: 
Förstår 

Kan 
Vill 

Tid Ekonomi Personal 

Utfall: 

 

Har 

tillfredställande 

förståelse 

 

Har 

tillfredställande 

tid 

Har 

tillfredställande 

ekonomiska 

förutsättningar 

 

Har 

tillfredställande 

personella 

förutsättningar 

 

Har vilja 

Har delvis 

tillfredställande 

förståelse 

Har delvis 

tillfredställande 

tid 

 

Har delvis 

tillfredställande 

ekonomiska 

förutsättningar 

 

Har delvis 

tillfredställande 

personella 

förutsättningar 

Har delvis 

vilja 

Har inte 

tillfredställande 

förståelse 

Har inte 

tillfredställande 

tid 

Har inte 

tillfredställande 

ekonomiska 

förutsättningar 

Har inte 

tillfredställande

personella 

förutsättningar 

 

Har inte vilja 

Har 

tillfredställande 

förståelse, men 

ser en potentiell 

problematik 

 

Har 

tillfredställande 

tid, men ser en 

potentiell 

problematik 

Har 

tillfredställande 

ekonomiska 

förutsättningar, 

men ser en 

potentiell 

problematik 

Har 

tillfredställande 

personella 

förutsättningar, 

men ser en 

potentiell 

problematik 

Har vilja, 

men ser en 

potentiell 

problematik 

 

Tabellen illustrerar möjliga utfall av förvaltningarnas egenskaper. Dessa egenskaper, i 

kombination med varandra, utgör en betydelsefull länk mellan en reforms syfte/intentioner 

och de åtgärder som förvaltningen tar för att realisera/verkställa reformen, och visar vidare på 

förvaltningens förutsättningar för implementering.18          

 

Vidare kommer intervjusvaren att tolkas med hjälp av meningskoncentrering och semantisk 

meningskategorisering för att kunna placeras in i analysverktyget ovan. 

                                                 
18 Lundquist, Lennart. Förvaltning, stat och samhälle. Lund: Studentlitteratur, 1992, ss 75-77. 
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”Meningskoncentrering innebär att de meningar som intervjupersonerna uttryckt formuleras 

mer koncist. Långa uttalanden pressas samman i kortare uttalanden […].” 19  De koncist 

sammanfattade uttalandena från intervjupersonerna placeras sedan i de semantiska 

meningskategoriseringar som utgörs av de utfall som presenteras i analysverktyget ovan. De 

semantiska meningskategorierna är inte ömsesidigt uteslutande, i bemärkelsen att en fråga 

gällande exempelvis egenskapen ekonomi kan påverka egenskapen personal. Då syftet med 

undersökningen inte innefattar en undersökning av eventuell kausalitet, är ett analysverktyg 

med ömsesidigt uteslutande analyskategorier inte nödvändigt. Kriterierna som ett 

intervjusvar/en meningskoncentrering behöver uppfylla för att hamna i en viss semantiskt 

meningskategori klargörs nedan.    

 

3.2 Klassificeringskriterier 

Min analys av intervjusvaren, för att kategorisera in  dem i de semantiska kategorierna, utgår 

från den hermeneutiska forskningstraditionen. Detta innebär att det är mina tolkningar, utifrån 

ovan definierade teoretiska egenskaper, som är avgörande för analysens utfall.20  Eftersom 

analyserna av intervjuerna görs utifrån mina tolkningar är det relevant att de 

operationaliserade teoretiska begreppen på förhand anger vilka kriterier som ”[…] ska vara 

uppfyllda när forskaren tar ställning till huruvida ett empiriskt fenomen faller in under 

begreppet.”21 Därmed fastställs nedan vilka kriterier som ska vara uppfyllda för att det 

empiriska materialet ska klassificeras och hamna inom en av de semantiska 

meningskategorierna. För att exemplifiera klassificeringskriterierna så används 

förvaltningsegenskapen förstår som exempel. 

   

Utfall:                    Kriterium:  

Har förståelse: Analysenheten (intervjupersonen) uttalar starkt att förvaltningen har 

en tillfredställande förståelse för implementeringen och vad som 

förväntas av den i implementeringsuppdraget. 

 

Har delvis förståelse: Analysenheten uttalar att förvaltningen har en delvis 

tillfredställande förståelse av implementeringen och vad som 

                                                 
19 Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, 1997. s 174. 
20 Esaiasson, m.fl. Metodpraktikan. Stockholm: Norstedts Juridik AB, 2007 s 249. 
21 Bjereld, Ulf, M.fl. Varför vetenskap? Lund: Studentlitteratur. ss 107-108. 
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förväntas av den i implementeringsuppdraget. Alternativt att 

analysenheten uttalar att förvaltningen har en tillfredställande 

förståelse för viss/vissa delar av implementeringen/ 

implementeringsuppdraget, samtidigt som analysenheten uttalar att 

förvaltningen inte har en tillfredställande förståelse för en viss/vissa 

delar av implementeringen/implementeringsuppdraget.    

   

Har inte förståelse:       Analysenheten uttalar starkt att förvaltningen inte har en 

tillfredställande förståelse för implementeringen och vad som 

förväntas av denne i implementeringsuppdraget 

 

Har förståelse,                   

men ser en problematik:     

Analysenheten uttalar starkt att förvaltningen har en  

tillfredställande förståelse för implementeringen och vad som 

förväntas av den gällande implementerings uppdraget, samtidigt 

som analysenheten uttalar en medvetenhet om en problematik 

gällande egenskapen förståelse. Problematiken finns inte i 

implementeringsarbetet, utan  ses bara som en potentiell risk. 

 

3.3 METOD OCH MATERIAL 

För att de i analysverktyget definierade förvaltningsegenskaperna ska kunna mätas empiriskt 

så krävs relevant metod och material. Nedan presenteras och motiveras samtalsintervjun som 

studiens metod, samt de utvalda intervjupersoner som utgör studiens material.   

 

3.3.1 Samtalsintervjuer  

En viktig aspekt att ta ställning till i val av metod är metodens relevans för den typ av 

vetenskapligt problem som behandlas. Då denna studies vetenskapliga problem behandlar den 

lokala förvaltningens förutsättningar för implementering av en skolreform, är essensen i 

studien att utifrån valda teoretiska utgångspunkter, visa på hur förvaltningarna själva uppfattar 

sin värld och verklighet. Det är förvaltningarna själva som bör ha den bästa kunskapen om 

sina egna förutsättningar, därför är det relevant att återge deras verklighet, vilket görs bäst 

med samtalsintervjuer. Samtalsintervjuer, operationaliserade utifrån relevanta teoretiska 
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utgångspunkter, ger bra möjligheter att registrera såväl väntade som oväntade svar. En av de 

främsta fördelarna är att samtalsintervjun som metod ger utrymme åt följdfrågor som inte 

finns i den på förhand skriva intervjuguiden. Intervjuguiden sätter ramarna för samtalet och 

låter intervjuaren styra samtalets struktur, samtidigt som utrymme finns för att ställa spontana 

följdfrågor, som beror på respondentens svar.22 Konkret kan man utrycka det som att 

samtalsintervjun via de teoretiska utgångspunkterna, sätter upp relevanta utgångspunkter och 

ramar för samtalet, men att samtalet inom dessa ramar är relativt fritt. Därmed ökar även 

reliabiliteten i mätningarna, eftersom följdfrågor tillåter att finare nyanser i materialet fångas 

in, vilket riskerat gått förlorat i en mer strukturerad intervju.  

 

Lundquist för en diskussion om tre olika analysplan som framgår i statsvetenskaplig analys, 

vilket är relevant att diskutera utifrån valet av samtalsintervju som metod. Med 

samtalsintervjun fångas aktörens (intervjupersonens) verklighet såsom han eller hon väljer att 

beskriva den, vilket kallas för utsagoplanet. Bakom utsagoplanet finns informationsplanet 

samt verklighetsplanet, där kan en annan verklighet finnas som den undersökta aktören 

(intervjupersonen) antingen väljer att inte dela med sig av, eller inte själv är medveten om.23      

Denna studie utgår dock ifrån att det som intervjupersonen på utsagoplanet beskriver som sin 

verklighetsuppfattning korrekt återger det som samtalsintervjuerna ämnar mäta. Det är ändå 

viktigt att ha en medvetenhet om de olika analysplanen i valet av samtalsintervjun som metod.     

 

3.3.2 NYCKELPERSONER INOM FÖRVALTNINGEN 

Självklart råder det en problematik kring att en förvaltning inte är en enhetlig aktör, utan 

snarare en pluralistisk organisation i bemärkelsen att den består av ett flertal tjänstemän och 

annan personal som alla, i sina olika yrkesroller, har olika förutsättningar och viljor.24 

Beroende på vem som placeras i en viss yrkesroll, en yrkesroll i bemärkelsen att den har en 

bestämd funktion, kan man därmed få olika utfall.25 Denna studie har dock inte som syfte att 

kartlägga vari förvaltningen som makten finns. Utifrån studiens syfte att kartlägga de lokala 

förvaltningarnas förutsättningar så har intervjupersoner valts ut efter ett kunskaps- och 

ansvarskriterium. Intervjupersonerna som valts ut anses inneha den kunskap som är relevant 

för att via intervjuer med dem kunna mäta förvaltningarnas implementeringsförutsättningar. 

                                                 
22 Esaiasson, Peter, M.fl. Metodpraktikan. Stockholm: Norstedts juridik. ss 283-285. 
23 Lundquist, Lennart. Det vetenskapliga studiet av politik. Lund: Studentlitteratur. ss 108-109. 
24 Premfors, Rune, M.fl. Demokrati & byråkrati Lund: Studentlitteratur. s 40. 
25 Lundquist, Lennart. Förvaltning, stat och samhälle. Lund: Studentlitteratur. s 150. 
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Vidare har intervjupersonerna även valts ut utifrån att de har en roll i förvaltningen som 

innebär ett övergripande ansvar för implementeringsarbetet. Materialurvalet består därmed av 

nyckelpersoner inom respektive kommuns ansvariga förvaltning gällande 

gymnasieutbildning: 

 

• Laholm: Gymnasiechefen, inom Kultur och utvecklingsförvaltningen. 

• Hylte: Barn- och ungdomschefen, på Barn och ungdomskontoret. 

• Falkenberg: Verksamhetschefen för gymnasieskolan, inom Barn och 

utbildningsförvaltningen.   

 

Valet av Laholms, Hylte och Falkenbergs kommuner görs utifrån att deras 

gymnasieverksamheter ser olika ut. I Laholms kommun finns det en gymnasieskola, vilken är 

kommunal och erbjuder både yrkesprogram samt högskoleförberedande program. I Hylte 

finns en kommunal gymnasieskola som erbjuder yrkesutbildningar. I Falkenbergs kommun 

finns en kommunal gymnasieskola samt en gymnasiefriskola, som båda erbjuder 

högskoleförberedande- samt yrkesutbildningar. Urvalet gör därmed att studien undersöker 

förvaltningar som jobbar mot en större mångfald av verksamheter gällande huvudmannaskap 

och inriktning för utbildning.  

 

3.4 TIDIGARE FORSKNING 

Bjereld skriver att forskning inte endast bör konstatera att empirin utifrån vissa teoretiska 

antaganden ser ut si eller så, vidare bör även de empiriska resultaten återknytas till tidigare 

forskning inom samma område. Genom att designa studiens upplägg så att dess resultat kan 

jämföras med tidigare forskning, bidrar den enskilda studien till att göra forskningen 

kumulativ, det vill säga bygga vidare på och komplettera tidigare kunskap, vilket är ett 

grundläggande krav inom all forskning.26 Nedan presenteras generell forskning om 

implementering samt specifik forskning om implementering av skolreformer.     

 

Anders Sannerstedt skriver att utifrån demokratiska principer om att makten utgår från folket 

via de lagstiftande församlingarna, så bör den offentliga förvaltningen respektera och 

verkställa demokratiskt fattade beslut. I praktiken råder dock inte alltid en tydligt gräns 

mellan rollen som verkställare och rollen som beslutsfattare. Detta kan leda till att 

                                                 
26 Bjereld, Ulf, et al. Varför vetenskap? Lund: Studentlitteratur, s 24.  



19 
 

förvaltningen i vissa fall kan inta båda rollerna, ibland för att de har fått en tilldelad beslutsroll 

och ibland för att deras verkställande i sig påverkar innehållet av det som ska utföras. 

Sannerstedt presenterar olika perspektiv som ser olika på förvaltningens roll i 

implementering. Det rationalistiska perspektivet innebär att beslutsfattare styr förvaltningarna, 

vilka ses som beslutsfattarnas neutrala verkställningsinstrument. Detta innebär att de politiska 

värden, i bemärkelsen auktoritativ värdefördelning, som förmedlas i förvaltningens 

implementering och verkställning, kommer från beslutsfattarna. Med andra ord så är det 

beslutsfattarna som influerar och avgör det som sker i praktiken gentemot 

samhällsmedborgarna. Det andra perspektivet beskriver nätverk av aktörer i 

implementeringen. Nätverksperspektivet anser att politiska beslut implementeras i samarbete 

mellan olika aktörer. Aktörerna kan utgöras av beslutsfattare och tjänstemän inom statlig eller 

lokalnivå, av privata aktörer, eller av andra som har ett intresse i det som ska implementeras. 

Nätverksperspektivet belyser att makten över innehållet i ett beslut, kan ses som mer utspridd, 

eftersom den stora mängden av aktörer ofta innebär förhandlingar om ett besluts innehåll.27          
 

Michael Lipskys tes om närbyråkrater tillskriver utförarna längst ner i den byråkratiska 

organisationen makt. Närbyråkrater innebär de tjänstemän som jobbar i direkt kontakt 

gentemot samhällsmedlemmarna, exempelvis lärare. Tesen innebär att beslutsfattarna 

(politiker) påverkar de möjligheter och förutsättningar som närbyråkrater verkar i, genom att 

tilldela ekonomiska resurser samt besluta om organisationsuppbyggnad. Dock så är det 

närbyråkraterna, enligt Lipsky, som verkligen styr innehållet i verksamheten. Genom 

närbyråkraternas kontakt med samhällsmedlemmar så måste byråkraterna ofta ta hänsyn till 

de individer som de möter, och vidare utforma sina beslut efter dessa individers behov samt 

den kontext som de befinner sig i. I Lipskys tes är det närbyråkraterna som ses som 

beslutsfattare angående innehållet i implementering och verkställning.28 

 

Milbrey Wallin McLaughlin, professor i utbildning och offentlig policy vid Stanford 

University i Kalifornien, menar att förståelse av varför en viss policy misslyckas eller lyckas 

främst beror på två faktorer. Empiri tyder på att den lokala förvaltningsnivåns kapaciteter 

samt vilja att genomföra en reform ofta är avgörande för utfallet. McLaughlin menar att 

förvaltningens kapaciteter kan stärkas genom utbildning av personal, starkare finansiering av 

en reform samt konsultation av ämnesexperter. Således kan kapaciteter relativt lätt förstärkas. 

                                                 
27 Rothstein, Bo (red.) Politik som organisation. Stockholm: SNS Förlag. ss 18-25. 
28 Lipsky, Michael. Street-Level Bureaucracy. New York: Russel Sage Foundation. ss 3-8 
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Däremot ligger det svåra i att påverka motivation och attityder gentemot en reform eller 

policy. Motivation och attityder gentemot en reform avgörs ofta av förvaltningsaktörernas 

egna prioriteringar, eller deras syn på vad som är en legitim auktoritet. Om förvaltningen inte 

ser en reform som betydelsefull kommer den inte prioriteras, likadant kommer en reform inte 

implementeras lika effektivt om förvaltningen inte uppfattar att beslutsfattarna bakom 

reformen har en legitim makt över dem. Erfarenheter visar att påtryckningar i kombination 

med support gentemot den implementerande förvaltningen oftast är de effektivaste medlen för 

att höja motivationen samt förbättra attityden gentemot införandet av en reform eller policy.29     

 

Alisa Belzer, professor vid Rutgers University, skriver i Educational Policys september 

nummer 2007, att ledarskapsegenskaperna hos dem som utför implementeringen  av en 

reform påverkar utfallet av reformen. Belzer menar att forskningen riskerar att fokusera för 

mycket på en reforms/policys innehåll istället för på de institutioner som möts i 

implementeringsprocessen. När implementering av utbildningsreformer/policys studeras har 

fokus ofta legat långt ner på organisationsnivå, det vill säga vad som händer i klassrummet, 

istället för att fokusera på vad som händer på den delstatliga (state-level) nivån. Belzers studie 

fokuserar på de kontextuella förhållanden som påverkar förvaltningen på den delstatliga nivån 

(på engelska state education agencies). Den delstatliga nivån är relevant att studera eftersom 

den ligger mellan den federala nivån som utfärdar reformer/policys och skolorganisationerna 

som utför reformens/policyns innehåll. Belzer menar att eftersom SEA:s (state education 

agencies), ligger i korsningen mellan den federala nivån och skolorganisationerna, så riskerar 

SEA:s att omtolka policyn när  den förs vidare mellan de två andra nivåerna. 

Reformer/policys tenderar att konstant omdesignas på dess väg i implementeringskedjan. Att 

anta att den delstatliga nivån endast verkställer den federala nivåns lagar är att förbise den roll 

som ledarskapet på den delstatliga nivån spelar. Belzers studie, utförd med hjälp av intervjuer 

i fyra delstater, visar på att de delstatliga ledarnas personliga värderingar, normer och 

identiteter, påverkar hur de förhåller sig till en reform/policy, lika mycket som 

reformen/policyn i sig självt påverkar dem.30  

       

 

                                                 
29 McLaughlin, Milbrey Wallin. Learning from Experience. Washington: American Educational 
Research Association. ss 71-178. 
30 Belzer, Alisa. Implementing the Workforce Investment Act From In Between. Los Angeles: Corwin 
Press. ss 555-588 
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I Förskolereformen – en studie i implementeringen av svensk välfärdspolitik 1985-1991 tar 

Hans Bengtsson upp bland annat vilka variabler som kan påverka implementeringen av en 

förskolereform. Bengtssons forskning tar i detta avseende sin utgångspunkt genom att göra 

fallstudier i fyra svenska kommuner. Frågeställningarna behandlar bland annat hur reformen 

implementerats, vilka faktorer som haft störts betydelse i implementeringen. Samt om 

handlingsmönster samt likheter och skillnader framgår i de undersökta fallen. Det som 

framgår är att statusen för det politikområde som reformen behandlar kan vara avgörande för 

hur reformen tas emot. Barnomsorgen hade i de undersökta fallen en låg status i de nämnder 

och förvaltningar som fick reformen på sitt bord. Dock skedde en ändring i prioriteringen av 

barnomsorgsfrågor då nämndpolitikerna byttes ut mot politiker som var mer intresserade av 

barnomsorg som politiks fråga. Därmed visade det sig att den politiska ledningen var av stor 

betydelse för implementeringen av reformen. Även tendenser kunde ses att brist på resurser 

såsom administrativ personal var hämmande för reformen. Dessutom behövdes lokaler och 

mark för den operativa verksamheten, vilket satte krav på de delar av förvaltningen som hade 

hand om byggnads och fastighetsfrågor. Däri uppstod vidare samarbetsproblem och 

revirtänkande mellan de aktörer som ansvarade för barnomsorgen och de aktörer som 

ansvarade för byggnads och fastighetsfrågor. Sålunda framgick att politisk vilja, personella 

resurser samt samordning var viktiga variabler som påverkade implementeringen av 

förskolereformen.31   
 

Joseph Murphy, professor vid Vanderbilt University, menar att en reforms framgång tillstor 

del beror på om det finns en reell matchning mellan de behov som finns ute i 

skolorganisationen, och de innebörder som en reform för med sig. Om de värderingar och 

normer som finns längst ner i organisationen (skolorna) återspeglas i reformen, så finns det ett 

gynnsamt klimat som underlättar implementeringen.32     

 

 
 

 

                                                 
31 Bengtsson, Hans. Förskolereformen. Lunds Universitet: Statsvetenskapliga institutionen. ss 227- 
230.   
32 Murphy, Joseph. Educational Reform in the 1980s: Washington: American Educational Research 
Association. Ss 215-218 
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4. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras studiens resultat samt analys. Presentationen sker kommunvis, där 

redovisning av intervjuresultat för en specifik kommun direkt åtföljs av en analys för samma 

kommun.       

 

4.1 Laholms kommun 

Intervjuresultatet baseras på intervju med Laholm kommuns gymnasiechef, inom kultur och 

utvecklingsförvaltningen.  

 

Intervjuresultat: förståelse 

Respondenten anger att det tydligt framgåt vad som förväntas av förvaltningen i uppdraget 

gällande att implementera gymnasiereformen. Man har på ett mycket bra sätt kunnat följa 

uppdraget på skolverkets hemsida under implementeringsprocessen. Hemsidan har visat en  

tidsaxel med datum som visar vad som sker och när detta ska ske. Det har även funnits och 

finns en bra fungerande kommunikation med skolverket. Kommunikationen har varit 

ömsesidig och kontinuerlig, i bemärkelsen att skolverket hållit konferenser men även 

återkommit med svar på specifika frågor som förvaltningen haft, till exempel gällande 

tolkning av lagtext. Det förekom att skolverket har svarat med hänvisning till en lagtext eller 

ett tidigare prejudikat i en viss fråga, och detta kunde i förvaltningsorganisation uppfattas som 

diffust. Man vill gärna i förvaltningsorganisationen ha exakta svar på hur man ska handla i en 

given fråga. Respondenten säger dock att det ligger i skolverkets roll att hänvisa till att 

förvaltningarna själva utifrån dess verklighet måste fatta vissa beslut, utifrån tidigare lagar 

och prejudikat. Respondenten påpekar att skolverket varit mycket bra på att förmedla och 

stötta i implementeringsuppdraget. 

 

Det enda som enligt respondenten varit problematiskt med förståelsen, kan relateras till att 

skolverket i vissa frågor inte har hunnit hålla det tidsschema som de själva satt upp, och då 

har det dykt upp frågetecken för förvaltningen. Frågorna som dykt upp gällde rektorns ansvar 

och rektorns område, så kallade rektorsenheter. En konkret fråga till skolverket från 

förvaltningens sida har då varit vad skolverket menat med att en rektor ska ansvara för en så 

kallad enhet. Detta har man inte fått svar på förrän relativt nyligen. Innan man fick detta svar 

hade man två möjligheter att jobba på inom förvaltningen. Antingen så jobbade man genom 

att göra det som man trodde de nya förändringarna innebar, eller så väntade man på att 
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skolverket skulle komma med besked och gjorde ingenting under tiden. Den senare modellen 

har förvaltningen inte arbetet efter. Förvaltningen har istället tittat på gamla lagtexter samt 

tittat på förarbetet till den nya skollagen och därifrån följt resonemang och själva försökt bilda 

sig en uppfattning om vad att vara rektor för en enhet innebär. Ett annat område som 

skolverket upplevs ha brustit i är information och tydlighet för vad som gäller för det 

individuella gymnasieprogrammet.33 

 

Analys - förståelse 

Utifrån resultatet från Laholms kommun framgår det att det finns en tydlighet i det generella 

uppdraget från skolverket till den lokala förvaltningen. Mer konkret innebär detta att det finns 

en tydlig rolluppfattning hos den lokala förvaltningen gällande vad som är deras uppgift. Vad 

som är uppdraget och vad som förväntas i detta uppdrag framgår tydligt för förvaltningen. 

Det som framstår som problematiskt är snarare hur vissa delar av reformen ska tolkas för att 

vidare kunna genomföras. Problematiken ligger i hur vissa delar av uppdraget ska förstås och 

tolkas och vidare praktiskt och organisatorisk utföras. Därmed är det rimligt att klassificera 

förvaltningens förståelse som att de har delvis tillfredställande förståelse.  

 

Intervjuresultat – Kan (Tid) 

Respondenten anser att förvaltningen har haft en tillfredställande tidsram för sitt 

implementeringsarbete. Det har vidare givits god tid åt förberedelser. Tidsbegreppet är dock 

ett annorlunda begrepp i skolvärlden menar respondenten.  Man definierar där inte tid på 

samma sätt som man gör inom många andra områden. Exempelvis så delas år inte in i 

kalender år, utan skolvärlden tänker mer i läsår eller i terminer. Ur förvaltningens perspektiv 

så tänker man mer i processer, man ser ett år som en cykel, och det är inte så noga var i denna 

cykel man inleder en implementeringsprocess. Respondenten menar att förvaltningen kan 

inleda arbetet med implementeringen av den nya gymnasiereformen när som helst inom en års 

cykel. Vidare säger respondenten att om en ny process (såsom implementeringen av GY2011) 

inleds mitt i en termin eller läsår, så kan detta upplevas som stressande för skolorganisationen. 

Anledningen är att skolorganisationen ofta planerar terminsvis. Om information om en 

process såsom gymnasiereformen givits redan innan läsåret eller terminen började, så hade 

                                                 
33 Intervju med Laholm kommuns gymnasiechef, 2011-05-11. 
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förberedelser och bokning av exempelvis studiedagar kunnat planerats mer långsiktigt. I 

gymnasiereformens implementering har information getts bitvis parallellt med terminerna.34   

 
 
Analys – Kan (Tid) 
Respondenten svarade tydligt att det funnits en tillfredställande tidsram för 

implementeringsarbetet, där tid funnits att förbereda implementeringsarbetet. Vidare svarade 

respondenten att det ute i skolorganisationen finns en annan relation till tidsbegreppet. I 

skolans värld planeras mer i förväg, gärna läsårs- och terminsvis. Organisationen ute i skolan 

kan därmed ha upplevt implementeringens tidsperspektiv som stressande, då de tvingades 

planera för vissa aspekter av implementeringen under pågående termin. Dock har inte 

respondenten sagt att tidsaspekten är ett problem för skolorganisationen, utan endast påpekat 

att det finns olika relationer till tidsbegreppet mellan när- och fjärbyråkrater. Problematiken 

angående tidsaspekten påverkar därmed inte implementeringen av reformen, utan synliggörs 

endast av respondenten som en potentiell risk. Därmed är det rimligt att klassificera det som 

att förvaltningen utifrån kategorin kan (tid); har tillfredställande tid, men ser en potentiell 

problematik. 

 
Intervjuresultat – Kan (Ekonomi) 

Respondenten anser att förvaltningen har ekonomiska förutsättningar för att implementera 

reformen. Respondenten menar att om resurserna bara används på rätt sätt så finns 

förutsättningar att lyckas med implementeringen. Respondenten hänvisar till statistik från 

SKL där Laholm har bra skolresultat i förhållande till tilldelade resurser. Utifrån den 

statistiken menar respondenten att de ekonomiska förutsättningar man har är tillfredställande 

om de bara används på ett effektivt sätt. Det finns (ekonomiska) verktyg för att lyckas.35  

 
Analys – Kan (Ekonomi) 

Utifrån att respondenten klart svarar att det finns ekonomiska förutsättningar för 

implementeringen av reformen, samtidigt som att respondenten påpekar att det avgörande är 

hur de ekonomiska resurserna vidare används, kan slutsatsen dras att förvaltningen har 

tillfredställande ekonomiska förutsättningar. 

 

 

                                                 
34 Intervju med Laholm kommuns gymnasiechef, 2011-05-11. 
35 Intervju med Laholm kommuns gymnasiechef, 2011-05-11. 
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Intervjuresultat – Kan (Personal) 

Respondenten anser att det finns tillräckliga personella resurser för att lyckas med 

implementeringen. Dock finns det ett dilemma menar respondenten. Många har jobbat inom 

skolan länge, och de anställdes utifrån att de hade en kunskap och kompetens som var 

intressant vid anställningstillfället. Respondenten frågar sig om personalen lever upp till de 

krav som ställs i de nya lagarna och förordningarna. Respondenten önskade även att fler av 

medarbetarna längre ner i hierarkin hade bättre juridiska kunskaper, eller ett större intresse för 

förordningar, för att lättare kunna förhålla sig till de nya förordningarna. Dock påpekar 

respondenten att det inom förvaltningen anställts en person med uppdraget att stötta 

förvaltningen i implementeringen av reformen. Den anställda har tidigare arbetet på 

skolinspektionen, vilket bidragit med värdefull bakgrundskunskap.  

 

Gällande frågan om organisering av personal så sade respondenten att gymnasieansvaret 

tidigare låg under barn- och utbildningsnämnden, och däri fanns barn och 

utbildningsverksamhetens ledningsgrupp, där man specifikt jobbade med utbildningsfrågor 

som en egen fråga. När gymnasieansvaret övergick till kultur och utvecklingsnämnden, var 

utbildningsfrågor inte längre en egen unik kärnfråga, utan mer en fråga i mängden som 

prioriteras lika högt som kultur- och utvecklingsfrågor.36    

 

Analys – Kan (Personal) 

Två centrala teman framgår i analysen av respondentens svar. Ett tema som handlar om 

personalens kunskaper, och ett tema som handlar om den politiska organiseringen av de 

personella resurserna. Gällande personalens kunskaper framgår att viss personal inom 

organisationen kanske inte har de kompetenser som de nya reformerna ställer krav på. Å 

andra sidan har en tjänst tillsats med speciell kompetens för att stötta i implementeringen av 

reformen. Likväl påpekar respondenten tydligt att det finns tillräckliga personella resurser för 

att fullgöra implementeringen. Vidare har ansvar för gymnasieskolan lagts i en nämnd som 

inte specifikt behandlar utbildningsfrågor som en egen kärnfråga. Utifrån dessa resonemang 

dras slutsatsen att förvaltningen har delvis tillfredställande personella förutsättningar.        

 

 

 

                                                 
36 Intervju med Laholm kommuns gymnasiechef, 2011-05-11. 
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Intervjuresultat – Vill 

Respondenten menar att viljan och motivationen till att införa reformen är hög. Desto mer 

implementeringsprocessen närmade sig, desto fler frågor på dagordningen inom förvaltningen 

kom att handla om frågor kring reformen och dess innebörd. Det har även anställts en person i 

en tjänst med funktionen att hjälpa skolchefen att jobba med implementeringsfrågor och 

styrdokument. Personen som anställdes hade tidigare arbetet för skolinspektionen, vilket inte 

var en slump, enligt respondenten. Respondenten menar att om implementeringen inte varit 

högt prioriterad hade personen förmodligen rekryterats från näringslivet. 

 

 En negativ faktor gällande vilja har märkts ute i själva skolverksamheterna. Respondenten 

menar att det har legat skolverket i fatet att det kom en gymnasiereform för några år sedan 

som revs upp efter regeringsskiftet 2006. Vid tiden för upprivningen av den tidigare 

gymnasiereformen hade rektorer och personal ute på skolorna redan börjat jobba med 

implementeringen. Därför fanns det en skepsis bland personalen ute i verksamheten i höstas. 

Personalen verkade invänta om det återigen skulle bli ett regeringsskifte (i riksdagsvalet 

2010) och därmed återigen en återkallning av gymnasiereformen.37 

 

Analys – Vill 

Bilden som respondenten ger gällande egenskapen vill  är tvådelad. Å ena sidan framgår det att 

förvaltningen prioriterar implementeringen av reformen, vilket framgår via verksamhetens 

dagordning, där frågor gällande reformen är högt förekommande. Vidare har en tjänst tillsats 

med speciell kompetens för att stötta i implementeringen av reformen. Å andra sidan har det 

ute i verksamheterna funnits en reservation gällande att börja arbeta med implementeringen 

innan riksdagsvalet i slutet av september (2010), eftersom ett regeringsskifte i det valet med 

stor sannolikhet skulle innebära att reformen revs upp. Därmed ansåg personalen ute i 

verksamheterna att de riskerade lägga tid på något som kanske inte blev av. Dock måste man i 

analysen av svaret ta hänsyn till att riksdagsvalet 2010 inte ledde till en upprivning av 

reformen, och att den skepsis som fanns hos personalen därmed inte längre är aktuell. Utifrån 

dessa resonemang dras slutsatsen att förvaltningen har vilja, men ser en potentiell 

problematik.  
 

 

                                                 
37 Intervju med Laholm kommuns gymnasiechef, 2011-05-11. 
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4.2 Hylte kommun  

Intervjuresultatet baseras på intervju med Hylte kommuns Barn- och ungdomschef, vid barn- 

och ungdomskontoret. 

 

Intervjuresultat – Förstår  

Respondenten anser att förvaltningen är bra insatta i reformen och tycker att såväl syftet och 

målet med implementeringsuppdraget är tydligt. Respondenten ger som exempel att 

förvaltningen fått stöd från skolverket angående strukturerig av sina utbildningar. 

Respondenten påpekar att utbildningarna i kommunen har en speciell inriktning, och i arbetet 

med att göra utbildningarna kompatibla med gymnasiereformen så har förvaltningen haft 

mycket dialog med skolverket. Skolverket har ansvarig personal för specifika utbildningar, 

vilka förvaltningen haft nära kontakt med. Respondenten upplever att skolverket lyssnat på 

förvaltningen och att förvaltningen även fått vara med i processen att också utforma delar av 

det implementeringsarbete som ska utföras i kommunen. Förutom det specifika stödet har 

skolverket även bidragit med stöd i form av skriftligt material samt konferenser. Enligt 

respondenten har både generellt och riktat stöd från skolverket upplevts som relevant och 

tillräckligt. De gånger oklarheter har uppstått har skolverket varit väldigt tillmötesgående och 

intresserade av att hjälpa till, enligt respondenten.38  

 

Analys - Förstår 

Via intervjuresultatet framgår att förvaltningen erhållit såväl riktat som generellt stöd från 

skolverket för att implementera reformen. Förvaltningen har även haft en fungerande dialog 

med skolverket i de fall där oklarheter uppstått. Förvaltningen har även givits inflytande i sitt 

uppdrag. Detta tyder på att förvaltningen i förhållande till implementeringsuppdraget, och sin 

roll i det, har tillfredställande förståelse.      

 

Intervjuresultat – Kan (Tid)  

Respondenten svarar att man generellt i alla typer av verksamheter kan önska sig mer tid, men 

att det nuförtiden råder kortare omställningstider i regel, än för tio till tjugo år sedan. 

Respondenten anser dock att det gällande reformen funnits en acceptabel tidsram för 

implementering. Respondenten säger att om man beaktar tidsramen från och med det att 

strukturen av reformen började utkristalliseras, så har det varit ganska god tid. Förvaltningens 

                                                 
38 Intervju med Hylte kommuns barn- och ungdomschef, 2011-05-12. 
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tillfredställelse med tidsaspekten har dock enligt respondenten varit olika för olika delar av 

reformen. Som exempel anges en lärlingsutbildning som gymnasieskolan i Hylte erbjuder. 

Det har tagit längre tid att få svar på frågor kring denna utbildnings anpassning till reformen, 

än vad det tagit gällande andra utbildningar. Lärlingsutbildningen har fram tills nu varit en 

försöksverksamhet strukturerad utifrån lokala förutsättningar. Lärlingsutbildningen har alltså 

inte haft någon permanent status, innebärande att skolverket inte haft en tydlig mall för 

utbildningen. Därmed har skolverket inte heller lika snabbt kunnat komma med svar angående 

lärlingsutbildningens anpassning till reformerna. Respondenten påpekar dock att det ligger i 

sakens natur, att en försöksverksamhet kanske tar längre tid att passa in i reformen, då en 

försöksverksamhet i sig kan vara otydlig.39 

 

Analys – Kan (Tid) 

Utifrån resultatet kan man se två olika aspekter gällande förvaltningens syn på tidsramen för 

implementeringen. På det generella planet så framgår att respondenten tycker att det funnits 

en acceptabel tidsram för implementeringen. På ett specifikt plan framgår att respondenten ser 

en mindre gynnsam (men dock förstålig) tidsram gällande implementeringen av specifika 

delar av utbildningsverksamheten. Utifrån detta resonemang dras slutsatsen att förvaltningen 

gällande egenskapen kan (tid), har delvis tillfredställande tid.  

 

Intervjuresultat – Kan (Ekonomi - Personal) 

Intervjuresultatet för egenskapen kan-ekonomi samt kan-personal, kommer att presenteras 

tillsammans. Motiveringen till detta är att det i intervjun framgick att de ekonomiska och de 

personella resurserna vara så pass integrerade med varandra att en gemensam presentation 

bäst återger verkligheten.    

  

Respondenten ansåg att det fanns tillfredställande ekonomiska förutsättningar för att effektivt 

kunna jobba med implementeringen av reformen. Respondenten påpekar dock att arbetet med 

implementeringen tenderar bli mer arbetsamt för en mindre kommun som Hylte som har en 

relativt liten förvaltning. Respondenten påpekar att i en större kommun så kan det finnas fler 

tjänster som renodlat kan jobba med implementeringsfrågor. I Hylte kommun har det endast 

funnits en tjänst som till stor del har jobbat med syftet att stötta i implementeringen. 

Därutöver har arbetet med implementeringen till stor del hamnat på flera händer inom 

                                                 
39 Intervju med Hylte kommuns barn- och ungdomschef, 2011-05-12. 
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förvaltningen. Respondenten påpekar dock tydligt att förvaltningen utifrån sina ekonomiska 

samt personella resurser effektivt och tillfredställande kunnat driva 

implementeringsprocessen. Respondenten påpekar avslutningsvis att man alltid kan önska sig 

mer resurser, oavsett inom vilken sektor man verkar, men att resurserna avseende ekonomi 

och personal har varit tillräckliga för förvaltningen i Hylte.40  

 

Analys – Kan (Ekonomi - Personal)  

Precis som i resultatdelen presenteras analyserna av kan-ekonomi samt kan-personal 

tillsammans. Även om analysen presenteras tillsammans så ges egenskapen kan-ekonomi ett 

eget utfall i analysverktyget samt egenskapen kan-tid ett eget utfall i analysverktyget.      

 

I resultatet framgick att respondenten ansåg att både ekonomiska och personella resurser 

fanns för att på ett tillfredställande sätt kunna arbeta med implementeringen. Således framgick 

endast att respondenten påpekade att det potentiellt kunde vara problematiskt för en liten 

kommun att tillhandahålla optimala personella resurser (vilket kan reflektera förvaltningens 

ekonomiska resurser) för tillfredställande implementeringsarbete. Utifrån detta dras slutsatsen 

att förvaltningen har tillfredställande ekonomiska förutsättningar, men ser en potentiell 

problematik, samt har tillfredställande personella förutsättningar, men ser en potentiell 

problematik. 

 

Intervjuresultat – Vill  

Respondenten anger att arbetet med implementeringen av reformen är/varit oerhört högt 

prioriterat, eftersom implementeringen av den nya reformen är en självklar förutsättning för 

att man i ska kunna fortsätta bedriva gymnasieutbildning på ett trovärdigt sätt. Ett utslag för 

den höga prioriteten är att det förekommit återkommande och täta möten på förvaltningen 

angående reformarbetet, där respondenten i sin roll som chef för den ansvariga förvaltningen 

lett mötena. På mötena har även gymnasierektorerna samt den person som varit samordnare 

för implementeringsarbetet deltagit. Mötena handlade övergripande om att säkerställa att 

reformprocessen framskred så som tänkt.41 

 

 

 

                                                 
40 Intervju med Hylte kommuns barn- och ungdomschef, 2011-05-12. 
41 Intervju med Hylte kommuns barn- och ungdomschef, 2011-05-12. 
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Analys – Vill 

Utifrån intervjusvaren framgår att förvaltningen haft möten med relevanta chefer, anställda 

och rektorer för att säkerställa reformprocessens framskridande. Utifrån svaren dras slutsatsen 

att förvaltningen angående egenskapen vill har vilja.   

 

4.3 Falkenbergs kommun 

Intervjuresultatet baseras på intervju med Falkenberg kommuns verksamhetschef för 

gymnasieskolan, inom barn- och utbildningsförvaltningen.   

 

Intervjuresultat – Förstår 

Respondenten tycker att tydligheten från skolverket gällande förvaltnings uppdrag varit 

väldigt bra. Skolverket har hållit i konferenser för skolhuvudmännen, innebärande tjänstemän 

på förvaltningen samt relevanta politiker. Sedan har det även förekommit riktade 

informationsinsatser som siktat in sig på specifika delar av reformen, med andra ord har det 

förekommit riktad information till specifika gymnasieprogram (utbildningar) samt riktad 

information gällande vissa ämnen. Det har enligt respondenten hela tiden funnits en tydlig 

struktur gällande reformarbetet och förvaltningen fick redan från första dagen, (innebärande 

när förvaltningen var kallad till skolverkets konferens för två år sedan) en tydlig bild av 

implementeringsarbetet av reformen. Den tydliga strukturen i implementeringsuppdraget har 

tagit sig uttryck i att det exempelvis funnits en tids linje för vad som ska ske och när detta ska 

ske. Respondenten påpekar att det varit en bra nationell styrning på implementeringen som 

gjort att denne i sin roll som förvaltningschef känt sig väldigt trygg att dennes organisation 

effektivt arbetat med reformarbetet. Det har enligt respondenten varit en tydlig process och 

denna har inte uppfattat att förvaltningen inte vetat vad som händer eller vad som ska göras.42  

 

Analys – Förstår 

Utifrån intervjuresultatet framgår att respondenten är nöjd både med förståelsen för 

förvaltningens roll i implementeringsarbetet samt med den stöttning och förankring som 

skolverket gett förvaltningen för att effektivt kunna implementera reformen. Slutsatsen blir 

därmed att förvaltningen angående egenskapen förstår, har tillfredställande förståelse.   

  

 

                                                 
42 Intervju med Falkenberg kommuns verksamhetschef för gymnasieskolan,  2011-05-11. 
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Intervjuresultat – Kan (Tid)  

Respondenten anser att det varit en kort tidsperiod från beslut av reformen till genomförande 

av den. De sista beslutet gällande gymnasiereformens innehåll togs i höstas förra året (2010)  

Respondenten anger dock att informationen från skolverket gällande vad som händer 

angående reformen varit så bra att tidsaspekten inte har varit ett problem, och därmed har 

förvaltningen fått möjlighet till framförhållning och haft tid att förbereda sig för 

implementeringsarbetet. Respondenten påpekar att den nationella styrningen av 

implementeringsarbetet via sin tydlighet om vad som ska ske när gjort att förvaltningen 

utifrån en tillfredställande tidsram kunnat arbeta med implementeringen och vidare effektivt 

kunnat stötta skolverksamheten längre ner i skolorganisationen. Respondenten påpekar att 

implementering av en reform ofta har en tidsmässig fördröjning ute i verksamheterna 

(skolorna). Även om chefen har förstått vad som händer tar det alltid en viss tid innan 

förståelsen sprids ut i hela organisationen. Denna fördröjning är dock naturlig menar 

respondenten som påpekar att tidsaspekten inte varit ett problem i implementeringsarbetet. 

Respondenten har iakttagit hur skolorna tagit till sig reformen, och utifrån det hon sett så har 

tidsaspekten inte varit ett problem.43  

 

Analys – Kan (Tid) 

Intervjuresultaten visar på en tillfredställelse gällande tidsramen, tack vare det sätt som 

implementeringen organiserats från skolverket, så har tidsaspekten varit en icke-faktor. 

Respondenten påpekar att det finns en tendens att det tar mer tid för en reform att spridas och 

få fäste längre ner i organisationen, men att skolornas arbete på ett tydligt sätt visat att 

tidsaspekten inte negativt påverkat deras implementering av reformen. Tidsfördröjningen ses 

därmed endast vara en potentiell risk som inte varit en faktor i det undersökta fallet. Därmed 

blir slutsatsen att förvaltningen har tillfredställande tid, men ser en potentiell problematik.      

 

Intervjuresultat – Kan (Ekonomi) 

Respondenten anger att det finns en central budget i förvaltningen för implementeringen av 

samtliga skolreformer. Detta innebär att budgeten är gemensam för implementeringsarbetet av 

reformerna för förskola, grundskola och de frivilliga skolformerna. Det finns vidare en 

ansvarig förvaltningschef för varje skolform. Budgeten är till för att kunna skicka folk på 

                                                 
43 Intervju med Falkenberg kommuns verksamhetschef för gymnasieskolan,  2011-05-11. 
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konferenser, men den är även till för insatser på hemmaplan i kommunen. Respondenten 

avslutar med att det är väldigt tydligt att det finns pengar till implementeringsarbetet.44    

 

Analys – Kan (Ekonomi) 

Intervjuresultatet visar inte på ett missnöje eller en problematik gällande de ekonomiska 

förutsättningar som finns för förvaltningens implementeringsarbete. Respondenten påpekar att 

de ekonomiska resurserna finns, och utifrån de svaren dras slutsatsen att förvaltningen har 

tillfredställande ekonomiska förutsättningar.     

 

Intervjuresultat – Kan (Personal) 

Det har funnits ett bra samarbete inom regionen som gjort att man har kunnat samordna 

mycket av implementeringsarbetet. Respondenten menar på att då Falkenberg inte är en stor 

kommun kan det vara svårt att genomföra allt implementeringsarbete själv. Det har därför 

funnits en regional samverkan som gynnat implementeringsarbetet. Region Halland har hjälpt 

till att stötta i implementeringsarbetet genom att exempelvis anordna utbildningsdagar där 

anställda i  kommunens (Falkenbergs) organisation kunnat träffa sin motsvarighet från andra 

kommuner.  

 

Respondenten kan sakna ett visst administrativt stöd för verksamhetscheferna, eftersom det 

kan vara svårt att hålla reda på allt som händer och sker gällande reformarbetet. Respondenten 

anger att detta delvis finns (ett administrativt stöd) men inte så strukturerat som man kan 

önska. Istället har det administrativa arbetet landat på någons bord, som inte har detta som 

specifikt uppdrag. Respondenten anger även att finns en handläggare som sitter på 

förvaltningen, och exempelvis jobbar med vad skollagen kommer att innebära för 

delegationsordningen. Detta gör dock handläggaren utöver sin ordinarie tjänst. Dock menar 

respondenten att förvaltningen tillfredställande löser implementeringsarbetet, men att 

användningen av de personella resurserna ha de kunde ha planerats bättre innan reformarbetet. 

Respondenten påpekar att de personella resurserna finns, men att organiseringen av dessa 

kunde gjorts på ett mer gynnsamt sätt.45 

 

 

 

                                                 
44 Intervju med Falkenberg kommuns verksamhetschef för gymnasieskolan,  2011-05-11. 
45 Intervju med Falkenberg kommuns verksamhetschef för gymnasieskolan,  2011-05-11. 
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Analys – Kan (Personal) 

Respondenten påpekar att det finns en tillfredställelse med implementeringsinsatserna utifrån 

ett personal perspektiv, och att de personella resurserna inte hindrat förvaltningen från att 

utföra sitt uppdrag. Dock har det funnits en viss problematik angående organiseringen av de 

personella resurserna, men att detta inte varit ett stort hinder i implementeringsarbetet. Det 

regionala samarbetet genom Region Halland har lett till att personal från olika kommuner 

kunnat mötas och arbeta tillsammans, och därmed har de personella resurserna mer effektivt 

kunnat utnyttjas. Även om inte de personella resurserna hindrat en tillfredställande 

implementering så dras utifrån resultaten slutsatsen att förvaltningen har delvis 

tillfredställande personella förutsättningar.   

 

Intervjuresultat – Vill 

Respondenten anser att viljan till och prioriteringen av införandet av reformen är mycket hög. 

Detta syns genom att de frågor som behandlas inom barn och utbildningsförvaltningen till stor 

del utgörs av frågor som berör implementeringsarbetet. Dessutom finns en regelbunden 

kontakt med den ansvariga nämndens politiker för att hålla dem informerade om vad som sker 

i reformarbetet, vilket visar på ett engagemang i organisationen.46 

 

Analys – Vill 

Via intervjuresultaten framgår att det syns på dagordningen samt i kontakt med ansvariga 

politiker att frågan om implementeringsarbetet är högt prioriterad i förvaltningen. Därmed 

dras slutsatsen att förvaltningen har vilja.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46 Intervju med Falkenberg kommuns verksamhetschef för gymnasieskolan,  2011-05-11. 
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5. Avslutning 

I kapitlet förs inledningsvis en slutdiskussion kring studiens slutsatser, som ämnar besvara 

uppsatsens frågeställningar. Kapitlet avslutas med en diskussion angående lämplig forskning 

för att ytterligare studera implementeringsproblematik ur ett lokalt förvaltningsperspektiv.  

 

5.1 Slutsatser    

I följande stycke besvaras studiens frågeställningar. 

 

5.1.1 Reformens innebörd och dess implementeringsstyrning   

 

• Den nya gymnasiereformen innebär rent innehållsmässigt en större distinktion 

mellan de högskoleförberedandeprogrammen och yrkesprogrammen. Två typer av 

examen kommer att ges i den nya gymnasieskolan; en högskoleförberedande examen 

samt en yrkesexamen  Reformen ämnar vidare att bättre förbereda examinerade elever 

för yrkesliv eller vidare studier. De som studerar på ett yrkesprogram kommer vidare 

ha möjlighet till en lärlingsutbildning, där en stor del av utbildningen genomförs på en 

arbetsplats. Vidare ämnar reformen att inom yrkesprogrammen stärka samarbetet och 

utbytet mellan skolan och arbetslivet. Nya ämnesplaner införs för att utbildning inom 

ett ämne ska vara mer likvärdig mellan olika skolor i landet. Samtidigt kommer en ny 

betygsskala att införas som syftar till att ge en mer nyanserad bedömning av elevernas 

kunskaper.  

 

• Den typ av förvaltningsstyrning som förekommer vid implementeringen av GY2011 

kan beskrivas som en direkt, generell regelstyrning samt en anslagsstyrning. Detta 

innebär att de lokala förvaltningarna på kommunal nivå är juridiskt tvingade att 

implementera reformen. Vidare innebär det att reforminnehållet redan är bestämt på 

den statliga nivån. Dessutom framgår det att anslagsstyrningen innebär att kostnaden 

för reformimplementeringen ska ligga på staten, som angett en budget för de insatser 

som skolverket ska tillhandahålla för att stötta bland annat de lokala förvaltningarna i 

implementeringen.   
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5.1.2 Implementeringsförutsättningar för lokala förvaltningarna 

 

Laholm 

Det framgick att förvaltningen i Laholms kommun har en delvis tillfredställande förståelse 

gällande implementeringsuppdraget. Det generella uppdraget gällande vad som förväntas av 

förvaltningen framgår tydigt för dem. Problematiken ligger snarare i hur vissa delar av 

reforminnehållet ska tolkas (innebörden av en rektorsenhet), vilket för förvaltningen inneburit 

en viss osäkerhet om hur de praktiskt ska leda organisationen för att implementera den delen 

av reformen. Förvaltningen har vidare haft en tillfredställande tidsram för implementeringen. 

En potentiell tids problematik ute i skolorganisationen har funnits, eftersom skolorna ofta 

planerar sin verksamhet innan läsåret startar. Då delar av reformen lades på skolorna efter 

läsårsplaneringen, hade en viss problematik kunnat uppstå. Dock har den potentiella 

problematiken inte haft en reell effekt på implementeringsarbetet. Även de ekonomiska 

förutsättningarna för implementeringen har varit tillfredställande, eftersom förvaltningen 

lägger vikt vid hur de ekonomiska resurserna effektivast ska används. Förvaltningen har 

delvis tillfredställande personella förutsättningar. En tjänst har tillsatts med för 

implementeringsarbetet relevant kompetens, vilket gynnat reformarbetet. Vidare ifrågasätts 

om en del av personalens kunskaper ute i organisationen matchar de krav som den nya 

reformen ställer. Vidare har gymnasiefrågorna flyttats till en ny nämnd, vari utbildningsfrågor 

inte har den särställning som de haft i den tidigare nämnden. Detta riskerar leda till att 

utbildningsfrågor, i den nya nämnden, inte ses som unika kärnfrågor. Det finns i förvaltningen 

en vilja för att prioritera och jobba med implementeringen av reformen, vilket syns i tjänste 

tillsättingar samt på mängden reformfrågor som förekommer på förvaltningens dagordning. 

Det fanns en potentiell problematik angående viljan ute i organisationen. En del av personalen 

var med om att en tidigare gymnasiereform revs upp under pågående implementering, vilket 

gjorde att de i början var motsträviga till att jobba för implementering av den aktuella 

reformen. Dock kom efter riksdagsvalet 2010 definitivt besked om att reformen skulle införas, 

vart på personalens motsträvighet försvann och inte längre var en faktor i 

implementeringsarbetet. 
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Tabell 2. Förvaltningsegenskaper Laholm 

Förvaltnings 
egenskaper: 

Förstår 
Kan 

Vill 
Tid Ekonomi Personal 

Utfall: 

Har delvis till 
fredställande 

förståelse 
 

Har 
tillfredställande 
tid, men ser en 
problematik 

Har 
tillfredställande 

ekonomiska 
förutsättningar 

 

Har delvis 
tillfredställande 

personella 
förutsättningar 

Har vilja, men 
ser en 

potentiell 
problematik 

 

I tabellen framgår utfallet för de fem förvaltningsegenskaperna i Laholms kommun. 

 

Hylte 

Det framgick att förvaltningen i Hylte kommun har en tillfredställande förståelse för 

implementeringsuppdraget och sin roll i det. Förståelsen har sin grund i riktat och generellt 

stöd från skolverket till förvaltningen. Förvaltningen upplever att de har haft en fungerande 

dialog med skolverket i de fall där oklarheter uppstått. Förvaltningen har även givits 

inflytande i sitt uppdrag. Förvaltningen har delvis tillfredställande tid för implementeringen. 

På det generella planet har det funnits en acceptabel tidsram för implementeringen. På ett 

specifikt plan framgår att förvaltningen haft en mindre gynnsam (men dock förstålig) tidsram 

gällande implementeringen av specifika delar av utbildningsverksamheten. Förvaltningen har 

vidare haft tillfredställande ekonomiska förutsättningar, men sett en potentiell problematik, 

samt tillfredställande personella förutsättningar, men sett en potentiell problematik: Det 

framgick att det potentiellt kunde vara problematiskt för en liten kommun att tillhandahålla 

optimala personella resurser (vilket kan reflektera förvaltningens ekonomiska resurser) för 

tillfredställande implementeringsarbete. Detta ansågs dock inte vare en reell problematik med 

effekt på implementeringen. Förvaltningen har vilja att genomföra implementeringen av 

reformen.  Detta tog sig uttryck genom att förvaltningen hållit möten med relevanta chefer, 

anställda och rektorer för att säkerställa reformprocessens framskridande 

 

Tabell 3. Förvaltningsegenskaper Hylte 

Förvaltnings 
egenskaper: 

Förstår 
Kan 

Vill 
Tid Ekonomi Personal 

Utfall: 
Har 

tillfredställande 
förståelse 

Har delvis 
tillfredställande 

tid 

Har 
tillfredställande  

ekonomiska 
förutsättningar, 

men ser en 
potentiell 

problematik 

Har tillfredställande 
personella 

förutsättningar, men 
ser en potentiell 

problematik 

Har vilja 

I tabellen ovan framgår utfallet för de fem förvaltningsegenskaperna i Hylte kommun 
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Falkenberg 

Det framgick att förvaltningen i Falkenbergs kommun har förståelse för sin roll i 

implementeringsarbetet, och att denna förståelse till stor del tillskrivs den stöttning och 

förankring som skolverket gett dem i implementeringsarbetet. Det har förkommit både 

generellt och specifikt stöd som gjort att förvaltningen fått en tydlig insikt i sitt uppdrag.  

Förvaltningen har haft en tillfredställande tidsram för implementeringen. Detta tillskrivs det 

sätt som på skolverket klargjort implementeringsuppdraget. Tidsramen för implementeringen 

har varit till fredställande eftersom förvaltningen helat tiden kunnat planera långsiktigt och 

med framförhållning för sina insatser. Den långsiktiga planeringen har vidare varit möjlig tack 

var det översiktliga tidschema som skolverket tillhandahållit de lokala förvaltningarna. 

Respondenten påpekar att det finns en tendens att det tar mer tid för en reform att spridas och 

få fäste längre ner i organisationen. Dock har det operativa arbetet ute i skolorna på ett tydligt 

sätt visat att tidsaspekten inte negativt påverkat deras implementering av reformen. 

Tidsfördröjningen ses därmed endast vara en potentiell risk som inte varit en faktor i det 

undersökta fallet. Gällande de ekonomiska förutsättningarna så har förvaltningen upplevt en 

tillfredställelse med dessa, för att genomföra implementeringen. Detta utifrån att de 

ekonomiska resurser som finns utnyttjas effektivt.  Det har framgått att förvaltningen är delvis 

tillfredställd med de personella resurserna. De personella resurserna har inte hindrat 

förvaltningen från att utföra sitt uppdrag. Dock har det funnits en viss problematik angående 

organiseringen av de personella resurserna. Bland annat har det funnits ett behov av en 

samordnande administratör för att stötta cheferna genom att ge en överblick över det som 

händer i anslutning  till implementeringsarbetet. Personalorganiseringen har dock inte varit ett 

stort hinder i implementeringsarbetet. Vidare har det regionala samarbetet genom Region 

Halland lett till att personal från Falkenberg kunnat möta sin motsvarighet från andra 

kommuner, och därmed samarbetat och stöttat varandra för att mer effektivt jobba med 

införandet av reformen. Det framgår att förvaltningen har vilja att jobba med 

implementeringen av reformen. Detta framgår genom att reformfrågor är högt förekommande 

på förvaltningens dagordning, samt att det sker en löpande kontakt mellan förvaltningen och 

de ansvariga politikerna gällande hur reformarbetet fortskrider.   
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TABELL 4. Förvaltningsegenskaper Falkenberg.  

Förvaltnings 
egenskaper: 

Förstår 
Kan 

Vill 
Tid Ekonomi Personal 

Utfall: 
Har 

tillfredställande 
förståelse 

Har tillfredställande 
tid, men ser en 

potentiell 
problematik 

Har 
tillfredställande 

ekonomiska 
förutsättningar 

 

Har delvis 
tillfredställande 

personella 
förutsättningar 

 

Har vilja 

 

I tabellen framgår utfallet för de fem förvaltningsegenskaperna i Falkenbergs kommun. 

 

5.1.3 Jämförelse av förvaltningarnas förutsättningar   

Det framgick att förvaltningen i Laholms kommun haft en delvis tillfredställande förståelse 

för implementeringen och dess egen roll i uppdraget. På det övervägande, generella planet så 

har en bra förståelse funnits. Dock har en viss del av reformen inneburit en osäkerhet för hur 

förvaltningen ska organisera sitt arbete. I Hylte och Falkenbergs kommun har det framgått att   

förvaltningarna har haft en tillfredställande förståelse för implementeringen och dess egen roll 

i uppdraget. 

 

Gällande tidsaspekten så har det i förvaltningarna i Laholm och Falkenberg funnits en 

tillfredställande tidsram för implementeringen. Emellertid har båda förvaltningarna sett en 

potentiell problematik. I Laholms fall påpekades att delar av reformen kom under pågående 

skoltermin. Detta riskerade att upplevas som stressande då en termins alla moment planeras 

innan terminen startar. I Falkenbergs fall påpekades att det kan finnas en risk att det tar mer 

tid för en reform att nå fram längst ner i en organisation. Denna potentiella problematik har 

dock inte haft en reell inverkan på implementeringen. I Hylte fall fanns en delvis 

tillfredställande tidsram för implementeringen. Problemetiken låg i att det tog extra lång tid 

för förvaltningen att få svar från skolverket gällande en specifik del av reformen. Majoriteten 

av innehållet i reformen var dock utformat och så pass förståeligt så att det inte påverkade 

förvaltningens tidsram för implementering.   

 

Samtliga förvaltningar var tillfredställda med de ekonomiska förutsättningar som fanns för 

implementeringen. I intervjuerna påpekades att det viktigaste gällande ekonomiska resurser i 

förhållande till implementeringen var hur de användes.  
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I Laholms fall fanns det delvis tillfredställande personella resurser. Det påpekades att de 

kunskaper som fanns i skolorganisationen kanske inte matchade de kunskapskrav som den 

nya reformen ställde. Det fanns även en önskan om större juridisk kompetens i 

organisationen. Dock hade en tjänst tillsatts med en person med specifikt kompetens för 

skolfrågor. Även utformningen av den politiska organisationen påverkade tillfredställelsen 

med de personella resurserna. Genom att gymnasieansvaret flyttats till en ny nämnd, så 

innehade utbildningsfrågor inte längre en unik ställning, utan fick konkurrera om 

uppmärksamhet med andra politiska frågor Även om det rådde en delvis tillfredställelse 

angående de personella resurserna, så ansågs inte implementeringen ha hämmats av detta. 

Även i Falkenberg rådde det en delvis tillfredställelse av de personella resurserna. Främst 

saknades en administrativ tjänst som hade varit nyttig för att överblicka alla 

implementeringsinsatser. Vidare hade personalen kunnat organiserats effektivare för att slippa 

att vissa delar av implementeringsarbetet hamnade lite var stans och på lite olika bord. En del 

av personalen fick ägna sig åt implementeringsrelaterat arbete utöver sin ordinarie tjänst. En 

positiv aspekt gällande de personella resurserna var det regionala samarbetet som Region 

Halland styrde upp. I Falkenberg påpekades att deras personal fick träffa sina motsvarigheter 

från andra kommuner, för att stötta varandra samt samarbeta i gemensamt intressanta 

reformfrågor. I Hylte fanns det en tillfredställelse angående de personella resurserna. Då den 

undersökta förvaltningen är relativt liten fanns det en oro för om det fanns tillräckligt mycket 

händer för att effektivt jobba med implementeringen. Denna oro var dock endast en potentiell 

problematik, som inte hade reell effekt på implementeringsarbetet.      

 

Samtliga undersökta förvaltningar visade en hög vilja gällande implementeringen av 

reformen. Detta har märkts genom antalet reformfrågor på dagordningar, genom 

nyckelpersoners och uppsatta chefers deltagande på möten om reformen (Hylte), genom 

dialog som förts mellan ansvariga politiker och förvaltningen (Falkenberg) samt genom 

tjänstetillsättning med specifik kompetens (Laholm).  

 

5.1.4 Anknytning till tidigare forskning 

Diskursen kring forskning gällande implementering och förvaltningens roll i denna, tar ofta 

sin utgångspunkt i ett maktbegrepp. Vem och vad som egentligen avgör en reforms utfall är 

en omtvistat fråga som har olika svar beroende på vilken teori man förespråkar. 

Närbyråkratperspektivet tillskriver närbyråkraterna mest makt att påverka en reforms utfall, 
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medan det rationalistiska perspektivet ser de beslutsfattande politikerna som de aktörer som 

har makt över en reforms utfall. Nätverksperspektivet tar sin utgång i att 

reformimplementering sker i samarbete mellan olika aktörer, och att dessa aktörer via 

samarbetet och förhandlingar delar makten över en reforms utfall. Det sista perspektivet 

relaterar till de fynd som framkommit i denna studie. Då skolverket (sett som statsmaktens 

verktyg) jobbar med implementeringen gentemot de lokala förvaltningarna så har detta skett i 

en andra av samarbete. Resultaten i studien visar på att skolverket och de lokala 

förvaltningarna har haft en ömsesidig dialog med varandra vilket lett till en förståelse för 

implementeringsuppdraget. Milbrey Wallin McLaughlins tidigare forskning hävdar att 

förvaltningens motivation och attityder gentemot en viss reform är avgörande för hur väl den 

implementeras. Erfarenheter har dessutom visat att påtryckningar i kombination med support 

gentemot den implementerande förvaltningen oftast är de effektivaste medlen för att höja 

motivationen samt förbättra attityden. Detta resonemang kan kopplas till denna studies 

resultat som visat på skolverket, förutom att lägga på förvaltningarna 

implementeringsuppgifter, även givit dem support genom en ömsesidig dialog. Denna 

studiens resultat, i beaktning av tidigare forsknings resultat,  visar därmed på gynnsamma 

förutsättningar i de lokala förvaltningarna. för att reformen har möjlighet att falla väl ut.  

 

5.2 Avslutande reflektioner och vidare forskning 

Studien har främst fokuserat på tre lokala fall av förvaltningsförutsättningar, och därmed 

karaktäriserats som en beskrivande fallstudie. Det har förekommit en komparation mellan de 

tre undersökta fallen som visat på likheter och skillnader. Även en del orsaker som förklarar 

olika utfall av förvaltningsegenskaper har framgått. Framtida forskning bör ta vid med att 

undersöka kausalitet mellan lokala förvaltningsförutsättningar för implementering och 

kontextuella faktorer såsom exempelvis kommunens befolkningsstorlek eller 

organisationsstruktur. Vidare forskning om lokala förvaltningsförutsättningar för 

implementering bör även undersöka närbyråkraternas inverkan på och förhållande till 

implementeringsarbetet.   
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Bilaga – Intervjuguide   

 

 

- Hur tydligt anser du att er förvaltnings uppdrag gällande implementeringen av GY2011  

framgått? 

 

- Hur har skolverket förmedlat/förankrat arbetet med implementeringen av GY2011 hos er? 

 

- Anser ni att förvaltningen utav skolverket har fått tillfredställande stöd i -      

implementeringsarbetet av GY2011? 

 

- Anser ni att förvaltningen har en tillfredställande tidsram för implementeringen? 

 

- Anser ni att förvaltningen har tillfredställande ekonomiska förutsättningar 

implementeringen? 

 

- Anser ni att förvaltningen har tillfredställanden personella resurser för implementeringen?   

 

- Hur högt prioriterat är implementeringen för er förvaltning och hur märks detta? 

 

 

 

 

 


