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Abstrakt 
Den första juni 2011 genomfördes ett politiskt beslut, taget av regeringen, som ändrade den 

svenska gymnasieskolans riktlinjer. Skolreformen har lett till höjda krav, högre kvalité samt 

en ny betygsskala där betygskriterierna har blivit tydligare. Syftet med uppsatsen är att ta reda 

på lärarens inställning till implementeringen utav GY2011 samt att ta reda på vilka förutsätt-

ningar som finns för implementering utifrån tre olika områden; motivation, resurs och kompe-

tens. Metoden som har använts i denna studie är en kvantitativ enkätundersökning som skick-

ades ut till lärare verksamma på tre kommunala gymnasieskolor i en kommun i Halland.  Stu-

diens resultat har utifrån de data som samlats in analyserats utifrån olika teorier kring imple-

mentering. Lärarnas inställning har analyserats i samband med litteraturen och lett till att be-

lysa vissa problem som har visat sig i resultatet och som har uppstått i implementeringspro-

cessen. Resultatet har visat att politikernas beslut om en ny gymnasieskola inte har nått fram 

till alla lärare i denna studie. Det har visats att det är viktigt att ha med sig lärarna vid en skol-

reform och det är intressant då resultatet visar att lärarna verkar känna till de bakomliggande 

orsakerna som politikerna gav angående skolreformen, men att de möjligtvis inte riktigt för-

står, eller har en positiv inställning till dem. I samband med detta visar studien även att många 

lärare inte har känt sig delaktiga i förändringsarbetet på skolan. Det finns en antydan till att 

det har saknats viss tydlighet vid implementeringen utav Gy2011. Vid betygssättning är lärar-

na fortfarande påverkade utav de ”gamla” riktlinjerna och de anser att det är för tidigt att se en 

förbättring på skolan. I allmänhet verkar det finnas en positiv stämning på skolorna verk-

samma i denna studie.  

 

  



Innehållsförteckning 
 

1. Inledning ......................................................................................... 1 

1.2  Syfte och frågeställning ................................................................................... 2 

 

2. Bakgrund och tidigare forskning ................................................. 4 

2.1 Den nya gymnasieskolan .................................................................................. 6 

 

3. Teori .................................................................................................. 9 

3.1 Vad är Implementering? ................................................................................... 9 

3.2 Implementering .............................................................................................. 10 

3.2.1 Den traditionella styrningsmodellen ................................................................ 10 

3.2.2 Närbyråkratsperspektivet ................................................................................. 10 

3.2.3 Nätverksperspektivet ....................................................................................... 12 

3.3 Implementeringsprocesser .............................................................................. 12 

3.3.1 Policyprocessen ................................................................................................ 12 

3.3.2 Implementeringsprocess .................................................................................. 13 

3.4 Implementeringsproblematik .......................................................................... 15 

 

4. Metod och tillvägagångssätt ......................................................... 18 

4.1 Val av metod ................................................................................................... 18 

4.2 Enkätens uppbyggnad ..................................................................................... 20 

4.3 Urval ............................................................................................................... 23 

4.4 Tillvägagångssätt ............................................................................................. 23 

4.5 Bortfall ........................................................................................................... 23 

 

5. Resultat ........................................................................................... 25 

5.1 Verksamma lärare och dess ämnen ................................................................. 25 

5.2 Tillämpning av skolreformen ........................................................................... 27 

5.3 Den nya betygsskalan ...................................................................................... 29 

5.4 Lärarnas inställning ......................................................................................... 30 

 



6. Analys .............................................................................................. 34 

6.1 Tillämpning av politiska beslut ........................................................................ 34 

6.2 Förstå ............................................................................................................. 35 

6.3 Kompetens ..................................................................................................... 36 

6.4 Tydlighet ......................................................................................................... 39 

6.5 Motivation ...................................................................................................... 39 

6.6 Nytt arbetssätt – Mer att göra ......................................................................... 41 

6.7 Metodtrogna .................................................................................................. 42 

 

7. Slutdiskussion ................................................................................. 44 
 

Litteraturförteckning ........................................................................ 48 

Bilaga 1 – Enkät .................................................................................................... 50 

 

  



  



1. Inledning 
 

Regeringen uppdrar åt Statens skolverk att under åren 2010-2012 implementera beslutade och pla-

nerade reformer m.m. inom hela det offentliga skolväsendet och motsvarande fristående skolor lik-

som förskolor. Reformerna består av förtydliganden i förskolans läroplan, reformerade kursplaner 

och kunskapskrav inom grundskolan och motsvarande skolformer för barn, ungdomar och vuxna 

samt svenskundervisning för invandrare, den nya gymnasieskolan inklusive den gymnasiala vux-

enutbildningen, den nya betygsskalan samt den nya skollagen.1. . . Under våren 2010 avser rege-

ringen att överlämna en proposition om en ny skollag till riksdagen. Regeringen har föreslagit att 

den nya skollagen ska börja tillämpas vid halvårsskiftet 2011.2 

Den första juni 2011 genomfördes ett politiskt beslut om att en ny gymnasieskola skulle träda fram 

och påbörjas inom gymnasieskolan i Sverige. Skolreformen 2011 har inneburit en hel del föränd-

ringar för både rektorer, lärare och elever. Undervisningen har påverkats då skolreformen uppmanar 

till höjda krav i betygssättning och högre kvalité på vad som lärs ut i och med tydligare betygskrite-

rier.  De nya riktlinjerna innebär även höjda krav på lärares kunskap samt större fokus på lärarens 

roll som styrande och ledande. För att implementera den nya gymnasieskolan har Skolverket fått 

huvudansvar att tilldela information och riktlinjer till hur det ska genomföras. Den nya gymnasie-

skolan har de senaste två åren implementerats och information har tilldelats till lärare och rektorer. 

Som blivande lärare är detta ämne aktuellt då vi i 4 års tid har utbildats till att tillämpa den nu-

mera ”gamla” gymnasieskolan, Lpo94. I både utbildningsvetenskap och inriktning, eller ämne, har 

vi tagit del av betygskriterier, centralt innehåll och uppnåendemål utifrån Lpo94. Det blir varje 

nyutexaminerad lärares uppgift att själv ta del av Gy2011 för att kunna möta och tillämpa den nya 

gymnasieskolans riktlinjer.  
Att Gy2011 har väckt mycket frågor kan man läsa om i otaliga artiklar i både pedagogiska maga-

sin samt i den vanliga morgontidningen. Lärarna har många frågor och de verkar hela tiden jämföra 

med hur det var innan. De anser att de inte har fått tillräckligt med information angående skolrefor-

men och detta verkar uppröra lärarkåren. Lärarna har nya riktlinjer att arbeta med och det verkar 

som att de inte riktigt har tagit till sig dem än. Det är en fråga om hur implementeringen har gått till 

och det problem som uppstår är att de elever som går på gymnasiet, som började innan höstterminen 

2011, fortfarande tillhör den ”gamla” gymnasieskolan. Deras uppdrag blir att under tiden som de 

ska tillämpa en ny betygsskala samt betygskriterier, i sin undervisning, fortfarande måste tillämpa 

1 Skolverket. (2010) Implementering av skolreformer. www.skolverket.se, s 1 
2 Skolverket. (2010) Implementering av skolreformer. www.skolverket.se, s.2 
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de ”gamla” betygen och betygskriterierna med vissa elever. Detta kan påverka lärarens arbetssituat-

ion då det krävs tillämpning och förståelse av något nytt samtidigt som de gamla vanorna fortfa-

rande gäller. Min personliga upplevelse har jag med mig ifrån min slutpraktik då Gy2011 och fram-

förallt de nya betygskriterierna diskuterades livligt bland lärare och rektorer. Den fras som påver-

kade mig var något som rektorn upprepade ett flertal gånger, nämligen att man inte ska jämföra Gy 

2011 med hur det var förr, då de gamla riktlinjerna ska raderas och de nya ska tas in. Dock verkar 

det som att Gy2011 jämt och ständigt jämförs med hur det var innan eftersom lärarna inte riktigt har 

tagit till sig de nya riktlinjerna. 

I denna uppsats kommer information samlas via en enkätundersökning som skickas ut till 

lärare på tre gymnasieskolor i en kommun i Halland. Syftet med enkätundersökningen är att ta 

del av lärarnas åsikter angående skolreformen som skedde den 1 juli 2011. Som blivande lä-

rare vill jag med denna uppsats fokusera på vad dagens lärare har för attityd gentemot Gy 

2011 samt hur deras attityder har påverkat arbetet med att tillämpa de nya betygskriterierna 

och uppnåendemålen. 

1.2  Syfte och frågeställning 
Gymnasiereformen har de senaste två åren inneburit två skilda betygssystem samt kriterier för 

gymnasielärare i hela Sverige. Kraven har höjts betydligt i flertal ämnen och det har lagts fo-

kus på att implementera den nya gymnasieskolans riktlinjer. Denna gymnasiereform går inte 

att undvika och alla gymnasielärare blir påverkade i deras arbete. 

För att vara beredd inför det kommande uppdraget som lärare, är syftet med denna uppsats 

att utifrån en, kvantitativ enkätundersökning ta reda på hur lärare på tre kommunala gymna-

sieskolor, i en kommun i Halland, upplever hur implementeringen utav den nya gymnasiesko-

lan har fungerat, samt hur det har påverkat lärarnas arbete.  

För att kunna möta syftet med uppsatsen kommer jag utgå ifrån lärarnas inställning och 

åsikter gentemot gymnasiereformen. Detta kommer att göras i relation till uppbyggandet utav 

en implementeringsprocess samt några specifika teorier kring implementeringsproblematik. 

Då Skolverket vid tidigare skolreformer har analyserat implementeringsprocesser har de 

märkt att det är lärarnas åsikter som har påverkat implementeringen vid genomförandet och 

att de måste tas tillvara på. Skolverket anser att, 

Lärarna är nyckelpersoner vid implementeringen. De måste ha kunskaper om vad föränd-

ringarna handlar om och engageras och involveras i förändringsarbetet.3 

3 Skolverket, Högre krav och kvalité för framtidens utmaningar, 2010 
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Utifrån syftet är de frågeställningar som studien grundar sig på: Finns det förutsättningar för 

implementering utifrån lärares inställning gällande: 

• Motivation 

• Resurser 

• Kompetens  
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2. Bakgrund och tidigare forskning 
Den svenska skolan har genomgått många förändringar genom tiderna. Detta har resulterat i 

otaliga studier kring olika förhållanden som är viktiga vid skolreformer. Skolreformer sker då 

skolan anses behöva en förbättring eller utveckling av något slag. Då skolreformer genomförs 

utifrån politiska beslut handlar det även om att implementera de politiska besluten. 

Det har gjorts mycket studier kring implementering, både processen för att det ska bli lyckat 

samt kring implementeringsproblematik. Det har även skrivits mycket om svensk skolpolitik 

och hur den har påverkat skolan genom tiderna.  

Gy2011 är fortfarande relativt nytt och det har inte gjorts några studier kring hur just im-

plementeringen har gått tillväga och om det har blivit lyckat. Däremot har Skolverket sedan 

2012 påbörjat en utredning av hur den nya gymnasieskolan har förankrats ute i skolorna. Ge-

nom att utgå ifrån både kvantitativa och kvalitativa undersökningar vill de på lokal nivå ta 

reda på hur implementeringen utav Gy2011 har förankrats.4 

De uppsatser som har skrivits med anknytning till Gy2011 är t.ex. Ola Erlandsson som 

skriver om hur tre kommuner i Halland ur ett lokalt förvaltningsperspektiv planerar att arbeta 

med implementeringen av Gy2011. Ola Erlandsson uppmanar vidare forskning inom detta 

område och skriver;  
Vidare forskning om lokala förvaltningsförutsättningar för implementering bör även undersöka 

närbyråkraternas inverkan på och förhållande till implementeringsarbetet.5 

Det har även skrivits ett examensarbete där Lina Sandgren har gjort en kritisk analys av den 

nya gymnasieskolans politiska underlag.6 Sandgren har studerat vad det finns för förutsätt-

ningar och vilken politisk påverkan som finns i skolans värld.  

 

Anders Fredriksson har gjort Filosofie doktorsexamen i samhällsvetenskap med utbildnings-

vetenskaplig inriktning. Han skriver i sin doktorsavhandling, ”Marknaden och lärarna - Hur 

organiseringen av skolan påverkar lärares offentliga tjänstemannaskap” om lärares arbete i 

rollen som offentliga tjänstemän.7 Han utgår ifrån lärarna som offentliga tjänstemän och olika 

förutsättningar som finns. Han menar på att då skolan är kommunal finns det olika förvänt-

4 Skolverket, http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/2.3364/2.6263/stor-studie-om-

gy2011-startar-1.181341 hämtat 2012-10-22 
5 Ola Erlandsson, Examensarbete, Den nya gymnasieskolan – En implementeringsstudie av 
GY2011 i tre halländska kommuner. Malmö 2011 
6 Lina Sandgren, Att fostra för effektivitet – En kritisk analys av den nya gymnasieskolans poli-
tiska underlag. Kristianstad 2011 
7Anders Fredriksson, ”Marknaden och lärarna - Hur organiseringen av skolan påverkar lärares 

offentliga tjänstemannaskap” Göteborg, 2010  
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ningar gällande organisation beroende på kommun. Han söker ta reda på hur organiseringen 

av skolan påverkar lärarnas, närbyråkraternas, myndighetsutövning på två olika plan. Han 

skriver i sin inledning:  
För det första studeras hur den övergripande organiseringen av gymnasieskolan – som staten läg-
ger fast – påverkar gymnasielärares myndighetsutövning. För det andra studeras hur graden av 
marknadsorganisering på kommunal respektive lokal nivå inverkar på gymnasielärares 
myndighetsutövning.8 

Fredriksson använder sig utav både intervjuer samt enkäter för att samla in material till sin 

avhandling, totalt var det 670 gymnasielärare som deltog.  

Utifrån den insamlade informationen kommer Fredriksson fram till att skolan som lärarna 

jobbar på har betydelse för hur de agerar och resonerar i rollen som tjänsteman. Det är alltså 

så att varje skolas riktlinjer påverkar sina anställda i deras tjänstemans roller.9 Fredriksson 

menar på att detta resultat ifrågasätter påståendet om att lärare är ostyrbara, då de är påver-

kade utav organisationen på sin arbetsplats.  

Fredriksson kommer fram till att lärares myndighetsutövning formas utifrån fyra olika för-

hållningssätt; ett byråkratiskt, ett professionellt, ett marknadsorienterat och ett brukar oriente-

rat.10 Utifrån dessa olika förhållningssätt kan Fredriksson skönja: 
Samtidigt som lärare anpassar sig till de olika förväntningar som organiseringen föreskriver fram-

kommer också att lärare gör motstånd mot dessa förväntningar. Slutsatsen är att lärare vare sig är 

politiskt ostyrbara eller några politiska marionetter.11 

 

Niklas Stenlås har skrivit, en rapport till expertgruppen för studier i offentlig ekonomi 2009:6, 

En kår i kläm – Läraryrket mellan professionella ideal och statliga reformideologier.  

I denna rapport är det lärarkårens professionalitet som diskuteras och analyseras utifrån de 

skolreformer som har skett i den svenska skolan de senaste 20 åren. Stenlås nämner att: 
Under denna period har b.la. huvudmannaskapet för skolan förskjutits från statlig till kommunal 

nivå, regelstyrning har ersatts av målstyrning, lärarutbildningen har reformerats och helt nya typer 

av skolor har tillkommit genom friskolereformen.12 

Stenlås menar på att läraryrket ofta ses som en ”semi-profession” då lärare inte har samma 

typ av autonomi inom sitt yrke som t.ex. inom läkarkåren eller officerskåren.13 Med utgångs-

8 Fredriksson, 2010,  s.16 
9 Fredriksson, 2010 
10 Fredriksson, 2010, s. 16 
11 Fredriksson, 2010, s. 16 
12 Niklas Stenlås, En kår i kläm – Läraryrket mellan professionella ideal och statliga reformideolo-

gier. Stockholm 2009, s. 2 
13 Stenlås, 2009 
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punkt i de ovan nämnda reformerna ställer sig författaren frågan om ”lärarkåren har stärkts 

eller försvagats av förändringarna”. Stenlås söker finna svar på om det är så att reformerna 

har lett till att lärarkåren har ”de-professionaliserats.” Han uppmanar utifrån denna studie en 

större medvetenhet om lärarnas profession vid framtida skolreformer. Bakgrunden till uppma-

ningen är utifrån rapportens resultat. Det visar att även då reformer tycks vara tydliga så kan 

det i slutändan vara oklart då det ofta finns olika bakomliggande motiv. Ett exempel i denna 

rapport är att lärarnas situation anses bli påverkad även om reformen inte var avsedd så. Sten-

lås anser att:  
Det dessa reformrörelser haft gemensamt är låg respekt för de professionellas kunskaper, erfaren-

het och värderingar.14 

Stenlås uppmanar till tydlighet då han anser att man inte kan stärka lärares professionalitet om 

man genom reformer inte vet vilken lärarroll som eftersträvas, vilka effekter en reform kan 

tänkas få på läraryrket samt om reformen leder till minskad autonomi bland lärarna. 

 

Arne Helldén har skrivit boken, Skola på villovägar – 30-års skolpolitik, där han kritiskt 

granskar de bakomliggande orsakerna till politiken bakom de skolreformer som skett i 

svenska skolan. Han är kritisk till den skolpolitik som har varit verksam de senaste 30 åren 

och menar på att skolpolitikerna inte ägnar sig åt det som är viktigt. Han säger att: 
Det är inte så att de styrande ”glömt bort” eller inte ”hunnit med” att fundera över skolans viktig-

aste funktion. Sanningen är att de varit intresserade av något helt annat än lärare, undervisning, 

kunskapsförmedling eller bildning.15 

Helldén betonar vikten av lärarnas roll i samband med skolpolitiken och anser att de senaste 

30 åren har påverkat lärarnas roll negativt. Han menar på att trettio års skolpolitik har med 

drastiska medel sökt utplåna föreställningen om läraryrket som ett fritt skapande yrke.16 

Sammanfattningsvis verkar det som att Helldén anser att det är för lite ”skola” i skolpolitiken. 

Politikerna är istället mer måna om att få deras röster hörda och att få igenom sina beslut.  

2.1 Den nya gymnasieskolan 
Den nya gymnasieskolan är ett resultat utifrån ett flertal propositioner som gavs till riksdagen 

angående en uppgradering av gymnasieskolan. De propositioner som fördes fram till riksda-

gen innehöll förändringar angående;  

14 Stenlås, 2009, s. 90-91 
15 Arne Helldén, Skola på villovägar – 30-års skolpolitik. Linköping, 2002, s. 10 
16 Helldén, 2002, s. 11 
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En ny betygsskala (prop. 2008/09:66, bet. 2008/09:UbU5, rskr. 2008/09:169), Tydligare mål och 

kunskapskrav – nya läroplaner för skolan (prop. 2008/09:87, bet. 2008/09:UbU9, rskr. 

2008/09:189) och Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan (gymnasiepropositionen), 

som alla avser viktiga skolreformer.17 
De ovan nämnda propositionerna har grundats av olika anledningar som har ansetts vara en 

brist eller ett problem i gymnasieskolan. Utbildningsdepartementet beskriver anledningarna 

till att en skolreform har önskats. En utav anledningarna är att det är alldeles för många elever 

som hoppar av gymnasiet utan att ha nått målen. En andra anledning är att det har funnits ett 

allt för ”fritt” utrymme angående betygskriterier och uppnåendemål som har lett till, alltför 

ofta, att kraven har sänkts. Ett tredje problem är att eleverna inte anses vara tillräckligt förbe-

redda för fortsatta studier och för yrkeslivet. 18 

Skolreformen har lett till att det idag finns 18 nationella program, 12 yrkesprogram och 6 

högskoleförberedande program. Nedan listas de mest centrala förändringar som har tillämpats 

till den nya gymnasieskolan. 

Högre behörighetskrav till gymnasieskolan 

Målet för den nya gymnasieskolan grundar sig i att kraven ska höjas samt att fler elever ska 

nå målen. Några av de viktigaste förändringarna som har skett är t.ex. att kraven för att 

komma in på gymnasiet har förändrats.  

Större skillnad på yrkesprogram och högskoleförberedande program 

Det finns numera en tydlig skillnad mellan högskoleförberedande program och yrkesförbe-

redande program. Eleverna ska utbildas för att vara bättre förberedda för yrkeslivet eller hög-

skolestudier. Det finns en viss skillnad i vad de olika inriktningarna har för examina då de 

olika inriktningarna leder till olika behörighet. Den viktigaste förändringen för yrkesutbild-

ningarna är att de ska samverka med arbetslivet. 
Efter ett yrkesprogram ska eleverna vara väl förberedda för yrkeslivet och utbildningen ska hålla 

hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket. Det ska vara möjligt att direkt påbörja en yrkesbana 

efter utbildningen.19 

Förändrad programstruktur 

Nya examensmål har ersatt de tidigare programmålen och detta innebär att det numera finns 

en tydligare koppling mellan innehåll och inriktning för att kunna kopplas till examensmålen. 

Anledningen till att detta är att utbildningen ska bli mer likvärdig över hela landet.  

17 Utbildningsdepartementet, Regeringsbeslut 1:4, s.1-2 
18 Utbildningsdepartementet. Högre krav i nya gymnasieskolan. www.utbildningsdepartementet.se  
19 http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/gymnasieutbildning/om-gymnasieskolan, hämtad 

2012-09-23 
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Entreprenöriellt lärande  

Ett nytt fokus i GY 2011 är en betoning av att entreprenörskap ska genomsyra utbildningen 

och inom vissa program lyfts entreprenörskap fram tydligare. 20 Detta med anledning att alla 

program ska förbereda eleven för arbetslivet.  
Entreprenörskap handlar om att odla elevernas kreativitet, uppmana till idéskapande, 

planera, genomföra och utvärdera projekt.21 
Det nya betygssystemet 

Den nya betygsskalan (se figur 1) i gymnasieskolan är en sexgradig betygsskala från, A till F, 

där de fem första, A till E, är godkända betygssteg medan F är ett icke-godkänt betygssteg. 

Betygen E-C-A är de betygen som relaterar till ämnets syfte och det centrala innehållet i varje 

ämne. Det finns kriterier till varje betygsskala med en fullständig beskrivning av vad som 

krävs. För att uppnå ett betyg krävs det att alla kunskapskraven som tillhör betyget uppnås. 

Betygen B och D används som en kunskapsutveckling på väg mot nästa steg, då en elev till 

exempel har uppnått alla kunskapskraven för betyget E men enbart ett fåtal på C. Se exemplet 

nedan. 

Figur 1.22 

 
 

 

20 Skolverket. Utmaningar för skolan – Den nya skollagen och de nya reformerna. 2010 
21 Skolverket. Högre krav och kvalité för framtidens utmaningar, 2010 
22 Hämtad ifrån skolverkets hemsida. http://www.skolverket.se/forskola-och-

skola/gymnasieutbildning/om-gymnasieskolan/bedomning-1.129623  
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3. Teori 
Då denna uppsats behandlar implementering kommer en förklaring till vad implementering är. 

När en implementeringsprocess behandlas är det viktigt att förklara vägen till implemente-

ringsprocessen och grundläggande teorier kring förhållandet mellan beslutsfattaren och verk-

ställaren av beslutet. I detta kapitel kommer Anders Sannerstedts tre perspektiv på relationen 

mellan beslutsfattaren och tillämparen förklaras. Socialstyrelsen nämner i sin rapport ”Om 

implementering” fyra faser som är viktiga vid en implementeringsprocess. De kommer att 

behandlas i detta kapitel för vidare förståelse kring hur en implementeringsprocess kan gå till.  

3.1 Vad är Implementering? 
Implementering avser de procedurer som används för att införa nya metoder i en ordinarie verk-

samhet och som säkerställer att metoderna används så som det var avsett och med varaktighet.23 

År 1973 var startskottet för ett nytt sätt att se på hur politiska beslut genomförs eller imple-

menteras vid publikationen av en bok med titeln;”Implementation – How great expectations 

in Washington are dashed in Oakland, or why it’s amazing that federal programs work at all, 

this being a saga of the Economic Administration as told by two sympathetic observers who 

seek to build morals on a foundation of ruined hopes.”24 Författarna till denna bok är två 

amerikanska statsvetare, Jeffrey L. Pressman och Aaron Wildarsky.  

Boken som idag ses som en klassiker innehåller kritik mot politiska åtaganden och intent-

ioner som inte har blivit förverkligade. Boken bygger bland annat på den amerikanska presi-

denten Lyndon B. Johnsons så kallade krig mot fattigdomen. Ambitionen i åtagandet var att 

skapa arbetstillfällen åt ”slummens arbetslösa.” Det fanns ekonomiskt stöd och beslutet hade 

genomförts till hög nivå, dock blev projektet ett misslyckande och stora förväntningar blev 

krossade. Pressman och Wildarsky anser att det inte var någon tillfällighet.  
Många andra reformprojekt röner nämligen ständigt liknande öden, och medborgarna har inte an-

ledning att hysa särskilt stora förväntningar på staten. När stora projekt med många aktörer inblan-

dade skall genomföras, är det många beslut som skall fattas för att projektet skall realiseras. Därför 

är möjligheterna stora att något skall gå snett. 25 

Pressman och Wildarskys åsikter angående politiska åtaganden har lett till att många efterföl-

jare, både forskare och författare har fördjupat sig i ämnet. Deras bok kom att bli banbrytande 

då de vågade säga det som ingen annan tidigare vågat säga, nämligen, att det är häpnadsväck-

23 Socialstyrelsen, Om implementering, 2010 s. 5 
24 Anders Sannerstedt, Implementering – Hur politiska beslut genomförs i praktiken. I Bo 

Rothstein, Politik som organisation, 1991, ss. 12-41 
25 Sannerstedt, 1991 s. 12-13 
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ande att federala program överhuvudtaget fungerar.26 Innan Pressman och Wildarsky publice-

rade sin bok hade statsvetare i årtionden betonat att politik och förvaltning var två olika före-

teelser som inte skulle skiljas åt. Det som Pressman och Wildarsky till skillnad från tidigare 

statsvetare konstaterat var att de framhävde det politiska i förvaltningens verksamhet. Förfat-

tarna kände frustration kring att politiska åtaganden inte genomförs och lämnar många be-

svikna miner efter sig. Deras bok blev revolutionerande inom forskning kring implementering 

och har ökat kunskapen kring problem som uppstår vid implementeringsprocesser.  
Implementeringsproblemet innebär att politiska beslut inte genomförs så som beslutsfattarna av-

sett.27 

3.2 Implementering 
I ”Politik som organisation”, nämner Sannerstedt tre perspektiv på relationen mellan be-

slutsfattaren och tillämparen, verkställaren; Den traditionella styrningsmodellen, närbyrå-

kratsperspektivet och nätverksperspektivet. De är alla olika modeller och skiljer sig ifrån 

varandra vid beslutsfattande nivå och tillämpning.  

3.2.1 Den traditionella styrningsmodellen 

Den traditionella styrningsmodellen grundar sig i att beslutsfattaren styr och verkställaren 

förväntas följa styrningen. Anser beslutsfattaren att tillämparen inte skött sitt uppdrag sker en 

återstyrning då tillämparen förväntas anpassas efter de intentioner beslutsfattaren har. För att 

denna process ska fungera är det viktigt att det finns reliabilitet och att styrningen samt beslu-

tet är detaljerat. Sannerstedt nämner det traditionella perspektivet som rationalistiskt.  
Beslutsfattaren vill se vissa åtgärder vidtagna. Förvaltningen ses härmed som ett instrument för be-

slutsfattarna.28  

3.2.2 Närbyråkratsperspektivet  

Det andra implementeringsperspektivet är det så kallade närbyråkratsperspektivet, street-

level bureaucrats, myntat av Michael Lipsky. Det är en rak motsats till den traditionella styr-

ningsprocessen. Denna teori är grundad utifrån professionella yrken som arbetar med männi-

skor och som mer eller mindre har direkt kontakt med människor och utför sin dagliga gär-

ning i kontakt med människor. Exempel på närbyråkrater finner man inom sjukvård, skola och 

socialtjänst. På dessa förvaltningar finns professionella yrken som först och främst arbetar 

med människor, i dessa fall, patienter, elever och klienter.  

26 Sannerstedt, 1991 
27 Sannerstedt, 1991 
28 Sannerstedt, 1991 s.16 
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Lipsky vill enligt Sannerstedt betona hur politik utformas när professionella tjänstemän 

möter servicekonsumenterna. 
Lipskys huvudtes är att dessa närbyråkrater har så stor faktisk handlingsfrihet och handlingsför-

måga i sin dagliga verksamhet att det i själva verket blir de – och inte politikerna – som utformar 

politiken inom sina områden.29 

Det finns en viss självklarhet till förhållandet mellan tjänsteman och konsument då närbyrå-

krater i första hand arbetar med människor. Det tillkommer viktiga förutsättningar för närby-

råkrater och deras uppgifter, framförallt att de ska ta individuell hänsyn till sina elever, patien-

ter eller klienter. Samtidigt som alla ska behandlas individuellt utifrån deras förutsättningar så 

finns det även normer och regler som måste följas inom specifika områden, t.ex. skolan. Ar-

betsbelastningen för närbyråkrater kan bli hög och då är det viktigt att använda sig av metoder 

för att underlätta arbetet, som t.ex. prioritering, köer samt att vissa fall ibland kan behöva ex-

tra tid. Det är svårt för politiska beslutsfattare att styra sådana verksamheter då politikerna 

saknar den professionella kompetens som närbyråkraterna har. 
Tjänstemannen kan rättfärdiga sitt handlande antingen med att han av rättviseskäl följt normala 

procedurer eller att han gjort den individuella bedömning som han förväntas att göra.30 

Konsumenterna av de allmännas tjänst, elever, patienter, klienter, befinner sig i ett underläge 

då det är svårt att ta initiativ till en kontroll av verksamheten, eftersom de, precis som politi-

kerna, saknar den professionella kompetensen. De befinner sig även i en situation då deras 

lärare, läkare eller socialarbetare har makt över dem och de har då oftast låg status i situation-

en.  

Närbyråkraten har stor handlingsfrihet och Sannerstedt menar på att det inte alls är orimligt 

då handlingsfrihet är ”en viktig källa” till närbyråkratens uppdrag. Arbetstillfredsställelse, 

yrkesstolthet, självrespekt och kreativitet är viktiga bidrag inom handlingsfriheten. Det är 

även av högsta skäl legitimt att närbyråkraten, den professionella i sammanhanget skall svara 

för arbetet med människor. 
För beslutsfattaren representerar därför den professionelles handlingsfrihet inte bara ett problem 

(t.ex. om man som politiker vill reformera arbetssättet i den obligatoriska skolan) utan samtidigt 

också en betydande tillgång.31 

Det är närbyråkraterna själva som utformar det politiska innehållet utifrån verksamheten me-

dan de politiska beslutsfattarna påverkar förutsättningarna, via indirekt styrning, genom att 

t.ex. tilldela resurser i form av tjänster, utbildning, utrustning m.m. 

29 Sannerstedt, 1991 s.16 
30 Sannerstedt, 1991 s.16 
31 Sannerstedt, 1991 s.17 
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I Lipskys närbyråkratsperspektiv tas viktiga beslut för den politiska utformningen på allra 

lägsta nivå. Detta perspektiv är en antites till det traditionella perspektivet där viktiga beslut 

tas på allra högsta nivå.  

3.2.3 Nätverksperspektivet 

Det tredje perspektivet, nätverksperspektivet, kan ses som ett mellanting i jämförelse med 

de två tidigare reformerna. I detta perspektiv framhålls olika nätverk av aktörer som avgö-

rande för politikutformningen. 
Politiken implementeras i ett samspel mellan olika aktörer, som ägnar en större eller mindre del av 

sin tid åt uppgiften. Aktörerna deltar i implementeringsprocessen antingen på grund av sin position 

i en formell organisation eller motiverade av sina respektive intressen.32 

Sannerstedt säger att aktörerna kan vara både kommunala, statliga och privata likaväl som att 

de kan vara politiskt insatta som tjänstemän. Aktörerna utgör enligt Sannerstedt ”svårfångade 

mönster” då alla parter både delar och tycker olika i frågor. Utdelning av ansvar är ofta oklart 

och det krävs förhandlingar mellan aktörerna som i mycket annat. Sannerstedt menar att poli-

tikerna bara i viss mån har möjlighet att styra nätverken. Detta görs genom att t.ex. skapa en 

formell organisation, skapa regler för hur beslut ska fattas samt regler om samråd och besluts-

fattande m.m. Sannerstedt menar på att nätverken är svåra att styra och han ser en svårighet i 

att fastslå om de förenklar eller försvårar implementeringen av politiska beslut.  

3.3 Implementeringsprocesser 
En implementeringsprocess är viktig då det finns ett politiskt beslut taget av riksdag och rege-

ring. Beslutet ska sedan genomföras utav förvaltningen t.ex. vid en skolreform. Det tar ofta 

flera år för nya beslut att implementeras. Socialstyrelsen nämner att forskare brukar prata om 

att det tar mellan 2-4 år.33 Det finns olika förklaringar gällande implementeringsprocesser och 

i detta avsnitt kommer två olika modeller att beskrivas. Den första modellen är den såkallade 

”policyprocessen” och den andra modellen är fyra viktiga faser som enligt Socialstyrelsen 

måste genomföras på korrekt sätt för att implementeringen ska kunna klassas som lyckad.  

3.3.1 Policyprocessen 
Hans Bengtsson skriver i sin bok, Offentlig förvaltning – att arbeta i demokratins tjänst, om 

”den politisk-administrativa processen” även kallad ”policyprocessen”.34  Då politiska beslut 

finns hos riksdag och regering som ska genomföras inom den offentliga sektorn är det ofta 

32 Sannerstedt, 1991 s.18 
33 Socialstyrelsen, 2010 
34 Hans Bengtsson, Offentlig förvaltning – Att arbeta i demokratins tjänst. Malmö 2010 
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förvaltningen i sig som ser till att beslutet genomförs. Då ett politiskt beslut har tagits genom-

går beslutet olika stadier där de olika aktörernas uppgifter kan delas in olika faser: 

1. Initiering – politiker 

2. Beredning – förvaltningen 

3. Beslutsfattande – politiker 

4. Implementering – förvaltning 

5. Efterkontroll – politiker35 

Bengtsson anser att denna modell är lite snäv om man verkligen ska förstå förvaltningens 

maktposition, men den ger en övergripande syn på hur det går till. Han menar på att förvalt-

ningens viktigaste uppgift är ”att bereda och implementera de beslut som valda politiker fat-

tar”36. 

Politikernas uppgift är att utifrån ett problem initiera frågor på ”den politiska arenan”37. De 

fattar besluten och har som uppgift att kontrollera om förvaltningen har genomfört de nya 

besluten så att de implementeras korrekt. För att kontrollera förvaltningen granskas ofta för-

valtningen genom efterkontroller.  

3.3.2 Implementeringsprocess  
För att en implementering ska klassas som lyckad finns det enligt Socialstyrelsen fyra viktiga 

faser som ett politiskt beslut måste genomgå. Det fyra faserna är: 

• Behovsinventering 

• Installation av metoden 

• Användning av metoden 

• Vidmakthållande av metoden 

Den första fasen, behovsinventering, utgår ifrån att undersöka vad för behov som finns och 

vad man har för nytta av nya metoder i sin verksamhet. En viktig aspekt av behovsinvente-

ringen är att behovet inte ska hamna i fokus utan istället den metod som ska tillämpas för att 

täcka det behov som finns och har påverkat en förändringsprocess. För att metoden ska kunna 

tillämpas är det även av största vikt noga att fundera kring en fungerande metod. Gällande Gy 

2011 fanns det ett klart och tydligt behov som ledde till ett förbättringsförslag att bearbeta. 

Metoden i sig var att förespråka kvalité i den undervisning som sker på skolorna.  

35 Bengtsson, 2010, s. 30 
36 Bengtsson, 2010, s. 30 
37 Bengtsson, 2010 
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En bättre utgångspunkt för implementering är att identifiera vilka förändringsbehov som finns och 

att utifrån detta försöka välja det bästa sättet att tillfredsställa dessa behov.38 

Socialstyrelsen anser i, Om implementering, att det är viktigt att identifiera och tydligt mar-

kera det behov som finns för att implementeringen ska bli lyckad. Diffusa behov och föränd-

ringsförslag leder till att implementeringsprocessen inte blir så lyckad. Kriterier för att im-

plementeringsprocessen ska bli lyckad är att det ska finnas ett tydligt behov, målet ska vara så 

tydligt att det inte går att missförstå samt att det ska kunna mätas i en uppföljning. Det är även 

viktigt att skilja mellan mål och vision. 39 
En vision är en idé om något man vill uppnå i framtiden, något att sträva efter, och den behöver 

inte uppfylla krav på realism, tidsbundenhet eller mätbarhet. Ett mål däremot är mer konkret och 

mätbart och går att uppnå inom överskådlig tid.40 

När ett behov har efterfrågats och ett tydligt mål har lagts fram är det viktigt att försäkra de 

nödvändiga resurser som finns. Då börjar den andra fasen av implementeringen, själva in-

stallationen av metoden. Denna fas innebär att säkerställa de resurser som finns att tillhanda-

hålla t.ex. ny personal, nytt material, utbildning av personal m.m. En utav huvuduppgifterna 

inom denna fas är att ”installera och förankra” det nya målet inom organisationen och även 

inom andra delar än den berörda. Det är viktigt att vara uppdaterad kring inställningen som 

finns kring den nya metoden då en negativ inställning kan påverka förändringsprocessen och 

leda till att olika information sprids.  
Det är därför en fördel att personer inom hela organisationen förstår behovet av förändringen och i 

möjligaste mån görs delaktiga i valet av nya metoder.41 

Socialstyrelsen anser att det är viktigt att tänka på att alla berörda måste få en chans att ta del 

av information och anledning till den nya metoden, annars kan det lätt leda till missförstånd 

och problem. För att det inte ska ske missförstånd är det viktigt att arbeta utifrån dessa frågor; 

varför, på vilket sätt, vilka resurser finns respektive behövs, vad krävs av mig, vad krävs av 

organisationen samt vilka potentiella hinder och framgångsfaktorer som finns.42 

Den tredje fasen av implementeringen, användning av metoden, innebär att vidhålla vid det 

mål som har satts upp för förändringen. För att vidhålla vid det mål som har satts upp är det 

viktigt att det tillämpas handledning i den nya metoden. I den tredje fasen av implementering-

en kan användandet av den nya metoden ibland kännas obekväm och osäkert. Det är då lätt att 

38 Socialstyrelsen, 2010 s. 6 
39 Socialstyrelsen, 2010 
40 Socialstyrelsen, 2010, s.7 
41 Socialstyrelsen, 2010, s.7 
42 Socialstyrelsen, 2010 
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falla tillbaka till de gamla vanorna och det skulle innebära att implementeringen av den nya 

metoden är misslyckad. Därför påpekar Socialstyrelsen att det är av största vikt att föra konti-

nuerlig handledning för att den nya metoden ska kännas bekväm. En strävan efter att vara 

metodtrogen ska skapas för att följa den nya metodens anvisningar och utgå ifrån de nya be-

hoven som är uppsatta, de så kallade, kärnkomponenterna, annars menar Socialstyrelsen att 

den nya metoden inte kommer implementeras korrekt.  

Vidmakthållande av metoden är den fjärde fasen i implementeringsprocessen. För att im-

plementeringen av en ny metod ska erkännas som lyckad finns det enligt Socialstyrelsen, 

olika kriterier som ska uppnås t.ex. När mer än hälften av ”de professionella” använder meto-

den efter ett till två år räknas den nya metoden som rutin. Det är viktigt att arbetet följs upp då 

den nya metoden implementeras. Uppföljandet kan leda till att man kan skilja på problem 

eller förbättringsbehov inom förändringsprocessen.  

3.4 Implementeringsproblematik 
Då politiska beslut inte genomförts så som beslutsfattaren avsett till en början innebär att till-

lämparen inte har utgått ifrån den styrning som har tilldelats, detta är innebörden av imple-

menteringsproblematiken. Att problem kan uppstå då ett beslut ska genomföras är enligt San-

nerstedt beroende av beslutsfattarens intresse och dennes handlingsmöjligheter.43  
Beslutsfattarens styrning av tillämparen följs inte helt, eller med andra ord: styrningens reliabilitet 

är inte fullständig.44 

Gällande politiska åtaganden anser Sannerstedt att det borde vara så att politiken styr och 

förvaltningen verkställer. Beslut borde genomföras enligt beslutfattarnas intentioner.45 San-

nerstedt kopplar sina tankar till teorier om demokrati; 
[…] demokrati innebär att medborgarna, eller deras valda företrädare, under fri åsiktsbildning fat-

tar de grundläggande politiska besluten, varvid majoritetsregeln gäller. Demokratin förutsätter vi-

dare att förvaltningen respekterar och följer de folkvaldas beslut. 46 

Förvaltningens roll ska enligt Sannerstedt inte enbart innebära att genomföra beslut. Det finns 

en styrningsmodell gällande vem som ska fatta beslut i politikens värld.  

Styrningsmodellen skiljer på två olika roller inom politiken, beslutsfattarrollen och verk-

ställarrollen. Vad som är viktigt att veta är att de olika styrningsrollerna kan ha olika uppgifter 

i olika sammanhang. I vissa fall kan en aktör vara beslutsfattare och i vissa fall kan samma 

43 Sannerstedt, 1991 
44 Sannerstedt, 1991 s. 22 
45 Sannerstedt, 1991 
46 Sannerstedt, 1991 s.14 
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aktör vara verkställare. Sannerstedt nämner Socialnämnden i en svensk kommun som exem-

pel på detta.  

Termerna styrning och kontroll används för att förklara relationen mellan verkställare och 

beslutsfattare. Verkställandet av politiska beslut påverkas av beslutsfattarens styrning. San-

nerstedt nämner olika sorters styrning att tillämpa vid verkställandet av politiska beslut; direkt 

och indirekt styrning. De olika sätten påverkar relationen mellan beslutsfattaren och verkställ-

aren. 47  

Direkt styrning används då beslutsfattaren direkt och detaljerat talar om för verkställaren 

vad som skall göras. Indirekt styrning påverkar hur verkställaren ska genomföra det beslut 

eller den ändring som beslutats kring. Det är en fråga om styrning snarare än kontroll gällande 

utdelning av ansvar inom verkställarrollen, tilldelning av resurser samt regler och rekrytering 

av vem eller vilka som ska vara verkställare.  

Sannerstedt nämner en andra form av indirekt styrning, nämligen, informell styrning. In-

formell styrning sker då beslutsfattaren delar med sig av hur det politiska beslutet bör tolkas 

eller genomföras. Informell styrning är inte en kontrollerande styrning då verkställaren har 

fritt handlingsutrymme. Då beslutfattarens styrning av verkställaren är mer kontrollerande får 

beslutsfattaren i efterhand, genom kontroller, ta reda på hur tillämpningen har gått tillväga. 

Skulle kontrollen visa att tillämpningen av ett politiskt åtagande har blivit lyckat kan besluts-

fattaren ändra styrningen, detta kallas för återstyrning. Det finns enligt Sannerstedt två olika 

aspekter av styrningen, dess reliabilitet och dess rationalitet. 
Reliabilitet avser i vilken grad som tillämparen handlar i enlighet med beslutsfattarens styrning. 

Rationaliteten handlar om i vilken grad de resultat uppnås som beslutsfattaren eftersträvat… 48 

Sannerstedt49 ger exempel på ett flertal kriterier som bör uppnås för att beslutsfattarens 

styrning ska kunna leda till att implementeringen överensstämmer med de mål som är satta. 

Följande kriterier är av stor vikt för att en implementeringsprocess ska kunna bli lyckad; 

• Det är viktigt att den direkta styrningen är tydlig och ska inte kunna missförstås. 

• Den indirekta styrningen ska vara okomplicerad och visa på tydlighet i vem som ska 

styra. Den som får ansvaret ska ha gott om tid och resurser för att kunna dela med sig 

av information. 

• För att undvika brister i styrningen är det viktigt att implementeraren har en positiv in-

ställning till beslutet samt är motiverad. 

47 Sannerstedt, 1991 
48 Sannerstedt, 1991 s.15 
49 Sannerstedt, 1991 

16 
 

                                                           



• Det är viktigt att implementeringen går att kontrollera för att kunna följa upp styr-

ningsprocessen. 

• Se till att inga andra aktörer kan påverka processen och leda styrningen åt fel håll. 

I relation till vad beslutsfattaren ska ha i åtanke vid en implementeringsprocess anser San-

nerstedt att det är viktigt att tänka på vad tillämparen bör tänka på vid politiska beslut. Han 

nämner Lennart Lundquist teori om; Den styrdes egenskaper.50  
Huruvida styrningen, dvs. försöken att styra, lyckas eller misslyckas avgörs på aktörsplanet av re-

lationen mellan å ena sidan den styrandes (A) kapabiliteter och prioriterar och å andra sidan tre 

egenskaper hos den styrde (B), nämligen förstår, kan och vill.51 

Då t.ex. ett politiskt beslut ska genomföras är det enligt Lundquist viktigt med styrningen som 

sker för att beslutet ska kunna tillämpas. Relationen mellan den styrande och den styrde är 

påverkad av de tre ovan nämnda kriterierna; förstår, kan och vill. 

Det är viktigt som styrande att tänka på om den styrde verkligen förstår genomförandet av 

beslutet. Lundquist menar på att det ibland kan vara svårt att förstå och tolka de texter som 

delas ut i samband med en åtgärd eller förändring. Har den styrde tillräckligt med kompetens 

att genomföra beslutet, kan den styrde verkställa åtgärden utifrån sin kompetens. Det är även 

viktigt att den styrde har en positiv inställning till beslutet eller åtgärden, det är en fråga om 

vilja. Vill aktören verkställa styrningen eller finner han den icke önskvärd, det är vad Lun-

dquist anser att man bör tänka på. Han menar även på att styrningsrelationen i samtliga länkar 

är oerhört komplex.52 

Styrningsrelationen mellan A och B kan påverkas av dessa egenskaper på olika sätt och 

kan både lösas och inte lösas utifrån samma egenskaper. För att förenkla styrningsrelationen 

visar Lundquist exempel på en styrningsrelation med en individ som någon styr istället för en 

organisation då han menar på att det är mer komplicerat. För att delvis klargöra hur en styr-

ningsrelation kan påverkas av, förstå och vill, kan det se ut såhär; Om t.ex. B inte förstår vad 

A vill ska göras måste A ta till åtgärder för att mer utförligt förklara sin styrning. Om B inte 

vill göra det som A har beordrat kan det bli problem för A får då ta till åtgärder att få över B 

på sin sida.  
Vi har nu underlag för att återge några styrningssituationer som illustrerar vilka problem politiker-

na möter vid förvaltningsstyrningen. Varje tjänsteman har alltså egenskaperna förstår, kan och vill 

i någon kombination.53 

50 Lennart Lundquist, Förvaltning, stat och samhälle. Lund, 1992. 
51 Lundquist, 1992 s.75 
52 Lundquist, 1992 s. 76 
53 Lundquist, 1992 s. 76 
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4. Metod och tillvägagångssätt  
I denna uppsats används en kvantitativ metod, mer specifikt en elektronisk enkätundersök-

ning, för att samla information. För att kunna möta de attityder och åsikter som finns bland de 

utvalda lärarna, respondenterna, angående skolreformen 2011, har enkätundersökningen in-

fluerats av en såkallad attitydundersökning. I detta kapitel kommer val av metod att förklaras 

utifrån Annika Eliasson, Jan Trost och Karin Dahmströms riktlinjer angående utformandet 

samt användandet av kvantitativa metoder. 

4.1 Val av metod 
 En enkätundersökning har skapats då syftet med uppsatsen är att fånga en allmän attityd, 

gentemot implementeringen utav Gy2011, bland de utvalda lärarna. Genom att svara på en-

kätundersökning kan respondenterna garanteras anonymitet och deras svar är viktigt för grup-

pen, som helhet, inte för dem som individ. 

För att en kvantitativ metod ska vara givande i en studie är det viktigt att nå så många som 

möjligt för att studien ska bli pålitlig och ha en hög validitet. Annika Eliasson skriver om 

kvantitativa metoder och menar på att om det ges få svar i en kvantitativ undersökning kan det 

leda till att det inte ger ett rättvist resultat. Hon anser även att det är viktigt att välja ett tillvä-

gagångssätt inom ramen för de resurser som står till buds, för att kunna få så många svar som 

möjligt. 54 

En attitydundersökning ger möjligheten att utföra en kvantitativ enkätundersökning där 

fakta- och värderingsfrågor kan mätas och bedömas. Attitydundersökningar används ofta vid 

förändringsarbeten inom olika organisationer för att kunna fastställa hur förändringen bemöts. 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på vad för inställning, attityder och åsikter som finns 

bland lärare gentemot skolreformen, Gy2011. 

För att kunna göra undersökningen så enkel som möjligt, för respondenterna, har en 

elektronisk enkät skapats och skickats ut till slumpmässigt valda lärare på tre gymnasieskolor 

i Halmstad kommun.  

När kvantitativa undersökningar görs kan man välja mellan att skapa enkäter eller inter-

vjuer. Eliasson menar att enkätundersökningar inte leder till en mänsklig kontakt mellan för-

fattaren och informanten. Dock nämner hon att den utvalda kan välja själv när han eller hon 

vill svara på enkäten. En utav anledningarna till att en elektronisk enkätundersökning används 

är för att dels underlätta för de utvalda lärarna då de ska svara och för att resultatet samlas 

54 Annika Eliasson, Kvantitativ metod ifrån början. Lund,  2010. 
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direkt och räknas ut för varje svar. En tanke är även att förhoppningsvis har alla de utvalda 

lärarna en arbetsdator där de kan svara på enkäten.  

Det positiva med kvantitativa undersökningar är enligt Eliasson att man kan, utifrån siffror, 

se en helhet i resultatet. Det krävs en tydlig stuktur för att undersökningen ska kunna genom-

föras och det leder till att validiteten stärks. Kvantitativa undersökningar är bra då man vill 

kunna säga något om stora grupper, precis som i den här undersökningen. Då det finns många 

verksamma lärare idag hade det varit svårt att nå alla i den här studien. Ett bekvämlighetsur-

val har gjorts för att matcha storleken på studien och för att kunna samla in data på ett tillför-

litligt sätt. Kvantitativa studier lämpar sig bäst för att mäta på bredden till skillnad från kvali-

tativa undersökningar som går mer på djupet. När man utgår ifrån kvantitativa metoder kan 

man uppskatta olika tydliga beskrivna förhållanden och attityder inom den undersökta grup-

pen.  

I denna studie kan man utifrån Jan Trost riktlinjer skildra en hög grad av standardisering då 

alla respondenter får exakt samma frågor och förutsättningar. Standardisering innebär till vil-

ken grad frågorna är desamma för alla respondenter. Trost menar på att vid hög grad av stan-

dardisering inte finns några variationer ”– inga variationer skall förekomma”.55 De förutsätt-

ningar respondenterna har fått i den här studien är att de har alla fått ett mail de kan svara på 

precis när de vill. Men det är detta som är problemet enligt Trost. För att en studie ska kunna 

vara helt och hållet standardiserad är det önskvärt att förhållandena under vilka de olika män-

niskorna svarar på frågorna skulle vara likadana. Alla skulle t.ex. vara på samma humör, pre-

cis ha ätit och svara vid exakt samma tidpunkt. Mänskliga faktorer som dessa går tyvärr inte 

att styra vid en enkätundersökning. Detta leder till att respondenterna inte har fått samma för-

utsättningar, trots att tanken bakom studien vara att den skulle vara standardiserad, så kan det 

vara svårt och Trost menar på att en studie är nästan aldrig standardiserad i hög grad. Det som 

däremot går att påverka är om undersökningen är strukturerad eller ostrukturerad. Är en enkät 

strukturerad finns det fasta svarsalternativ, precis som i denna studie (se bilaga 1). En ostruk-

turerad fråga innebär att svarsmöjligheten är öppen, det innebär att det saknas svarsalternativ 

och respondenten automatiskt hänvisas till att ge långa svar. I den enkätundersökning som 

används i denna uppsats finns det i några av frågorna ett öppet svarsalternativ. Detta finns 

med för att respondenten ska kunna ha en chans att ge ett eget svar, om han eller hon vill ut-

trycka sin åsikt ytterligare.56  

55 Jan Trost, Enkätboken. Lund,  2001, s.55 
56 Eliasson, 2010 
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Att denna studie är en kvantitativ och standardiserad undersökning har redan fastslagits. 

Trost menar även på att standardiserade undersökningar ökar reliabiliteten. Med reliabilitet 

menas att det är samma förutsättningar för alla respondenter.  
Situationen ska i alla avseenden vara standardiserad för att man skall kunna tala om hög reliabili-

tet.57 

Då man utför en undersökning är det viktigt att utgå ifrån sitt syfte samt veta vad man vill 

undersöka och att frågorna samt svarsalternativen mäter det som är avsett att mäta, detta ökar 

validiteten i uppsatsen och påverkar även resultatet i studien till det bättre.  

I ”Enkätboken”, förklarar Trost olika typer utav frågor man kan ställa i en undersökning, 

nämligen sakfrågor och attitydfrågor. Sakfrågor tar reda på hur saker och ting faktiskt förhål-

ler sig medans attityd- eller åsiktsfrågor mer lutar åt respondentens attityd. Enligt Trost finns 

det två olika sätt att ställa attitydfrågor;  
Det ena sättet går ut på att man i frågeformuläret ber den svarande ta ställning till ett antal påstå-

endesatser och ange i vilken utsträckning han eller hon instämmer i påståendena. Det andra sättet 

är att ställa frågor som besvaras jakande eller nekande.58 

Vid användandet av attitydfrågor varnar Trost för att respondenten lätt kan bli uttråkad och 

bara svara på måfå. Anledningen till detta är att då svarsalternativen är likadana på alla frågor 

kan det leda till att respondenten efter några frågor inte riktigt svarar utifrån frågan utan krys-

sar bara i ett alternativ utan vidare tanke bakom svaret.  

4.2 Enkätens uppbyggnad 
Då enkäten i denna studie skapades var tanken att få så många utav lärarna på de utvalda 

skolorna att svara. För att kunna vara mer säker på detta var tanken med enkätundersökningen 

att ha ett mindre antal frågor som täcker de variabler som var viktiga för uppsatsen. Enkäten 

(se bilaga 1) består utav 12 frågor där svarsalternativen är följande; instämmer helt, instäm-

mer, instämmer delvis, instämmer inte och ingen uppfattning. Svarsalternativen i denna studie 

är såkallade fasta svarsalternativ. Fasta frågor är enligt Dahmström både lättare att besvara 

och analysera då de inte leder till utförliga och nyanserade svar som en undersökning med 

öppna svarsalternativ.  

När man behandlar frågor som rör inställning eller attityd gentemot något är det enligt 

Dahmström viktigt att ta med ett svarsalternativ för osäkra respondenter.59 I denna studie kan 

57 Trost, 2001 s.60 
58 Trost, 2001 s.69 
59 Karin Dahmström, Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning. Lund,  

2011, s. 159 
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informanten svara ingen uppfattning om han eller hon är osäker på frågan. Om ett sådant 

svarsalternativ inte finns med riskerar man enligt Dahmström att få ökat bortfall samt felakt-

iga svar60. I vissa frågor finns det även chans för respondenten att ge ett mer utförligt och 

skriftligt svar. Dahmström menar på att: 
De fasta alternativen kan också kombineras med en öppen fråga för att få motiveringar till ett an-

givet svar. 61 

Antalet frågor är viktigt att tänka på för resultatet. Om det är för få frågor är chansen liten 

att täcka de variabler som är utvalda och är det däremot för många frågor kan respondenten 

lätt tröttna. Det är enligt Dahmström viktigt att vara klar med vad det är man ska undersöka 

innan enkäten besvaras. 
Det är nämligen mycket vanligt att man i stället först gör ett frågeformulär och kanske inte förrän 

vid bearbetningen av dessa svar inser att man ej har fått svar på den faktiska frågeställningen.62 

Enkäten som används i denna studie formulerades innan den skickades ut för att möta syf-

tet samt frågeställningen i uppsatsen. Varje fråga är noga genomtänkt för att kunna vara mät-

bar. När man skapar en enkät är det enligt Dahmström viktigt att ha ett tydligt syfte, fråge-

ställning och att man utgår ifrån mätbara variabler. Något annat som Dahmström anser är vik-

tigt är att ta reda på innan man konstruerar sitt frågeformulär är om det har gjorts tidigare stu-

dier inom samma ämne och hur de frågorna formulerades.63 Denna studies problemområde är 

för tillfället väldigt nytt och har inte tidigare studerats utifrån en enkätundersökning utan de 

variabler som har använts som utgångspunkt i uppsatsen är de teorier kring implementering 

samt några nya riktlinjer som Gy2011 har medfört.  

Då respondenten svarar på enkäten får de fylla i vilka ämnen de undervisar i samt på ett 

ungefär hur länge de har jobbat som lärare. Det kan vara intressant att se skillnaden på vilka 

ämneslärare som har svarat då de nya betygskriterierna inte har startat i vissa kurser och äm-

nen. Samt för att se om olika ämneslärare har olika inställning till vissa frågor. En del ämnes-

lärare har kanske precis startat undervisning i sitt ämne utifrån de nya betygskriterierna. Att 

veta hur länge lärarna har varit verksamma är intressant för att ta reda på hur länge lärarna har 

jobbat med tanke på olika sorters erfarenhet. En lärare som har jobbat i 20 år har mer erfaren-

het än en lärare som varit verksam i 5 år. De lärare som har varit verksamma en längre tid i 

skolan har varit med om tidigare skolreformer och kan då relatera mer till frågorna. 

60 Dahmström, 2011 
61 Dahmström, 2011, s.158 
62 Dahmström, 2011, s. 148 
63 Dahmström, 2011 

21 
 

                                                           



Resterande frågor i enkäten är uppbyggda och formulerade dels utifrån Lundquist teori an-

gående förstå, vill och kan64 vid ett förändringsarbete, dels utifrån den litteratur som studien 

är uppbyggd på.  

De frågor som går under kategorin förstå är; Har du förstått de anledningar regeringen 

gav för att genomföra en skolreform?; Tycker du att det har informerats tillräckligt angående 

Gy2011 på din skola?; Har Gy2011 varit lätt att tillämpa utifrån de instruktioner du har fått 

ifrån skolverket samt din arbetsgivare? Dessa frågor är viktiga för att ta reda på om informan-

terna anser att de har förstått anledningarna till reformen då Socialstyrelsen nämner i ”Om 

implementering” att det är viktigt att veta vad som ligger bakom de beslut som ledde till en 

förändring.65 Det är även av vikt att få handledning och tydliga instruktioner vid ett föränd-

ringsarbete. Då regeringen har gett Skolverket i uppdrag att tillhandahålla med information 

kan det vara intressant att se om informanterna anser att det har informerats tillräckligt för att 

kunna förstå. 

De frågor som går under kategorin vill är; Har du märkt av en förbättring på din skola se-

dan Gy2011 infördes?; Upplever du en positiv inställning gentemot Gy2011 på din skola?; 

Anser du att din arbetsbelastning har ökat sedan Gy2011 infördes? Dessa frågor är formule-

rade för att ta reda på vad det finns för inställning bland informanterna gentemot implemente-

ringen av Gy2011. Socialstyrelsen skriver om att det är viktigt att ”installera och förankra” 

det nya målet för att kunna uppdatera sig om inställningen då en negativ inställning kan på-

verka implementeringen.66 Den sista frågan som belyser lärarnas arbetssituation är formulerad 

med tanke på att blir det en ökad arbetsbörda för lärarna kan detta påverka deras inställning.  

De frågor som går under kategorin kan är; Har du utifrån din kompetens som lärare kunnat 

påverka och känna dig delaktig i förändringsarbetet på skolan? Denna fråga är formulerad då 

informanterna går under kategorin närbyråkrater67 och har mer kompetens än beslutsfattarna 

vid implementeringsprocessen, i slutändan blir det läraren som tillämpar skolreformen. Är det 

så att informanterna kan använda sin kompetens för att påverka förändringsarbetet, när det 

kommer till lärarens kompetens vid förändringsarbetet är det lärarna som har mest att säga till 

om gällande de nya betygskriterierna samt den nya betygsskalan. Regeringens tanke bakom 

att förändra betygssystemet var dels att de skulle underlätta betygssättningen då de är tydli-

gare krav och nivåer än i det tidigare systemet. Två av frågorna i enkäten belyste just detta 

64 Lundquist, 1992 
65 Socialstyrelsen, Om implementering, 2010 
66 Socialstyrelsen, Om implementering, 2010 
67 Sannerstedt, 1991 
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nämligen; Det nya betygssystemet innebär en sexgradig betygsskala (A till F). Har denna 

betygsskala underlättat betygssättningen för dig i dina ämnen?; Jag anser att de nya be-

tygskriterierna är mer tydliga än innan.  

Då mer än hälften av ”de professionella” använder sig utav den nya metoden kan man en-

ligt Socialstyrelsen säga att det har införts en ny metod68. Två frågor som belyser betygssy-

stemet samt om det används är; Jag har använt mig av de nya betygskriterierna i mitt ämne; 

Jag är fortfarande påverkad av de gamla betygskriterierna när jag sätter betyg utifrån den 

nya betygsskalan. Har Gy2011 blivit den metod som används mest bland de informanter som 

har svarat går att skönja utifrån dessa frågor.  

4.3 Urval  
Då implementeringen av Gy2011 påverkas av hur lärarna i skolorna arbetar med de nya be-

tygskriterierna samt målen var det deras åsikter som ansågs viktiga till denna uppsats. Då den 

svenska lärarkåren är, dels väldigt stor, samt utspridd över hela landet var valet att begränsa 

studien till en mindre grupp lärare en självklarhet. Jag valde att fokusera på lärare verksamma 

på tre skolor i en kommun, där skolorna har fått liknande förutsättningar när det kommer till 

information, resurser, material m.m. gällande tillämpandet av den nya gymnasieskolan.  

Mail-adresser till lärarna på de olika skolorna fann jag på kommunens hemsida och ett 

slumpmässigt urval gjordes då 50 lärare på varje skola fick en enkät skickad till sig. Samman-

lagt var det 150 lärare som fick möjlighet att svara på studiens enkät. 

4.4 Tillvägagångssätt 

Som nämndes ovan valdes 150 lärare ut på 3 olika skolor inom en kommun i Halland. Enkä-

ten skickades ut två gånger då jag vid första utskicket enbart hade samlat ihop ca 40 svar. Att 

få in 40 svar av 150 valda lärare var för lite och hade inte kunnat försvara uppsatsen reliabili-

tet. Då enkäten skickades ut hade jag i åtanke att åtminstone 50 % av de jag skickade ut till 

skulle svara. Det första tillfället att svara på enkäten låg ute i två veckor och lärarna hade till-

fälle att svara när de själva kände för det och hade tid. Den andra gången enkäten skickades ut 

var det några till av lärarna som svarade och slutresultatet blev att 83 av 150 valda lärare sva-

rade.  

4.5 Bortfall  
Det som måste tas vid åtanke är det bortfall som finns i uppsatsen. Då enkäten skickades ut 

var det en del adresser som inte längre var aktiva och några lärare som hade valts ut skrev 

68 Socialstyrelsen, Om implementering, 2010 
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tillbaka till mig att de för tillfället inte jobbar med Gy2011 då de t.ex. har hand om särskolee-

lever och andra liknande förklaringar. Det har skett ett visst bortfall bland de lärare som fick 

enkäten. Det måste även tas hänsyn till att vissa lärare inte har haft tid att svara eller har velat 

svara av olika anledningar. Då jag valde att skicka ut en elektronisk enkät var det frivilligt att 

ställa upp som respondent så jag hade räknat med en del bortfall på grund av detta. 

En viktig punkt som måste upplysas är att i enkäten, då lärarna fick fylla i vilka ämnen de 

jobbar med, har ämnet idrott och hälsa inte kommit med som ett svarsalternativ. Då idrott och 

hälsa är ett gymnasiegemensamt ämne jobbar de lärarna med Gy2011 och har då fått fylla i 

övrigt som ämne. Det är inte något som generellt sätt behöver påverka uppsatsens resultat 

men måste uppmärksammas då de lärare som har fyllt i övrigt som ämne kan utgå ifrån rikt-

linjerna gällande just idrott och hälsa.  

När lärarna svarade på enkäten samlades deras svar direkt i ett dokument och samman-

ställdes med de andra svaren som kom in.  

Då lärarna hade haft chans att svara på enkäten i ca fyra veckor stoppades enkäten för att 

kunna bearbeta det insamlade resultat som fanns.  
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5. Resultat 
Syftet med denna uppsats är att utifrån en enkätundersökning ta reda på hur lärare på tre 

kommunala gymnasieskolor, i en kommun i Halland, upplever hur tillämpningen av den nya 

gymnasieskolan har fungerat samt hur det har påverkat deras arbete. Informanterna har fått 

svara på 12 frågor som täcker syftet med uppsatsen och efter en viss tid har 83 av 150 svar 

samlats in till studien som kommer att presenteras i detta kapitel. För att säkerställa att infor-

manterna skulle svara på alla frågorna i enkäten valde jag att göra dem obligatoriska. För att 

kunna gå vidare till nästa fråga krävdes det att man svarade på frågan innan. 

I detta kapitel kommer resultatet delas upp i 4 olika delar; verksamma lärare och dess ämnen, 

tillämpning av skolreformen, det nya betygssystemet och lärarnas inställning. 

5.1 Verksamma lärare och dess ämnen 
Då informanterna svarade på enkäten fick de fylla i dels hur länge de har varit verksamma 

som lärare och vilket eller vilka ämnen de undervisar i. Se resultat nedan: 
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Resultatet visar på att det finns lärare som har jobbat 0-10 år och lärare som har varit verk-

samma i 31 år eller mer. De lärare som har jobbat 31 år eller mer har genomgått skolreformer 

tidigare och kan av erfarenhet jämföra med tidigare byten av betygskalor och betygssystem, 

dock framkommer inte deras erfarenhet i denna studie. De lärare som har jobbat 0-10 år har 

varit insatta i det gamla betygssystemet (IG-MVG), både under sin utbildning och under de år 

de har jobbat som lärare. 42 % av de som har svarat har jobbat mellan 11-20 år, 37 % har job-

bat 0-10 år, 13 % av de som har svarat har jobbat 21-30 år medan 7 % av de som har svarat 

har jobbat i 31 år eller mer. Resultatet visar på en variation kring hur länge informanterna har 

varit verksamma som lärare. Informanterna fick även fylla i vilka eller vilket ämne de under-

visar i. Som nämnts tidigare har ämnet idrott och hälsa inte funnits med som ett svarsalterna-

tiv och de lärare som är aktuella med det ämnet har förmodligen fyllt i övrigt.  

Resultatet visar på en stor variation när det kommer till de olika ämnena som informanterna 

undervisar i. De ämnen som de flesta av informanterna undervisar i, 51 %, är något av de 

praktiska ämnena på gymnasiet. Detta kan bero på att de lärare som undervisar i praktiska 

ämnen enbart undervisar i praktiska ämnen och har då fyllt i praktiska ämnen på båda spalter-

na. 41 % av informanterna har svarat övrigt och detta kan tyda på att många av de som har 

svarat övrigt har idrott och hälsa som ämne eller något annat ämne som t.ex. en kurs som inte 

är gymnasiegemensamt. För övrigt är det väldigt blandat när det kommer till de ämnen som 

informanterna undervisar i.  
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5.2 Tillämpning av skolreformen 
Intressant för denna studie är ifall informanterna känner till de bättringsförslag som regering-

en föreslog och som ledde till att Gy2011 infördes.  

 
Majoriteten utav informanterna verkar känna till de anledningarna som gavs för att genomföra 

en skolreform då 30 % utav informanterna har svarat instämmer helt. Är det så att informan-

terna faktiskt känner till anledningarna som gavs men att de inte förstår dem helt då 29 % in-

stämmer i att de känner till anledningarna medans 24 % instämmer delvis. Det finns även de 

som faktiskt svarar att de inte har förstått de anledningar som gavs, nämligen 11 % utav in-

formanterna. Vad detta kan bero på är svårt att fastställa men de blev även tillfrågade om de 

har fått tillräcklig med information angående Gy2011 på sin skola.  

Då Skolverket i uppdrag av regeringen har fått ansvaret för att se till att Gy2011 tillämpas 

på skolorna har skolverket sedan vänt sig till rektorer och arbetsgivare ute på skolorna för att 

informera lärare kring Gy2011. Anser informanterna att de har fått tillräckligt med informat-

ion angående Gy2011?  

 
Informanternas svar visar på att 7 % instämmer helt och anser att det har informerats tillräck-

ligt ute på skolorna, detta kan stärkas då 22 % utav informanterna instämmer i detta. Det finns 

en antydan till att det inte har informerats tillräckligt på skolorna då 35 % instämmer delvis 
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och 31 % instämmer inte. Är det så att lärarna inte har fått tillräcklig med information och hur 

påverkar detta tillämpningen utav Gy2011?  

Informanterna blev tillfrågade om de har informerats tillräckligt för att kunna tillämpa 

Gy2011 utifrån de instruktioner som de har fått utav skolverket samt sin arbetsgivare.  

 
Resultatet visar att 34 % utav informanterna anser att det inte har varit lätt att tillämpa 

Gy2011 utifrån de instruktioner som har getts medan enbart 2 % instämmer helt i att det har 

varit lätt. Vad är det som har påverkat denna klyfta? Har 34 % utav de tillfrågade lärarna inte 

fått information eller inte förstått de instruktioner som har getts? 45 % utav informanterna 

menar på att det har varit delvis lätt att tillämpa utifrån de instruktioner som har getts. Är detta 

en fråga om förståelse kring vad som ska tillämpas och hur? 

Då lärarna anses vara en viktig resurs i implementeringen utav Gy2011 blev informanterna 

tillfrågade om de utifrån sin kompetens som lärare har fått vara med och påverka förändrings-

arbetet på skolan.  

 

Resultatet visar att majoriteten utav informanterna instämmer delvis i detta medans 16 % inte 

instämmer. Men det finns de informanter som anser att de har kunnat påverka och känna sig 

delaktiga nämligen de 6 % som har svarat instämmer helt. 31 % instämmer i frågan och gene-

rellt sett verkar det som att många utav informanterna åtminstone har känt sig i viss omfatt-

ning delaktiga eller har fått påverka förändringsarbetet på sin skola. Det finns även i detta 
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resultat en viss procent som inte instämmer och då troligen inte känner sig överhuvudtaget 

delaktiga och har fått påverka förändringsarbetet på skolan. De 8 % som har svarat ingen upp-

fattning kanske hade kunnat samlas ihop med de som inte instämmer då de förmodligen inte 

har haft en chans att kunna påverka eller känna sig delaktiga eftersom de inte har någon upp-

fattning.  

5.3 Den nya betygsskalan 
Då Gy2011 har inneburit en ny betygsskala samt tydligare mål och mindre tolkningsutrymme 

för lärarna, fick informanterna en chans att tänka till kring just detta.  

Informanterna fick svara på om de anser att den nya betygsskalan har underlättat betygssätt-

ningen.  

 
Resultatet visar att 30 % utav informanterna instämmer i att det har underlättats medans 13 % 

inte instämmer. 13 % utav informanterna instämmer helt i denna fråga medans 36 % instäm-

mer delvis. Det finns även de informanter, 7 %, som inte har någon uppfattning i frågan. 

Många utav informanterna verkar instämma med att de nya betygskriterierna faktiskt under-

lättar betygssättningen. De som inte instämmer och inte har någon uppfattning är förmodligen 

de lärare som antingen inte har använt de nya betygskriterierna än samt några som förmodlig-

en inte märker någon skillnad sen innan. 

En utav prepositionerna som regeringen gav som förslag för att skolan skulle reformeras 

var att det skulle finnas mer tydlighet i skolan och mindre tolkningsutrymme i de nya be-

tygskriterierna. Informanterna fick svara på om de höll med om ett påstående angående tydli-

gare betyg; Jag anser att de nya betygskriterierna är mer tydliga än innan.  
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Resultatet visar på en blandad inställning till de nya betygskriteriernas tydlighet.  

40 % utav informanterna instämmer delvis i att betygskriterierna är tydligare. 19 % instämmer 

med dess tydlighet medans 11 % instämmer helt. 4 % har ingen uppfattning medans 27 % inte 

instämmer. Resultatet visar på att det är en blandad uppfattning vad gäller de nya betygskrite-

riernas tydlighet. Om man ska generalisera detta svar anser många utav informanterna att de 

nya betygskriterierna är tydligare än innan, hur tydliga de är går dock inte att tyda utifrån 

detta svar.  

5.4 Lärarnas inställning 
Då denna uppsats riktar sig emot lärare och deras attityd eller inställning till implementering-

en av Gy2011 fick informanterna svara på frågor där en viss inställning eller attityd kan skön-

jas. Frågorna belyser om det märks av en förbättring på skolan, om det finns en positiv in-

ställning gentemot förändringsarbetet och om de har märkt av en arbetsbelastning sedan 

Gy2011 började tillämpas.  

 
Resultatet angående om det har märkts av en förbättring på skolan, sedan Gy2011 infördes, 

visar att majoriteten utav informanterna, 54 %, har svarat Nej. De har inte sett någon förbätt-

ring på skolan sedan Gy2011 infördes. Då 6 % utav informanterna svarade Ja på frågan vi-

sade det att ett litet antal lärare har märkt av en förbättring medans 28 % svarade delvis på 

frågan. Delvis kan innebära att de har börjat se en förbättring. I denna fråga fanns det chans 

för lärarna att kommentera deras svar. Att Nej har blivit majoritetssvaret kan stärkas med de 

kommentarer som skrevs utav de informanter som fyllt i övrigt t.ex. ”Det har gått för kort tid 
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för att kunna säga detta.” De andra kommentarerna som skrevs var också angående att det 

har gått för kort tid för att se en förbättring. Det var en utav informanterna som svarade övrigt 

och motiverade sitt svar med; ”Tuffare krav för CSN = bättre närvaro.” Det svaret visar på 

att elevernas skolsituation har påverkats av införandet av Gy2011 då det nästan är nolltolerans 

gällande frånvaro.  

Något som är viktigt i denna uppsats är att ta reda på den allmänna attityden gentemot 

Gy2011 som finns ute på skolorna. Då informanterna jobbar på olika skolor fick de tycka till 

om inställningen är positiv på deras skola.  

Även denna fråga gav ett blandat resultat då enbart 1 % instämmer helt, 36 % instämmer och 

35 % instämmer delvis. Det finns de som inte instämmer nämligen 19 % utav informanterna 

och 8 % har ingen uppfattning. Generellt sett visar resultatet på att det finns en viss positiv 

inställning gentemot skolreformen på dessa skolor. Men det ska inte glömmas bort att 19 % 

utav informanterna faktiskt svarade att de inte anser att det finns en positiv inställning på sko-

lorna.  

Då de elever som började innan höstterminen 2011 fortfarande blir betygsatta enligt den 

gamla betygsskalan innebär detta att vissa lärare utgår ifrån två olika betygsskalor och krite-

rier i sina ämnen. Anser lärarna att de har fått mer att göra sedan Gy2011 infördes svaras på i 

följande fråga; Anser du att din arbetsbelastning har ökat sedan Gy2011 infördes? 
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Resultatet visar på att majoriteten utav lärarna anser att det har skett en viss påverkan på deras 

arbetssituation. Detta kan bevisas då 40 % utav informanterna har svarat instämmer helt och 

30 % utav informanterna har svarat instämmer medans 17 % har svarat instämmer delvis. En-

bart 6 % av informanterna instämmer inte i att arbetssituationen har ökat och 5 % har ingen  

uppfattning. De som inte har någon uppfattning kan vara bland annat ny utexaminerade lärare 

eller lärare som ännu inte har kommit igång med den nya betygsskalan i sina ämnen. För att ta 

reda på det blev informanterna även tillfrågade om de faktiskt har använt sig utav den nya 

betygsskalan i sitt eller sina ämnen.  

Resultatet visar att 53 % utav informanterna har använt sig utav de nya betygskriterierna i 

båda sina ämnen medan 11 % utav informanterna inte har använt sig av det i något av sina 

ämnen. 29 % utav informanterna har enbart använt sig utav de nya betygskriterierna i ett utav 

sina ämnen. Resultatet visar att hittills har de flesta utav informanterna använt sig utav de nya 

betygskriterierna i båda sina ämnen eller enbart ett utav ämnena.  

Då skolreformen har inneburit högre krav i de nya betygskriterierna jämfört med de gamla 

så var ett syfte med enkäten att ta reda på om informanterna fortfarande utgår ifrån de gamla 

betygskriterierna för (IG-MVG).  
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Resultatet visar ett väldigt blandat svar då det finns informanter som instämmer helt, 8 %, i att 

de fortfarande är påverkade av de gamla kriterierna och så finns det de som inte instämmer, 

19 %, som då enbart utgår ifrån de aktuella betygskriterierna och inte låter sig påverkas. Ma-

joriteten av svaren visar att många lärare är påverkade av de gamla betygskriterierna på något 

sätt då 42 % utav informanterna har svarat instämmer delvis. En utav informanterna valde att 

skriva ett eget svar på övrigt nämligen; ”Jag har årskurs 3 så jag använder båda systemen, 

men låter inte det gamla påverka de nya betygen”. En annan informant skrev att de kurser 

som är aktuella för honom eller henne ingår enbart i det gamla systemet. Det visar att vissa 

inte har påbörjat det nya systemet än, som kunde urskiljas tidigare i resultatet. Då vissa lärare 

har satts in i de nya betygskriterierna redan ifrån början utav skolreformen har de en fördel 

jämfört med de som inte ens har påbörjat det nya systemet och i denna uppsats har det fram-

kommit att vissa utav informanterna inte har börjat jobba med Gy2011. Resultatet i denna 

fråga visar på om informanterna fortfarande utgår ifrån de gamla betygen (IG-MVG) när de 

sätter betyg inom (F-A). För att generalisera resultatet på denna fråga finns det en antydan till 

att informanterna till största del fortfarande utgår ifrån de tidigare betygskriterierna då de sät-

ter betyg idag. Då kan man fråga sig hur detta kommer att påverka implementeringen utav 

Gy2011? 
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6. Analys  
Studiens syfte var att utifrån en enkätundersökning ta reda på lärares inställning gentemot 

implementeringen utav Gy2011. Den information som samlades i resultatdelen kommer i 

detta kapitel att diskuteras med hjälp utav den utvalda litteratur och de teorier som denna upp-

sats är uppbyggd kring. De specifika frågor som ska svaras på är; Finns det förutsättningar 

för implementering utifrån lärares inställning gällande;  

• Motivation 

• Resurser 

• Kompetens  

6.1 Tillämpning av politiska beslut 
Då Gy2011 är en skolreform har denna reform genomgått olika steg ifrån beslutsfattare till 

verkställare. Regeringen beslutar om förändring utifrån de problem som de har hittat och skri-

ver en ny gymnasielag, formar ett nytt betygssystem samt en ny betygsskala. Då politikerna i 

detta fall inte är de professionella tillämparna ger de Skolverket i uppdrag att informera och 

föra vidare information angående den nya gymnasieskolan. Skolverket som är mer profess-

ionellt inriktade på skolverksamhet agerar mellanhand mellan politikerna och lärarna.  

Lärarna är i detta fall närbyråkrater då de i sitt yrke har direkt kontakt med människor. Mi-

chael Lipsky menar att närbyråkrater har ett stort handlingsutrymme i sitt arbete och man kan 

säga att det i själva verket blir de, och inte politikerna, som utformar politiken i sina områ-

den69. Då lärarna blir de som tillämpar och arbetar i den nya gymnasieskolan går det att säga 

att de, precis som Lipsky menar, formar politiken. Regeringen har tagit beslutet och sett till på 

ett högre plan att gymnasieskolan ska reformeras, men det är lärarna i skolan, närbyråkrater-

na, som formar och tar tillvara på de nya riktlinjerna. Enligt Lipsky är det svårt för politikerna 

att styra en sådan här reform då de saknar den professionella kompetens som lärarna har. Vad 

händer då om lärarna, närbyråkraterna, inte förstår eller vill tillämpa de nya besluten?  

Förstå, vill och kan är viktiga begrepp vid en styrningsprocess och är grunden till Lun-

dquist styrningsmodell70. Dessa tre begrepp är viktiga för att vara medveten om vilka problem 

som kan ske vid en styrningsprocess. Vad som enligt Lundquist är viktigt att tänka på vid ge-

nomförandet av politiska beslut är de avvikelser som kan ske. 

69 Sannerstedt, 1991 
70 Sannerstedt, 1991 
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Men avvikelser kan ske av olika orsaker: dels kan styrningen (lagtexten) var oprecis eller oklar så 

att aktören inte förstår exakt vad som önskas, dels är det möjligt att han inte kan eller vill följa 

styrningen.71 

6.2 Förstå 
Förstå innebär om tillämparen eller aktören förstår de bakomliggande orsakerna till föränd-

ringen och om de instruktioner eller den information som ges är förståelig och kan tilläm-

pas.72  

I enkäten svarade informanterna på denna fråga; Har du förstått de anledningar regeringen 

gav för att genomföra en skolreform? Resultatet visade ett blandat svar då många informanter 

verkar ha förstått de anledningar som gavs medan 11 % inte har förstått regeringens föränd-

ringsanledningar. En fråga väcks då detta svar analyseras, nämligen att informanterna möjlig-

en känner till anledningarna men kanske inte riktigt förstår eller har en positiv inställning till 

förändringen. Då informanterna har varit verksamma olika länge kan det vara intressant att 

jämföra deras svarsalternativ för att se om det finns något mönster i deras svar. Då svarsalter-

nativen jämfördes med hur länge informanterna har varit verksamma visade det att många 

oavsett erfarenhet har förstått de anledningar som gavs då de instämmer helt eller instämmer i 

frågan. Det som var intressant i denna jämförelse var att de flesta som svarat, ingen uppfatt-

ning och instämmer inte, är lärare som har varit verksamma 0-10 år. Vad är det som har skap-

at denna klyfta mellan informanterna? För att svara på den frågan kan man ta reda på vilka 

åtgärder som har tillämpats för att informationen ska gå ifrån beslutsfattare till tillämpare. 

Regeringen utformade de propositioner som ligger till bakgrund för reformen genom att 

uppmärksamma problem och brister i den dåvarande gymnasieskolan och utvecklade förbätt-

ringsförslag utifrån de problem som uppdagades.  Regeringen gav Skolverket i uppdrag att 

informera om och stödja skolreformen och dess förändringar. 
Regeringen uppdrar åt Statens skolverk att under åren 2010-2012 implementera beslutade och pla-

nerade reformer m.m. inom hela det offentliga skolväsendet och motsvarande fristående skolor lik-

som förskolor.73 

 Kan det vara så att de informanter som har svarat instämmer inte och ingen uppfattning inte 

var verksamma som lärare då Gy2011 började implementeras eller har de missat den inform-

ation som har getts utav Skolverket och deras arbetsgivare. I november 2010 startade Skol-

verket arbetet med att informera kring Gy2011 och en konferens erbjöds till alla verksamma 

71 Lundquist, 1992, s. 73 
72 Lundquist, 1992 
73 Regeringsbeslut 1:4 
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gymnasielärare och rektorer. Enligt Skolverket kan de som inte kunde delta fortfarande ta del 

av den information som gavs, på Skolverkets hemsida.  
En viktig utgångspunkt för Skolverket är att man som rektor eller lärare ska kunna kompetensut-

veckla sig oberoende av tid och rum. Därför erbjuder Skolverket också material som komplette-

rade traditionella konferenserna. Det handlar om film såväl som skrivet material. Allt material 

kommer att finnas på Skolverkets webbplats, skolverket.se/gy2011.74 

Enligt Skolverket ska de finnas tillräckligt med information för att lärare och rektorer ska ha 

en chans att förstå anledningarna bakom GY2011. För att implementeringen utav Gy2011 ska 

bli lyckad har Skolverket utgått ifrån tidigare problem vid skolreformer då de menar på att; 

”Olika verksamheter har olika förutsättningar att genomföra förändringar”.75 De anser att 

lärarna är oerhört viktiga att ha med sig, den lokala organisationen måste ha en välplanerad 

förändringsmodell samt att skolledaren måste ha tidig kunskap för att kunna leda och agera 

beslutsfattare.76 Detta är en process som måste ske för att regeringsbeslutet ska kunna genom-

föras och bli verklighet. Skolverket anser att lärarna är viktiga att ha med sig vid en skolre-

form då det är de som påverkas och ska förändra sitt arbete. Som tidigare nämnt är lärarna i 

skolorna närbyråkrater och har mer kompetens i skolans värld än vad politikerna har vid en 

skolreform. 

6.3 Kompetens 
 I denna studie fokuserades en utav frågorna på just detta, att lärarna är en viktig resurs, och 

om de utifrån sin kompetens som lärare har kunnat påverka och känna sig delaktiga kring för-

ändringsarbetet. Då lärarna benämns som resurs i denna reform kan även Lundquist andra 

viktiga begrepp, kan, nämnas då det innebär att ha resurser som kan verkställa styrningen ge-

nom kunskap, inflytande och handlingsförmåga.77 Om det är någon som borde kunna verk-

ställa styrningen är det lärarna, de professionella, som ska jobba med de nya metoderna. Re-

sultatet visar att många informanter har känt sig delaktiga och detta är viktigt då de egentligen 

är en utav de mest avgörande resurserna. Det finns de som inte känner sig delaktiga och detta 

skulle kunna bero på deras inställning eller att de inte har förstått de bakomliggande orsakerna 

till reformen.  
Det andra villkoret (”kan”) innebär att tillämparen har de resurser ifråga om lokaler, utrustning, 

teknologi, personal, pengar och tid som krävs för att kunna genomföra beslutet. Vidare förutsätts 

74 Skolverket, Lärare i den nya gymnasieskolan 2010, s. 23 
75 Skolverket, Lärare i den nya gymnasieskolan, 2010, s. 22 
76 Skolverket, Lärare i den nya gymnasieskolan, 2010 
77 Lundquist, 1992 
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inte omgivningen förhindra tillämparens styrningsföljning. Tanken är, att om tillämparen förfogar 

över tillräckliga resurser i olika avseenden, så kommer beslutet att genomföras som avsett - förut-

satt att tillämparen också vill göra det, alltså det tredje villkoret (”vill”) är uppfyllt.78 

Då Skolverket agerar mellanhand mellan politikerna och lärarna ute i skolorna kan denna 

relation mellan beslutsfattare och tillämpare kallas för nätverksperspektivet.79 Nätverksper-

spektivet innebär att implementeringen är beroende av ett samspel mellan olika aktörer. Dessa 

aktörer kan vara både kommunala, statliga och privata. I Gy2011s fall utgör Skolverket till-

sammans med alla kommuner i Sverige ett nätverk som ska samspela för att implementering-

en ska genomföras på ett lyckat sätt. Enligt Sannerstedt kan det i nätverksperspektivet bli 

”svårfångade mönster”80 då alla tycker och tänker olika i frågorna. Politikerna kan genom en 

formell organisation som t.ex. Skolverket styra de olika aktörerna för att skapa regler och dela 

ut information om olika beslut.  
Nätverken, som ibland kallas implementationstrukturer, är visserligen svåra att styra. Genom att de 

inkorporerar många intressen och löser konflikter genom förhandlingar kan det likväl ses som ef-

fektiva lösningar på hur man implementerar politiska beslut som angår många skiftande intres-

sen.81 

Sannerstedt kan inte säga om de olika nätverken försvårar eller förenklar implementerings-

processen utav politiska beslut men han anser att då nätverket kan leda till olika åsikter kan 

man genom förhandlingar lösa de problem som uppstår. Skolverket skulle kunna ses som hu-

vudaktören i ett nätverk som är väldigt stort då alla kommuner samt friskolor blir aktörer i 

nätverket. Politikerna kan genom Skolverket föra vidare information till alla aktörer. Detta är 

en viktig del i en implementeringsprocess för att beslut ska kunna genomföras och bli till 

verklighet.  
Implementering som innebär att beslutet realiseras, dvs. förs ut i verkligheten i faktiskt åtgärder, 

nämligen handlingar eller information. Konkret betyder detta att pensioner betalas ut, trafiken 

övervakas, undervisning genomförs i skolorna, de sjuka vårdas på sjukhusen, vägar byggs osv. 82 

Resultatet visar att politikernas beslut om en ny gymnasieskola inte har nått fram till alla 

informanter i denna studie då en viss procent utav informanterna inte har förstått de anled-

ningar som gavs för skolreformen. Enligt Skolverket ska det finnas chans för alla lärare och 

78 Sannerstedt, 1991, s. 24 
79 Sannerstedt, 1991 
80 Sannerstedt, 1991 
81 Sannerstedt, 1991, s. 18 
82 Lundquist, 1992, s.12 
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rektorer som har missat information att ta del av denna på deras hemsida. Det ska även finnas 

en chans att kunna kompetensutveckla sig enligt Skolverket.  

Då alla skolor i Sverige är en del utav det nätverk som har skapats är även varje skola an-

svarig för att informera sin personal om de beslut som tagits samt informera om förändringar. 

Informanterna blev tillfrågade om de anser att de har blivit informerade tillräckligt angående 

Gy2011 på sin skola samt om de utifrån den information de har fått kan tillämpa de nya beslu-

ten. Då de båda frågornas resultat jämfördes visade det sig att resultaten är snarlika med 

varandra då majoriteten utav informanterna, i båda frågorna, instämmer delvis. Vad som är 

intressant då resultaten jämförs är att det är fler informanter som har svarat, instämmer inte 

och instämmer delvis, i frågan om de har kunnat tillämpa de nya besluten. De som svarade att 

de hade informerats tillräckligt minskade ifrån 22 % i den första frågan till 16 % i den andra 

frågan. Det finns även en intressant skillnad då 7 % instämmer helt i den första frågan medans 

enbart 2 % instämmer helt i den andra frågan. Är det så att informanterna anser att de har fått 

tillräckligt med information men inte tillräckligt med handledning kring metoder för att till-

lämpa den nya gymnasieskolan och är det politikernas bristande professionalitet i jämförelse 

med närbyråkraternas som framkommer i detta resultat? Politikerna har tydliga förändrings-

krav som ska genomföras men på vägen ner till närbyråkraterna är det något som inte är till-

räckligt tydligt. Enligt Socialstyrelsen är steg ett i en implementeringsprocess något som kal-

las för behovsinventering. Behovsinventering är i likhet med Lundquist förstå då det handlar 

om att det är viktigt att känna till de behov som har lett till en förändring samt vilken metod 

som ska användas för att förändra. Det är viktigt att veta vad för behov som finns och vad 

man har för nytta utav nya metoder. Politikerna som ligger bakom Gy2011 önskar högre kva-

lité i gymnasieskolan. Högre kvalité är ett utav deras behov och metoden som anses vara till 

nytta att jobba med för att förändra är t.ex. att höja kraven genom att ändra betygsskalan och 

göra tydligare betygskriterier som inte ska kunna tolkas lika mycket som innan. Är det så att 

politikernas nya riktlinjer inte förstås utav lärarna och kanske inte är det bästa för att uppnå de 

behov som de avser att förbättra.  
En bättre utgångspunkt för implementering är att identifiera vilka förändringsbehov som finns och 

att utifrån detta försöka välja det bästa sättet att tillfredsställa dessa behov. Det kan också förhindra 

att man slutar använda en effektiv metod trots att felet inte ligger i metoden utan i ett dåligt im-

plementeringsarbete.83 

 

 

83 Socialstyrelsen, 2010, s.6  
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6.4 Tydlighet 
En utav de bakomliggande anledningarna till skolreformen var att betygskriterierna skulle bli 

tydligare och att det inte skulle vara lika stort tolkningsutrymme som innan samt att det be-

tygssättandet skulle underlättas för lärarna utifrån de nya kriterierna och dess tydlighet. I en-

käten fick informanterna svara på två frågor om detta. Frågorna var uppdelade i om informan-

terna ansåg att de nya betygskriterierna har underlättat betygssättningen samt om de anser att 

de nya betygskriterierna är mer tydliga än innan. Resultatet visar att det finns ett visst sam-

band i hur informanterna har svarat på de båda frågorna. Majoriteten utav informanterna har 

svarat instämmer delvis på båda frågorna. Detta visar att betygskriterierna verkar uppfattas 

som tydligare och att de till viss del har underlättat betygssättningen, men förmodligen inte i 

den mån som avsågs av politikerna. Det som däremot skiljer frågorna åt är att 13 % instäm-

mer i att betygskriterierna har underlättat undervisningen medans 27 % av informanterna inte 

anser att kriterierna har blivit tydligare. Då dessa frågor påverkar varandra i praktiken är det 

intressant att 27 % anser att betygskriterierna inte är tydligare, då tydligheten är menad att 

underlätta betygssättningen. Kan detta bero på att alla lärare tolkar kriterierna olika trots att de 

ska leda till mindre tolkningsutrymme? 

6.5 Motivation 
För att politikerna ska lyckas med att implementera Gy2011 måste de ta hänsyn till att även 

lärarna ska förstå och vilja förändra gymnasieskolan. Lipsky hävdar att närbyråkrater, i det 

här fallet lärarna, har ett stort handlingsutrymme i sitt arbete och den nya gymnasieskolan ska 

innebära ett mindre tolkningsutrymme bland lärarna. Socialstyrelsen menar att det är viktigt 

att vara tydlig och att förändringen ska leda till ett klart och tydligt mål. De anser även att det 

är viktigt att skilja på mål och vision då en vision är något som man strävar mot och vill kunna 

uppnå i framtiden medans ett mål är konkret och mätbart och ska kunna uppnås inom över-

skådlig tid84. Om politikerna har en vision kring hur Gy2011 ska utvecklas istället för ett mål, 

kan det vara därför informanterna i denna studie anser att de delvis har getts tillräckligt med 

information men att det inte riktigt går att tillämpa Gy2011 utifrån den informationen. Det 

finns inget tydligt mål som informanterna kan ta del av för att förstå utan ett framtidsperspek-

tiv som ska utvecklas på lång sikt.  

Socialstyrelsen nämner en andra fas i en implementeringsprocess och kallar denna fas för 

installationen av metoden. Denna fas är beroende av att ”installera och förankra” bl.a. resur-

84 Socialstyrelsen, 2010 
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ser som tillhandahållande av information samt utbildning av personal.85 Även Lundquist 

nämner, i sin styrningsmodell, tre viktiga faser i ett förändringsarbete som är viktiga att ta 

hänsyn till och alla tre kan förankras i Socialstyrelsens andra fas. De menar att det är oerhört 

viktigt att hålla sig uppdaterad kring den inställning som finns då en negativ inställning skulle 

kunna påverka implementeringsarbetet.  
Om kollegor i andra arbetsenheter än de direkt berörda är negativa till förändringen kan det på-

verka de senares motivation. Det är därför en fördel att personer inom hela organisationen förstår 

behovet av förändring och i möjligaste mån görs delaktiga i valet av nya metoder. Den som inte är 

med kan bli emot, på grund av missförstånd om vad förändringsarbetet innebär och syftar till.86 

Enligt Lundquist är det viktigt för den som ska genomföra en förändring att han eller hon vill 

då det kan finnas många skäl till att finna styrningen icke önskvärd och därför inte vilja ge-

nomföra den.87 Det är oerhört viktigt att tänka kring vad det finns för inställning gentemot 

förändringen och om det leder till någon förbättring. 

Resultatet i denna studie visar att mer än 50 % utav informanterna inte kan se någon för-

bättring på sin skola efter införandet av Gy2011. Några utav informanterna la till en kommen-

tar till sitt svar och alla kommentarerna belyste samma sak, nämligen, att det är för tidigt att 

säga då det har gått för kort tid sedan Gy2011 infördes. Implementeringsarbetet har nu pågått 

i två år och enligt Socialstyrelsen brukar forskare prata om att en implementeringsprocess tar 

åtminstone två till fyra år.88 Studiens resultat visar att det möjligtvis behövs en fyra års period 

för att Gy2011 ska implementeras, tillämpas och leda till en förbättring. Vad som är intressant 

är att resultatet även visar att majoriteten utav informanterna upplever att det finns en positiv 

inställning gentemot Gy2011 på sina skolor dock har det inte lett till någon förbättring enligt 

informanterna. Detta innebär att implementering utav Gy2011 skulle enligt Socialstyrelsens 

andra implementerings fas, installation av metod, kunna bli lyckad då det finns en övervä-

gande positiv inställning att urskilja i resultatet. Det finns fortfarande de informanter som har 

svarat att de inte kan se någon positiv inställning på skolan. Detta innebär att det behövs vi-

dare jobb med att ”installera och förankra” för att alla ska förstå behoven till förändring. Om 

man utgår ifrån ”policyprocessen”89 är skolreformen i det fjärde stadiet, implementeringssta-

diet. Det är här grunderna läggs och det politiska beslutet genomförs utav tjänstemännen, i 

detta fall, lärarna.  

85 Socialstyrelsen, 2010 
86 Socialstyrelsen, 2012, s.7-8 
87 Lundquist, 1992 
88 Socialstyrelsen, 2010 
89 Bengtsson, 2010 
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Som nämnts tidigare i uppsatsen så jobbar många lärare med två olika betygsskalor och be-

tygskriterier då de elever som började gymnasiet innan 2011 fortfarande blir betygssatta efter 

det gamla betygssystemet samt att kraven och kvalitén har höjts som kan påverka lärarens 

arbetssituation. Om Gy2011 innebär mer att göra för lärarna har ett antagande gjorts i denna 

uppsats att det kan påverka inställningen bland lärarna, framförallt de som inte förstår de 

bakomliggande orsakerna som ledde till skolreformen.  

6.6 Nytt arbetssätt – Mer att göra 
Studiens resultat visar att det har skett en ökad arbetssituation för de lärare som har svarat 

på enkäten. Det är ett tydligt svar då närmare 70 % utav informanterna visar på att de instäm-

mer till att arbetssituationen har ökat. Det kan finnas olika förklaringar till varför arbetet har 

ökat och hade man frågat de lärare som har märkt en ökning hade de förmodligen gett olika 

anledningar. En slutsats dras utifrån detta resultat då det finns de som varken förstår eller ver-

kar positivt inställda till Gy2011, kan den ökade arbetssituationen, vara en orsak till att im-

plementeringsprocessen påverkas negativt. Socialstyrelsen nämner en tredje fas i en imple-

menteringsprocess, nämligen, användning av metoden. Den nya metoden kan kännas obe-

kväm och osäker om man inte har klart för sig hur det ska gå till och hur det ska tillämpas. 

Det kan då leda till att man i sin osäkerhet går tillbaka till den gamla metoden och påverkas 

utav den. Kan det vara så att informanterna anser att arbetssituationen har ökat då de inte är 

riktigt säkra på den nya metoden och hela tiden återgår till det som var innan. För att se hur 

mycket det nya betygssystemet påverkar lärarnas inställning och om de överhuvudtaget har 

använt sig utav den nya metoden ställdes frågor kring detta samt om de fortfarande är påver-

kade av den gamla metoden när de använder sig utav den nya. För att den nya metoden ska 

implementeras korrekt är det enligt Socialstyrelsen viktigt att vara ”metodtrogen” och utgå 

ifrån de nya anvisningarna utifrån den handledning som har getts.90 Den fjärde fasen i imple-

menteringsprocessen kallas, av Socialstyrelsen, för vidmakthållande av metoden. Detta inne-

bär olika kriterier för att kunna fastställa om en implementering har blivit lyckad. Ett utav 

kriterierna är angående en ny metod som rutin, detta kan fastställas om mer än 50 % utav ”de 

professionella” efter 1-2 år använder sig utav den nya metoden.  

Resultatet visar att mer än 50 % utav de tillfrågade informanterna använder sig utav de nya 

betygskriterierna i båda sina ämnen. Detta innebär att i denna studie går det att dra en slutsats 

kring att Gy2011 används som rutin på de utvalda skolorna. De som inte har använt sig utav 

Gy2011 kan vara lärare som enbart jobbar med elever som går tredje året på gymnasiet.  

90 Socialstyrelsen, 2010 
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6.7 Metodtrogna 
I denna studie kan det urskiljas att den nya metoden, Gy2011, har blivit rutin. Men det kan 

ifrågasättas om informanterna verkligen är ”metodtrogna”, då informanterna fick svara på om 

de är påverkade utav det gamla betygssystemet när de utgår ifrån det nya. Studiens resultat 

har tidigare visat att många utav informanterna anser att det inte har getts tillräckligt med in-

formation angående Gy2011. Då en ny metod ska införas är det enligt Socialstyrelsen viktigt 

att få handledning för att kunna tillämpa den nya metoden.  

Resultatet visar att en majoritet utav informanterna antingen är påverkade eller är delvis 

påverkade utav de gamla betygskriterierna när de betygssätter enligt det nya. Om majoriteten 

utav informanterna fortfarande är påverkade utav de gamla betygskriterierna kan man inte dra 

en slutsats kring att den nya metoden är rutin då informanterna inte är ”metodtrogna”. Det 

som kan urskiljas i dessa resultat är att den nya metoden på något vis inte har implementerats 

korrekt. Kan det vara så att de nya betygskriterierna skiljer sig så pass mycket att det är svårt 

för lärarna att förstå? Ett antagande görs då de gamla betygskriterierna används som mall då 

vissa lärare försöker förstå hur mycket kraven har höjts. De använder den gamla metoden för 

att förstå den nya då de inte har förstått det nya tillräckligt och känner sig osäkra i sin betygs-

sättning.  
När mer än hälften av de professionella använder den nya metoden på det sätt som avsetts kan man 

tala om att metoden är implementerad.91 

Politikerna som ligger bakom gymnasiereformen har förmodligen inte avsett att lärarna, ute 

på skolorna, ska utgå ifrån de gamla betygskriterierna när de betygssätter utifrån de nya bety-

gen. Däremot har det antagligen inte framkommit tillräckligt tydlig information för att lärarna 

ska ha en chans att bli ”metodtrogna” och enbart utgå ifrån den nya metoden. Det finns en 

antydan till att det problem som kan urskiljas i resultatet är ett implementeringsproblem då 

relationen mellan beslutsfattare och verkställare inte riktigt har fungerat eftersom detta poli-

tiska beslut inte har genomförts som det var avsett till en början och enligt Sannerstedt är 

detta innebörden av implementeringsproblematik.92 Det som händer är att beslutsfattarens 

styrning inte följs och tillämpas så som det var tänkt. Sannerstedt menar på att målen för olika 

politiska reformer ofta är ganska vaga. Vid genomförandet av politiska beslut är det enligt 

Sannerstedt viktigt att skilja mellan styrning och kontroll då viktiga beslut påverkas utav be-

slutfattarens styrning. Han nämner två olika sorters styrning som kan påverka genomförandet 

91 Socialstyrelsen, 2010, s. 8 
92 Sannerstedt, 1991 
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av ett beslut, direkt och indirekt styrning93. Direkt styrning är detaljerad styrning där besluts-

fattaren direkt talar om för verkställaren vad denna ska göra medans indirekt styrning kan 

innebära beslut om hur något ska organiseras eller genom att ha regler som förklarar hur något 

ska genomföras. Kontroll innebär att beslutfattarens styrning kontrolleras; 
Beslutfattarens styrning av verkställaren kompletteras med kontroll av hur de politiska besluten 

genomförs. Med kontroll menar vi att beslutsfattaren i efterhand får information om hur tillämpar-

en har följt styrningen.94 

Sannerstedt nämner olika kriterier som är viktiga för att genomföra en implementering;  

Det är viktigt att den direkta styrningen är tydlig och ska inte kunna missförstås. Resultatet 

i denna studie har visat att många informanter inte har förstått de bakomliggande orsakerna 

till reformen och att de inte har fått tillräckligt med information. Den direkta styrningen har 

enligt denna studies resultat inte varit tydlig och har förmodligen lett till ett visst missförstånd 

eller brist i handledning då många utav informanterna utgår ifrån den gamla metoden när de 

betygssätter enligt den nya.  

Den indirekta styrningen ska vara okomplicerad och visa på tydlighet i vem som ska styra. 

Den som får ansvaret ska ha gott om tid och resurser för att kunna dela med sig av informat-

ion. Skolverket har fått i uppdrag att se till att det finns resurser och att det ska delas ut till-

räckligt med information till alla berörda lärare samt rektorer och annan personal på skolorna 

i hela landet. De har haft konferenser med lärare och rektorer och det går att hitta information 

på deras hemsida om den nya gymnasieskolan. Men detta verkar inte vara tillräckligt då in-

formationen inte har nått hela vägen fram till de berörda lärarna i denna studie.  

För att undvika brister i styrningen är det viktigt att implementeraren har en positiv inställ-

ning till beslutet samt är motiverad. I detta fall är det läraren som kan kallas för implementera-

ren då det är lärarna på skolorna som påverkas mest utav den nya gymnasieskolans riktlinjer, 

framförallt gällande betygssättning. Denna studie visar att det finns en positiv inställning till 

Gy2011 på de skolor som är berörda i denna uppsats, men många lärare har inte sett en för-

bättring då de anser att det är för tidigt att se.  

 

 

 

 

 

93 Sannerstedt, 1991 
94 Sannerstedt, 1991,s. 15 
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7. Slutdiskussion 
I denna uppsats har en specifik problemformulering ställts samt en specifik frågeformulering. 

Den specifika frågeställning som har besvarats i denna analys är: Finns det förutsättningar för 

implementering gällande; motivation, resurser och kompetens.  

När det gäller motivation har studien behandlat lärarnas inställning till implementering av 

Gy2011 och om de har förstått de anledningar som ligger bakom gymnasiereformen. Studiens 

resultat har visat att det finns en viss positiv inställning på skolorna men det visar också att 

många informanter inte har sett någon förbättring. Detta skulle kunna påverka den negativa 

inställning som har påträffats i denna studie gentemot skolreformen och då skolreformen ifrån 

början är utformad för att förbättra skolan borde det vara önskvärt att skolan anses ha förbätt-

rats. Vad som måste göras för att få en allmänt positiv stämning på skolorna är svårt att säga 

men utifrån enkätundersökningen går det att urskilja en orsak till att vissa lärare inte har sett 

någon förbättring än. Som några utav informanterna påpekade så har det förmodligen gått för 

kort tid för att se en tydlig förbättring. I denna uppsats görs ett antagande om att implemente-

ringen utav Gy2011 behöver lite mer tid för att utformas åt rätt håll och följa implemente-

ringsprocessen. Om implementeringen utav Gy2011 följs utifrån tydliga riktlinjer och det ges 

ordentlig information kanske en förbättring kan skönjas. Det skulle behöva göras kontroller 

kring hur mycket lärarna på skolorna faktiskt har förstått och det skulle behövas tydligare 

information ifrån Skolverket. Jag personligen tror inte att riktlinjer på en hemsida är tillräck-

ligt när det gäller ett professionellt yrke som lärare. 

Det gjordes även ett antagande i analysen att politikerna kanske har format en vision istäl-

let för ett mål med sin skolreform och då kommer utformningen utav Gy2011 ta tid, eftersom 

det inte finns några utstakade tydliga mål. Någon skulle behöva se till att Gy2011 har tydli-

gare mål och detta skulle kunna vara möjligt att ändra då reformen fortfarande är under kon-

struktion. Som tidigare forskning har visat så finns det en del kritiker till hur skolpolitiker tar 

sig an beslut som påverkar skolan. Helldén95 anser att lärarnas roll glöms bort och politikerna 

tar överhanden. Han har kritiskt granskat skolpolitikens påverkan ifrån 1970-talet fram till 

tidigt 2000-tal. Är det så att i skolreformen Gy2011 har politikernas önskemål tagit för stor 

plats och lett till att lärarnas resurser inte har tagits tillvara? Stenlås bekymrar sig gällande 

lärarnas professionalitet i samband med de reformer som har skett.96 Han oroar sig för att lä-

rarkåren har ”de-professionaliserats.” Han uppmanar till tydlighet i sin rapport och är rädd för 

95Helldén, 2002 
96 Stenlås, 2009 
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att otydlighet kan leda till att lärarnas autonomi minskar. Om de som står bakom besluten inte 

vet vilken lärarroll de är ute efter är det svårt att förmedla detta till de aktuella lärarna. Han 

anser även att tidigare reformer inte har haft respekt för lärares professionalitet och kunskap. 

Dessvärre har inte lärarnas professionalitet använts i denna reform denna gång heller. Politi-

kerna strävar efter högre kvalité i skolan och just detta kan misstolkas utav redan verksamma 

lärare.  

Gällande resurser ska det enligt Skolverket finnas tillräckligt med information angående 

Gy2011 samt att de har haft lite olika fortbildningar för både lärare och rektorer. Dock går 

inte detta att urskilja i denna studie då det verkar som att den nya metod som har avsetts utav 

politikerna inte helt och hållet följs utan påverkas utav den gamla metoden. Detta innebär att 

den information och de resurser som har getts angående betygssättning och för att implemen-

tera Gy2011 inte har lett till det som politikerna har avsett. Det har inte implementerats kor-

rekt utan har stött på problem någonstans på vägen, vart, är svårt att säga då denna studie en-

bart riktar sig till tre skolor i Halmstad kommun. Tidigare forskning har visat att lärare har ett 

fritt tolkningsutrymme och myndighetsutövning. Stenlås anser att lärare är ett ”semi-

professionellt” yrke då de inte har samma autonomi som t.ex. läkare.97 Men å andra sidan 

menar Fredriksson på att lärare inte går att styra helt och hållet, men de är inte heller helt 

ostyrbara.  
Samtidigt som lärare anpassar sig till de olika förväntningar som organiseringen föreskriver fram-

kommer också att lärare gör motstånd mot dessa förväntningar. Slutsatsen är att lärare vare sig är 

politiskt ostyrbara eller några politiska marionetter.98 

Då lärarna på skolorna är de ”professionella” inom detta område borde denna reform inte 

vara ett problem men om lärarna inte får rätt eller tillräckligt med information angående de 

beslut som politikerna har fattat kan det leda till att den nya gymnasieskolan inte uppfattas så 

som den är avsedd ifrån första början. Det kan även vara så att lärarna motsätter sig de nya 

riktlinjerna då de inte anser att de behövs. Hur ska då politikerna hålla sig till detta och vad 

kommer de att göra när de upptäcker att deras skolreform är i händerna på ett yrke med fritt 

spelrum och stort tolkningsutrymme? Fredriksson belyser lärarens roll och myndighetsutöv-

ning och menar på att då skolan är kommunaliserad numera påverkas lärarens roll på olika 

sätt.99 Han kommer fram till ett viktigt antagande gällande lärarens myndighetsutövning, 

nämligen att den skola som den anställde jobbar på är viktig i förhållande till hur läraren age-

97 Stenlås, 2009 
98 Fredriksson, 2010, s.16 
99 Fredriksson, 2010 
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rar och resonerar i sin roll som tjänsteman. Det går inte att helt och hållet styra en lärares ar-

bete men det går att påverka med hjälp utav organisationen på skolan. Då det är tre olika sko-

lor hade det varit intressant att ta reda på om de anställda har olika uppfattning beroende på 

vilken skola de jobbar på. Detta var dock inte syftet med just denna uppsats men det hade 

varit intressant till vidare forskning angående organisationens påverkan i skola och utbildning.  

Lärarna ute på skolorna skulle behöva involveras mer i de beslut som tas och kräva fort-

bildning för att alla ska få tillräckligt med information och kunna tillämpa Gy2011. De borde 

få utnyttja sin professionalitet mer än i undervisningen och se till att deras yrke får mer auto-

nomi. Men då denna studie visar att lärarnas arbetssituation uppfattats ha ökat i och med 

Gy2011 finns det kanske inte tid eller ork till att fortbilda sig då det skulle drabba undervis-

ningen och eleverna. Hade tydlig information getts ifrån början tror jag att arbetssituationen 

hade kunnat underlättas för lärarna då de hade förstått mer och kunnat tillämpa det lättare. 

I denna studie är alla informanterna verksamma lärare och det finns en blandning av nya 

lärare och lärare som har jobbat i många år. De har alla olika erfarenhet och olika kompetens 

utifrån deras erfarenhet. Att de har undervisat i olika ämnen är även en viktig del av deras 

erfarenhet och kompetens. Något som inte framkom i resultatet var att då jag kollade över hur 

de olika ämneslärarna hade svarat på vissa frågor visade det sig intressanta resultat. Frågan: 

”Har Gy2011 varit lätt att tillämpa utifrån de instruktioner du har fått ifrån Skolverket samt 

din arbetsgivare?” visade att de ämneslärare som hade svarat mest likt i denna fråga var ma-

tematiklärarna samt fysiklärarna. Enbart 2 matematiklärare utav 12 ansåg att de har fått till-

räckligt med information medan resten har svarat instämmer inte. De fysiklärare som har sva-

rat på enkäten har alla svarat samma, nämligen instämmer inte. Vad är det som gör att just 

dessa ämneslärare inte har förstått de instruktioner som har getts? Är det på grund av att deras 

ämnes förändringar är  mer svårbegripliga eller har de fått allt för svåra instruktioner? Då ma-

tematik och fysik är viktiga ämnen är det bedrövligt om lärarna inte har tillräckligt med in-

formation för att förstå de nya riktlinjerna och inte kan förmedla det vidare till eleverna. 

Någonting har gått snett på vägen ifrån riksdagshus till lärare. Jag uppmanar än en gång till 

vidare forskning kring varför detta problem har uppstått. 

 

Studien visade att många utav informanterna har fått delta och påverka i förändringsarbetet på 

sin skola utifrån sin kompetens som lärare. Då lärarna är närbyråkrater och är de som faktiskt 

tillämpar de nya metoderna, som politikerna har utformat, har det i denna studie visat att lä-

rarna är de som i slutändan kommer forma politiken då politikerna själva inte har den kompe-

tens som lärarna har i skolsammanhang. Det är viktigt att ta tillvara på lärarna professionalitet 
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för att kunna utveckla skolan och även för att alla lärare ska ha en chans att bli engagerade i 

förändringen.  

Då denna studie har visat en del brister i implementeringsprocessen skulle jag vilja upp-

mana till att detta bör undersökas vidare i ett större perspektiv. Som nämndes tidigare i upp-

satsen har Skolverket startat en undersökning som beräknas vara klar 2015.  

För att utforma denna studies resultat och för att gå mer på djupet med lärares inställning 

till implementeringen av Gy2011, samt till och med att belysa de problem som lärarna har 

stött på, skulle en kvalitativ studie behövas göras för att gå på djupet och analysera de svar 

som informanterna ger.  

Som blivande lärare har denna uppsats hjälpt mig då jag har blivit mer insatt i relationen 

mellan politik och utbildning. Det har varit intressant att ta del av lärarnas åsikter för att 

kunna analysera och jämföra deras svar och få vidare förståelse för vissa problem som jag kan 

stöta på som verksam lärare.  
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Bilaga 1 – Enkät 

Implementering av Gy2011 - en atti-
tydsundersökning 
Hej! Jag heter Sandra Almqvist och läser mitt sista år på lärarutbildningen i 
Halmstad. För tillfället skriver jag examensarbete och skulle behöva just DIN 
hjälp! Syftet med min uppsats är att belysa lärares attityd gentemot implemente-
ringen av GY2011, då jag anser att den är av allra största vikt. Det är läraren som 
t.ex. ska tillämpa de nya betygskriterierna. Enkäten består av 12 frågor och går 
rätt snabbt att svara på då jag vet att ni har fullt upp! När du svara på enkäten 
garanteras du självklart anonymitet! Jag är oerhört tacksam för din hjälp! Med 
vänlig hälsning Sandra Almqvist  

*Obligatorisk 

 

Jag har varit verksam som lärare i * 

•  0-10år 

•  11-20 år 

•  21-30 år 

•  31 år eller mer 
 

Mina ämnen är: *               

 

Mina ämnen är: *               

 

Har du förstått de anledningar regeringen gav för att genomföra en skolre-
form? *Gymnasiereformen 2011 har inneburit en del förändringar för gymnasie-
skolan. 

•  Instämmer helt 

•  Instämmer 

•  Instämmer delvis 

•  Instämmer inte 

•  Ingen uppfattning 
 

Det nya betygssystemet innebär en sexgradig betygsskala (A till F). Har denna 
betygsskala underlättat betygssättningen för dig i dina ämnen? * 
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•  Instämmer helt 

•  Instämmer 

•  Instämmer delvis 

•  Instämmer inte 

•  Ingen uppfattning 
 

Jag anser att de nya betygskriterierna är mer tydliga än innan. * 

•  Instämmer helt 

•  Instämmer 

•  Instämmer delvis 

•  Instämmer inte 

•  Ingen uppfattning 
 

Har du utifrån din kompetens som lärare kunnat påverka och känna dig delaktig i 
förändringsarbetet på din skola? * 

•  Instämmer helt 

•  Instämmer 

•  Instämmer delvis 

•  Instämmer inte 

•  Ingen uppfattning 
 

Har du märkt av en förbättring på din skola sedan Gy2011 infördes? * 

•  Ja 

•  Delvis 

•  Nej 

•  Övrigt:  
 

Upplever du en positiv inställning gentemot Gy2011 på din skola? * 

•  Instämmer helt 

•  Instämmer 

•  Instämmer delvis 

•  Instämmer inte 

•  Ingen uppfattning 
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•  Övrigt:  
 

Tycker du att det har informerats tillräckligt angående Gy2011 på din skola? * 

•  Instämmer helt 

•  Instämmer 

•  Instämmer delvis 

•  Instämmer inte 

•  Ingen uppfattning 

•  Övrigt:  
 

Anser du att din arbetsbelastning har ökat sedan Gy2011 infördes? * 

•  Instämmer helt 

•  Instämmer 

•  Instämmer delvis 

•  Intstämmer inte 

•  Ingen uppfattning 

•  Övrigt:  
 

Har Gy2011 varit lätt att tillämpa utifrån de instruktioner du har fått ifrån skol-
verket samt din arbetsgivare? * 

•  Instämmer helt 

•  Instämmer 

•  Instämmer delvis 

•  Instämmer inte 

•  Ingen uppfattning 

•  Övrigt:  
 

Jag har använt mig av de nya betygskriterierna i mitt ämne. * 

•  Ja, i alla mina ämnen 

•  Ja, i ett av mina ämnen 

•  Nej, inte i något av mina ämnen 

•  Övrigt:  
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Jag är fortfarande påverkad av de gamla betygskriterierna när jag sätter betyg 
utifrån den nya betygsskalan. * 

•  Instämmer helt 

•  Instämmer 

•  Instämmer delvis 

•  Instämmer inte 

•  Ingen uppfattning 

•  Övrigt:  
 

Tack för din medverkan!Om du har frågor eller om du möjligtvis skulle vilja ställa 
upp på en intervju längre fram får du gärna kontakta mig! 

sandra_almqvist@hotmail.com  

 

Submit
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