
K
A
N
D
ID

A
T
U
PPSA

T
S

Samhällskunskap (91-120), 30hp

Att vilja implementera läroplanen utan att kunna

En studie på skolans implementering av läroplanens
riktlinjer för kontakt med arbetsliv och högre
utbildning

Kristoffer Svensson

Samhällskunskap 15hp

Halmstad 2015-02-10



1 
 



2 
 

 

Abstrakt 
Implementering av politiska beslut är någonting som det forskats mycket om under en lång tid 

både på nationell och internationell nivå. Den forskning som finns om implementering går att 

applicera på alla politiska beslut som fattas eller har fattats som innebär att någon blir styrd. 

Denna styrning och påförande av politiska beslut är vanligt förekommande i den svenska 

skolan och det blir då också intressant att undersöka hur denna implementering lyckas. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur implementeringen av den nya läroplanen 

”Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011” med 

fokus på kapitel 2.4 Riktlinjer för utbildningsval – arbete och samhällsliv har lyckats på 

gymnasieskolan i en svensk kommun.  

Implementeringen undersöks med hjälp av Lundqvists tre egenskaper som han menar varje 

tjänsteman besitter – förstår, kan och vill. Sett utifrån detta teoretiska ramverk kommer 

uppsatsen fram till att implementeringen är misslyckad tack vare att tjänstemännen inte till 

fullo förstår eller kan implementera riktlinjerna. 

 

Nyckelord: Implementering, Kungsbacka, närbyråkrater, tjänstemän, lgy11 
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1. Inledning 
Implementering är ett fenomen som det finns mycket forskning kring men Sannerstedt 

argumenterar för att Pressman & Wildavskys bok Implementation1 där de undersöker 

implementeringen av ett politiskt beslut i 1970-talets USA ligger till grund för den enorma 

våg av implementeringsforskning som uppstod under sent 70-tal och framåt.2 Många forskare 

ser implementering som ett vanligt förekommande problem i den offentliga sektorn och inom 

politisk styrning någonting som mycket forskning också stödjer. Lipsky skriver exempelvis 

om det han kallar för ”Street-level Bureaucrats”3 i boken av samma namn4 om hur 

närbyråkraterna själva bestämmer om en implementering kommer bli lyckad eller inte. Denna 

problematik som forskningen menar finns inom implementeringen av politiska beslut är det 

som kommer att ligga till grund för denna uppsats. Problematiken kring implementeringen 

sätts sedan i relation till Lundquists implementeringsteori och framförallt de tre egenskaper 

som han menar varje närbyråkrat besitter och som måste uppfyllas för en lyckad 

implementering, nämligen vill, kan och förstår.5  

Skolan har i alla tider varit ett område som varit mycket uppmärksammat i all form av media 

och forskning runtom i Sverige och ofta med många olika fokusområden. Skolan är en 

naturlig del av vårt samhälle men därmed inte naturligt välfungerande och det är ur detta 

antagande som mycket forskning kring skolan föds, även denna undersökning. Reformer har 

blivit lite av den svenska skolans signum och den senaste reformen skedde inte för alls 

längesedan, nämligen 2011.6 När vi sedan för samman problematiken kring implementering 

och den nya läroplanen så går det att identifiera ett problemområde som också ligger till grund 

för denna uppsats. Skolverket beskriver i sin rapport från Utmaningar för skolan – Den nya 

skollagen och de nya reformerna från 2010 hur den nya läroplanen och reformen är tänkt att 

se ut och vilka önskade effekter denna ska ha.7 Rapporten menar på att den svenska skolan har 

många styrkor men även att den har en viktig utmaning, att förbättra elevernas kunskap vilket 

                                                

1 Pressman & Wildavsky (1973)  
2 Sannerstedt (2001) s.18-19.  
3 Det som jag väljer att kalla för ”tjänstemän” i denna uppsats. 
4 Lipsky (1982). 
5 Dessa kommer benämnas som vilja, kunnande och förståelse i uppsatsen för att underlätta för läsaren och ge 
texten ett bra flyt. 
6 Skolverket (2011). 
7 Skolverket (2010). 
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grundas i de sjunkande resultat som Sverige har fått i internationella mätningar.8 Rapporten 

presenterar vad som är nytt i läroplanen men framförallt hur det hela ska implementeras i 

skolan. 

Det är i denna implementering jag hittar ingångspunkt till min undersökning, nämligen att ta 

reda på hur implementeringen av den nya kursplanen praktiskt fungerar på en gymnasieskola i 

Sverige sett till det arbete som tjänstemännen på skolan gör sett utifrån Lundqvists tre 

egenskaper. Eftersom att kursplanen består av många olika beslut som ska implementeras så 

måste jag avgränsa mig i undersökningen för att få plats i en uppsats, denna avgränsning 

kommer att göras till kapitel 2.4 i läroplanen, Utbildningsval – Arbete och Samhällsliv, valet 

av dessa riktlinjer grundar sig i tidigare forskning då denna uppsats ämnar att bredda det 

forskningsfält som finns i förhållande till dessa riktlinjer. Implementeringsprocessen kommer 

att undersökas i relation till den höga procentuella andel för vidareutbildning per invånare, 

sett till riksgenomsnittet, som finns i Kungsbacka kommun som är den kommun som kommer 

att stå i fokus för min undersökning. Undersökningen kommer att sättas i relation till Jessica 

Dahlkvist undersökning Implementering av politiska beslut i skolan där hon undersöker 

implementeringen av samma del av läroplanen fast i Falkenberg, en kommun där andelen för 

vidareutbildning är låg sett till riksgenomsnittet och där det varken finns vilja eller kunnande 

hos tjänstemännen för att genomföra en lyckad implementering. Uppsatsen blir således 

intressant då siffrorna för vidareutbildning skiljer sig drastiskt i de två kommunerna och 

således också förhoppningsvis skolornas arbete med implementering av den nya läroplanen.  

1.1 Syfte 

Den nya läroplanen för gymnasiet som kom 2011, Läroplan, examensmål och 

gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 uttrycker en rad ansvarsområden för 

varje individuell skola och därigenom även ansvarsområden som ska behandlas av rektor och 

varje enskild lärare. Syftet med denna undersökning är att genom ett 

implementeringsperspektiv med fokus på Lundquists tre egenskaper vilja, kunnande och 

förståelse, redogöra för vilka förutsättningar en gymnasieskola i Kungsbacka kommun har att 

följa dessa riktlinjer samt vilka förutsättningar denna skola har för att genomföra en lyckad 

implementering med fokus i Utbildningsval – Arbete och Samhällsliv.9 

                                                

8 Skolverket (2013). 
9 Skolverket (2011) s.13-14. 
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1.2 Frågeställning 

Mina frågeställningar ämnar undersöka tjänstemännens förståelse, kunnande och vilja att 

implementera riktlinjerna i kapitel 2.4 i läroplanen för gymnasieskolan från 2011.10 Detta gör 

jag genom att ge varje egenskap en egen frågeställning som tillsammans ämnar at besvara en 

övergripande frågeställning kopplat till implementeringens genomförande. Den övergripande 

frågeställningen blir således en ja och nej fråga som besvaras genom underliggande 

frågeställningar.  

• Är implementeringen av den nya kursplanen i Kungsbacka lyckad sett utifrån de mål 

som presenteras under kapitel 2.4 Utbildningsval – Arbete och samhällsliv? 

Denna övergripande frågeställning mynnar sedan ut i understående frågeställningar som har 

ställts i relation till det teoretiska ramverk som uppsatsen har: 

• Hur ser förståelsen ut hos tjänstemännen på Kungsbackas gymnasieskolas i 

förhållande till riktlinjerna för utbildningsval – arbete och samhällsliv? 

• Vilket kunnande har tjänstemännen på Kungsbackas gymnasieskola i förhållande till 

riktlinjerna för utbildningsval – arbete och samhällsliv? 

• Vilken vilja har tjänstemännen på Kungsbackas gymnasieskola att implementera 

riktlinjerna för utbildningsval – arbete och samhällsliv? 

  

                                                

10 Skolverket (2011) s.13-14. 
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2. Forskningsläge 
Implementeringsteori är ett teoretiskt ramverk som används väldigt mycket i olika former av 

forskning och finns i många olika utföranden. Jag kommer i detta kapitel att redogöra för ett 

urval av undersökningar som jag anser vara av relevans för min egen undersökning. Alla de 

undersökningar som jag kommer att redogöra för använder sig av en implementeringsteori på 

ett eller annat sätt eller undersöker hur implementering av politiska beslut fungerar inom olika 

organisationer och institutioner. Forskningsläget delas upp i en nationell och en internationell 

del. Det teoretiska ramverk som jag kommer att använda mig av i min egen undersökning 

kommer att redovisas för i senare kapitel.  

2.1 Internationell forskning 
Pressman & Wildavsky undersöker i sin bok Implementation11 det misslyckande som skett i 

en implementering av det politiska beslut som i 1960 talets USA låg till grund för att skapa 

arbetstillfällen för landets fattigaste.12 Det projekt som skulle implementeras avsåg som nämnt 

att skapa arbetstillfällen och någonting som kallades för ”The great society” där fattigdomen 

markant skulle minska. Den byråkratiska och den ekonomiska delen av projektet var satta i 

spel men genomförandet misslyckades ändå vilket Pressman & Wildavsky menar inte var 

någon tillfällighet utan att det snarare är en väntad effekt tack vare att det är så många aktörer 

som är involverade i det politiska beslutet. Pressman & Wildavsky menar att ju fler aktörer 

det finns i en styrningskedja desto större felmarginaler finns det får implementeringen av 

beslutet. Pressman & Wildavsky ifrågasätter således om några politiska beslut över huvud 

taget kan implementeras på det sätt som önskats från politikerna.13  

Det sista stora internationella forskningsområde som jag tänker använda mig av är det som 

kallas för policy. Michael Hill har skrivit en bok som heter The public policy process där han 

problematiserar begreppet policy, hur det ska definieras och vilka beståndsdelar det har. I The 

public policy process beskrivs definitionen av policy.14 Denna definition beskriver policy som 

en serie handlingar eller icke-handlingar, eller i förlängning en styrningskedja med diverse 

steg där implementering är en viktig del. Hill beskriver i sin bok hur det han kallar för 

                                                

11 Pressman & Wildavsky (1973). 
12 Pressman & Wildavsky (1973). 
13 Pressman & Wildavsky (1973) s.90.  
14 Hill (2007) s.14.  
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tjänstemän har en viktig del i policyutformandet. Tjänstemän och närbyråkrater tolkar jag 

utifrån Lipskys och Hills beskrivningar av begreppen som samma sak. Hill bygger således 

vidare på Lipskys teori om att närbyråkraterna, eller i detta fall tjänstemännen, spelar en 

viktig roll för implementeringsprocessen och framförallt vilka beslut som ska stå på 

dagordningen.15  

2.2 Nationell forskning 

Inledningsvis vill jag presentera Jessica Dahlkvists uppsats Implementering av politiska beslut 

i skolan.16 Hennes uppsats behandlar samma riktlinjer som min egen gör och undersöker hur 

implementeringen av dessa riktlinjer ser ut på Falkenbergs gymnasieskola. Det teoretiska 

ramverk som används är liknande det jag själv använder och tjänstemännen analyseras utifrån 

egenskaperna förståelse, kunnande och vilja även det i enlighet med min egen undersökning. 

Dahlkvist kommer fram till att tjänstemännen på Falkenbergs gymnasieskola vill genomföra 

implementeringen av riktlinjerna men inte förstår dem eller kan genomföra implementeringen 

och därför blir implementeringen misslyckad då alla tre egenskaper hos tjänstemännen måste 

uppfyllas. Hennes undersökning är pålitlig och väl genomförd men den är rent 

statsvetenskaplig och fokuserar på implementering i första hand och undersöker 

implementeringen i just skolan. Detta motiveras inte av Dahlkvist och det saknas forskning 

kring implementering i just skola i hennes undersökning. Hennes resultat har således 

kopplingar till tidigare forskning kring implementering men inte implementering i skolan. 

Denna koppling till skolan ämnar jag att bidra med i min undersökning. 

Anders Sannerstedt är en av de svenska författare som har skrivit mycket och relevanta texter 

om implementering. I sitt kapitel Implementering – Hur politiska beslut genomförs i praktiken 

i boken Politik som organisation17 problematiserar Sannerstedt implementeringen av politiska 

beslut i sin helhet. Någonting som hela tiden ligger med som en bakgrund för implementering 

som begrepp i denna uppsats. Sannerstedt har skrivit ett kapitel som heter Politikernas eller 

lärarnas fel? Implementering av besluten om förstärkningsresurser och arbetsenheter i skolan 

i boken Makten över den decentraliserade skolan.18 Detta kapitel riktar sig till 

implementeringen av politiska beslut i skolan snarare än det övergripande perspektiv som 

behandlas av Sannerstedt i Politik som organisation. Sannerstedt beskriver hur det finns ett 

                                                

15 Hill (2007) s.169. 
16 Dahlkvist (2013).  
17 Sannerstedt(2001) s.18-48. 
18 Sannerstedt(1988) s.115-166. 
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återkommande tema i diskussionen kring den svenska skolan nämligen att det inte blir som 

man tänkt sig. Den kritik som finns utformad läggs både på lärare och politiker där lärare 

anses vara ointresserade av de beslut som politikerna tar samtidigt som kritiken mot 

politikerna grundar sig i deras fattande av orealistiska beslut. Sannerstedt håller med dessa 

påståenden men menar på att problematiken snarare finns i implementeringen av besluten.19 

Denna implementeringsproblematik legitimerar Sannerstedt med Pressman & Wildavskys 

undersökning som presenteras tidigare i forskningsläget.  

Sannerstedt menar att implementeringsproblematiken i skolan är grundad i det faktum att 

skolans huvuduppgift är svår i sin natur. Skolans svåra natur kombineras sedan med det 

påstående att närbyråkraternas professionella arbete är svårt att styra med politiska beslut 

vilket bidrar till ytterligare problematik i implementeringen. Styrningen blir svår då 

politikerna som tar besluten kring de styrande dokumenten inte har samma professionella 

kompetens som närbyråkraterna.20 Det synsätt som Sannerstedt presenterar i relation till den 

professionella kompetensen kopplar han själv till Lipskys teori street street-level Bureaucracy 

och skriver att om denna teori anammas så tas beslut rörande arbets- och 

undervisningssituation inte hos politikerna utan hos de undervisande lärarna.21 

Maria Jarl och Linda Rönnberg skriver i sin bok Skolpolitik: Från riksdagshus till klassrum 

om hur politiska beslut implementeras i skolan, alltifrån hur besluten tas och vad som ligger 

bakom dessa till hur besluten sedan genomförs i den fysiska skolmiljön i en symbios mellan 

lärare och rektorer.22 Boken fungerar nästan som en form av lexikon när det kommer till 

implementering av politiska beslut i skolan då den behandlar i princip alla områden som berör 

implementeringens problematik. Jarl & Rönnberg skriver om hur styrdokumenten tolkas av 

närbyråkraten och hur problematik kan uppstå i denna tolkning sett till de intentioner som 

lagstiftarna har haft mycket likt det som både Pressman & Wildavsky och Lipsky 

förespråkar.23 Skillnaden mellan Lipsky och Jarl & Rönnberg är att Lipsky beskriver 

närbyråkraternas roll som aktiv under implementeringen, de bestämmer alltså aktivt om det 

ska lyckas eller misslyckas, Jarl & Rönnberg förespråkar sedermera en passiv närbyråkrat där 

inte nödvändigtvis menat göra en misslyckad implementering även om det blivit resultatet.   

                                                

19 Sannerstedt (1988) s.152.  
20 Sannerstedt (1988) s.160. 
21 Sannerstedt (1988) s.161. 
22 Jarl & Rönnberg (2010).  
23 Jarl & Rönnberg (2010) s.89. 
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De beskriver att glappet som finns mellan det samhället vill att skolan ska utföra genom 

politiska beslut kanske inte alls är det som faktiskt utförs då det finns så stort utrymme för 

tolkning när interaktionen mellan lärare och elev sker, alltså i den instans som styrningen 

egentligen ska gälla. Detta menar Jarl & Rönnberg inte bara beror på hur närbyråkraten tolkar 

lagen utan också hur lagen är skriven då dessa styrdokument ofta kan stå i konflikt med 

varandra innehållsmässigt, det finns alltså en problematik sett till hur dokumenten tolkas av 

närbyråkraten.24 

Samtidigt som det finns stort utrymme för tolkning av varje individuell närbyråkrat och detta 

anses vara problematiskt säger också Jarl & Rönnberg att ansvaret för en misslyckad 

implementering inte endast kan läggas på dem. De manar att den långa beslutskedja som finns 

för implementeringen av besluten också bidrar till en försvåring av implementeringen, 

åtminstone om en lyckad implementering avser att implementeringen blir så som politikerna 

ämnat och inte närbyråkraten.25 

                                                

24 Jarl & Rönnberg (2010) s.89. 
25 Jarl & Rönnberg (2010) s.219 
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3. Riktlinjer för Utbildningsval – arbete och samhällsliv 
I detta kapitel presenteras det kapitel i läroplanen som ligger till grund för denna 

undersökning. Riktlinjerna får ett eget kapitel då jag vill presentera dessa men inte sätta dem i 

relation till teori eller forskningsläge. Riktlinjerna är endast de styrdokument som jag ämnar 

att undersöka i förhållande till implementering och det kan således vara intressant för läsaren 

att veta vilka riktlinjer det rör sig om och vilka arbetsuppgifter de beskriver. Respondenterna i 

undersökningen ger sedan sina tankar kring implementeringen av riktlinjerna i sin helhet 

snarare än varje riktlinje i sig.  

Riktlinjerna för utbildningsval – arbete och samhällsliv säger att personalen ska, efter en av 

rektorn gjord arbetsfördelning: 

1. Bidra med underlag för elevernas val av utbildning och yrke. 

2. Informera och vägleda eleverna inför deras val av kurser, fortsatt utbildning och 

yrkesverksamhet och motverka sådana begräsningar i valet som grundar sig på 

föreställningar om kön och på social eller kulturell bakgrund. 

3. I informationen och vägledningen utnyttja de kunskaper som finns hos eleverna, hos 

skolans personal och i samhället utanför skolan. 

4. I undervisningen utnyttja kunskaper och erfarenheter från arbets- och samhällsliv som 

eleverna har eller skaffar sig under utbildningens gång. 

5. Utveckla kontakter med universitet och högskolor samt handledare och andra från 

arbetslivet som kan bidra till att målen för utbildningen nås. 

6. I utbildningen utnyttja kontakter med det omgivande samhället och dess 

arbetsförenings- och kulturliv, och 

7. Bidra till att presumtiva elever får information om skolans utbildningar.26 

Det går att dela in dessa riktlinjer i två huvudsakliga uppgifter för den berörda 

gymnasieskolan som är riktade utåt mot näringsliv och skola samt inåt mot den egna 

verksamheten. Tjänstemännen ska enligt riktlinjerna hålla en kontakt med näringslivet och de 

yrkesgrupper som är verksamma där samtidigt som samma kontakt finns till högskolor och 

universitet. De ska också arbeta inåt verksamheten med att eliminera de begränsningar som 

kan finas hos eleverna när det kommer till deras val av arbete eller utbildning. Den sjunde 

                                                

26 Skolverket (2011) s.13-14. 
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riktlinjen kommer inte att undersökas i uppsatsen då denna riktlinje dels inte har någon 

förankring i forskningsläget och inte är intressant då jag undersöker gymnasieskolan i 

förhållande till vidare studier och arbetsliv och inte grundskola i förhållande till 

gymnasieskolan.  
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4. Teori 

4.1 Policyprocessen 

Denna teori har redan belysts under uppsatsens kapitel för tidigare forskning men en tydligare 

koppling till uppsatsens övriga teoretiska ramverk kommer att presenteras här. 

Policyprocessen är en process som består av olika steg som var och en med fördel går att 

bryta ned och analysera och implementeringsprocessen är en sådan process.27 När Hill sedan 

analyserar implementeringsprocessen som en del av policyprocessen så hamnar fokus på två 

modeller av implementering, uppifrån-ner och nerifrån-upp, dessa modeller beskrivs mer 

ingående senare i teorikapitlet.  

4.2 Bottom-up, Top-down. 

Bottom-up och Top-down är två olika teoretiska grunder som jag från och med nu kommer att 

kalla för uppifrånperspektivet för top-down och nedifrånperspektivet för bottom-up 

perspektivet, detta för att underlätta skrivningen och läsningen. Sannerstedt skriver om båda 

perspektiven i sitt kapitel Implementering – Hur politiska beslut genomförs i praktiken i 

boken Politik som organisation. Uppifrånperspektivet beskrivs av Sannerstedt som ett 

perspektiv som grundas i det klassiska auktoritativa politiska beslutet, alltså att beslutet tas i 

organisationens topp för att sedan behandlas i en styrningskedja. I denna undersöknings fall är 

Sannerstedts exempel mycket applicerbart. Skollag – skolförordning – styrning och kontroll 

från statlig skoladministration – beslut i kommunal skolstyrelse – åtgärder på den enskilda 

skolan – undervisning i klassrummet.28 Trots att denna kedja är hierarkiskt baserad så menar 

Sannerstedt att det inte utesluter betydelsen av olika nätverk eller närbyråkraterna.29 Detta 

stödjer även Karl Löfgren i sin artikel Implementeringsforskning – en kunskapsöversikt 

genom att beskriva hur man under 1970-talet började märka ett den empiriska delen av 

politiska beslut inte var färdigbehandlade när beslutet släpptes ut för värkställning.30  

Nedifrånperspektivet går att basera i det som Lipsky förespråkar i sin närbyråkratsteori 

nämligen att den politiska agendan och frågan om en implementering är lyckad eller inte går 

att mäta hos just närbyråkraten. Sannerstedt beskriver dock att detta inflytande över de 

                                                

27 Hill (2007) s.181. 
28 Sannerstedt (2001) s.24-25.  
29 Sannerstedt (2001) s.24-25 
30 Löfgren (2010) s.7. 
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offentligas tjänster inte är limiterat till närbyråkraterna utan även olika nätverk.31 Han skriver 

vidare om hur nedifrånperspektivet fungerar som en empirisk fråga där svaret avser tydliggöra 

om ett politiskt beslut har någon inverkan på närbyråkratisk nivå.  Karl Löfgrens artikel blir 

återigen relevant i nedifrånperspektivet då han beskriver det han kallar för en policybildning. 

Denna policybildning är upphov till en policy vilken anses vara de riktlinjer som 

närbyråkraten eller en grupp av närbyråkrater så som en lärarstab bestämmer sig att handla 

utefter.32  

Löfgren redogör även för de karaktärsdrag som är unika för nerifrån -och-upp perspektivet 

med förankring i Lipsky och Hill & Hupe enligt följande:  

• I perspektivet så värderas själva arbetet högre än de målsättningar och vision er som 

ligger i den övergripande styrningen. 

• Arbetssituationen för de som dagligen arbetar i en organisation är mer relevant än den 

stereotypa bild som finns över hur gruppen kan styras rent hierarkiskt.  

• Att skapa möjlighet till ett ansvarstagande av närbyråkraterna som inte enbart tar 

hänsyn till beslutfattarnas målsättningar, utan också till den kunskap som 

närbyråkraterna besitter.33 

Nedifrån- och uppifrånperspektivet kan ses som två teoretiska synsätt som är helt olika 

varandra. Nedifrånperspektivet baseras starkt på Lipskys teori om närbyråkrater och att det är 

dessa som håller makten över de politiska besluten samtidigt som uppifrånperspektivet går att 

koppla till den forskning av Pressman & Wildavsky som tidigare presenterats där 

problematiken ligger i styrningens topp eller i styrningskedjan. I enhetlighet med Sannerstedt 

så anser jag att den karaktärsskillnad som finns på de olika perspektiven är till en fördel när 

det kommer till att genomföra denna undersökning då det ena perspektivet används för att 

undersöka styrning från toppen och det andra perspektivet används för att undersöka styrning 

eller önskad styrning från botten.34 

4.3 Närbyråkratsteori 
Teorin om närbyråkraten dess roll har behandlats tidigare i uppsatsen i inledningskapitlet men 

nu kommer begreppet och dess innebörd att beskrivas mer ingående. Närbyråkrater är den 

                                                

31 Sannerstedt (2001) s.25. 
32 Löfgren (2010) s.10. 
33 Löfgren (2010) s.10. 
34 Sannerstedt (2001) s.25. 
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svenska översättningen av det begrepp som Lipsky beskriver i sin bok Street-Level 

Bureaucrats.35 I denna bok beskrivs implementeringen av politiska beslut i den offentliga 

sfären och hur de som arbetar inom denna offentliga sfär medvetet eller omedvetet påverkar 

de beslut som tas och framförallt hur de implementeras. Lipsky menar att de närbyråkrater 

som arbetar i framförallt den offentliga sektorn sitter på makten att avgöra om ett politiskt 

beslut kommer att få en misslyckad eller lyckad implementering tack vare deras direkta 

kontakt med folket, exempel på närbyråkrater kan då vara lärare, läkare eller 

socialsekreterare.36 Lipsky menar att det i slutändan är deras handlingar som står i fokus när 

ett politiskt beslut ska påverka den enskilda medborgaren, det är läraren som bestämmer vad 

som lärs ut i klassrummet oavsett vad som står i läroplanen för att ta ett exempel som går att 

koppla till denna undersökning.37 En förlängning av detta fenomen blir att politikerna i själva 

verket inte har någon makt över de beslut som implementeras utan denna makt hamnar hos 

närbyråkrater. Besluten bör därför inte tas uppifrån menar Lipsky, utan besluten borde istället 

präglas av närbyråkratens preferenser för att implementeringen ens ska vara möjlig. 

Anledningen till detta är att närbyråkraterna kommer att göra det som de anser vara bäst 

oavsett vad som är beslutat av politikerna.38 Lipsky anammar alltså den teori som tidigare 

beskrivits som nedifrånperspektivet.  

4.4 Vilja, kunnande och förståelse 
Vi har tidigare fastställt att det finns många problematikområden när det kommer till 

implementeringen av politiska beslut och att dessa problematikområden kan grunda sig i olika 

styrningsformer. Alla dessa styrningsformer går att sammanfatta med tre begrepp enligt 

forskare som Vedung och Lundquist: förståelse, vilja och kunnande. Dessa tre begrepp 

beskriver alla en egenskap hos den som blir styrd av ett politiskt beslut i en del av en politisk 

beslutskedja och det är genom uppfyllandet av dessa tre begrepp som en implementering blir 

lyckad.39 Dessa tre begrepp skulle kunna ses som en fördjupning av Lipskys närbyråkratsteori 

där dessa tre begrepp ämnar att beskriva närbyråkratens egenskaper som tidigare nämnt i 

texten men visar också på den komplexitet som finns i en politisk process precis som 

Pressman & Wildavsky påpekar. Dessa begrepp avser alltså att förklara de övergripande 

teorier som finns är applicerbara på närbyråkratsnivå.  

                                                

35 Lipsky (1980).  
36 Lipsky (1980) s.13-14. 
37 Lipsky (1980) s.14  
38 Lipsky (1980) s.14. 
39 Lundquist (1992) s.75 
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Vilja 

Denna egenskap ämnar att beskriva närbyråkraternas vilja att genomföra implementeringen av 

ett politiskt beslut och grundar sig i tjänstemannens egna värderingar. Lundqvist menar att en 

närbyråkrat kan ha många skäl att inte vilja implementera ett beslut.40 Ska ett beslut kunna 

implementeras så måste närbyråkraten vilja verkställa detta. Implementeringen kan påverkas 

negativt om närbyråkraten besitter en negativ syn på beslutet.41 

Kunnande 

Denna egenskap syftar till att beskriva de hinder som finns hos tjänstemännen sett ifrån en 

resursorienterad problematik. När vi talar om resurser kan detta innefatta fysiska resurser så 

som lokaler, teknik eller budgetar. Detta utesluter inte det abstrakta resurserna så som 

kunskap, tid eller inflytande.42 Oavsett om en tjänsteman vill implementera ett beslut och 

förstår hur det ska gå till så kan denna resursorienterade problematik fortfarande stå i vägen 

för en lyckad implementering då tjänstemannen kanske inte har tillräckligt med arbetstid eller 

tillgång till rätt tekniska hjälpmedel. 43 

Förståelse 

Denna egenskap syftar till att beskriva närbyråkratens förståelse för det beslut som ska 

implementeras och vad som förväntas av närbyråkraten genom införandet av detta beslut.44 

De lagtexter som redan finns är viktiga för egenskapen och det är viktigt att dessa begrips av 

närbyråkraten innan en implementering av ett nytt beslut ska genomföras.45 Beslutets 

flyktighet har stor inverkan för huruvida implementeringen blir lyckad eller inte sett utifrån 

beslutsfattarnas intentioner. Ju mindre specifikt beslutet är desto mer utrymme finns det för 

tolkning hos närbyråkraterna och därigenom även feltolkning. Implementeringen och dess 

utfall kan således påverkas av bristfällig kunskap hos närbyråkraterna.46  

Dessa tre egenskaper måste således alla fungera och interagera med varandra för att 

implementeringen av ett beslut ska vara lyckat. Uppstår det svårigheter någonstans i 

implementeringen i relation till någon av dessa egenskaper så presenterar också Lundquist 

                                                

40 Lundquist (1992) s.76. 
41 Vedung (1998) s.183.  
42 Lundquist (1992) s.76. 
43 Vedung (1998) s.181. 
44 Lundquist (1998) s.76. 
45 Vedung (1998) s.180. 
46 Vedung (1998) s.180. 
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eventuella lösningar på dessa problem. Vill en närbyråkrat inte genomföra ett beslut kan 

beslutsfattaren exempelvis utöva makt över närbyråkraten då denna i de flesta lägen befinner 

på en position som är hierarkiskt överlägsen, med det sagt så finns det många olika typer av 

makt att utöva. Kan en närbyråkrat inte implementera ett beslut tack vare över beskrivna 

anledningar så som brist på resurser så är den enklaste lösningen från beslutsfattarna att ge 

närbyråkraterna mer resurser för att genomföra implementeringen. Förstår inte 

närbyråkraterna hur beslutet ska implementeras bör beslutsfattarna klargöra vad de menar 

med det beslut som tagits.47 

 

                                                

47 Lundquist (1992) s.76. 
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5. Metod 

5.1 Val av metod 

Denna uppsats är av formen fallstudie där det fall som kommer att undersökas är 

Kungsbackas kommun och mer specifikt Kungsbackas gymnasieskola. Andelen invånare i 

Kungsbacka kommun med akademisk utbildning ligger över riksgenomsnittet vilket gör att 

kommunen blir intressant att undersöka i relation till Dahlkvists uppsats. I sin uppsats utgår 

Dahlkvist ifrån Falkenbergs kommun och mer specifikt Falkenbergs gymnasieskola för att se 

varför kommunen ligger under riksgenomsnittet för antalet invånare med akademisk 

utbildning. Jag anser därför att Kungsbacka kommun är en passande kommun att utföra denna 

fallstudie på för att kunna bredda forskningsområdet. 

Fallstudien är tacksam att använda sig av då det blir möjligt att använda sig av många olika 

typer av material, källor och forskningsmetoder i samma undersökning.48 Jag har i denna 

undersökning analyserat utifrån en teori snarare än ett specifikt fall, detta tillvägagångssätt är 

influerat av Dahlkvist då denna undersökning som tidigare beskrivet ämnar att bredda hennes. 

Eftersom att det inte finns några specifika metoder att använda sig av inom en fallstudie så har 

jag som forskare fria tyglar att bestämma vilken eller vilka vetenskapliga metoder som passar. 

Eftersom att jag i uppsatsen utgått ifrån Lundqvists implementeringsteori och specifikt hans 

tre egenskaper för en lyckad implementering: förståelse, kunnande och vilja så lämpar sig en 

kvalitativ metod bäst. 

Denna kvalitativa metod mynnar sedan ut i semistrukturerade intervjuer som genomförs på en 

gymnasieskola i Kungsbacka. Den semistrukturerade intervjun passar denna undersökning bra 

då denna form av intervju består av ämnen som ska behandlas och frågor som ska besvaras, 

dessa ämnen och frågor syftar då att beröra de tre egenskaperna förståelse, kunnande och 

vilja.49 Den semistrukturerade intervjun lämnar dessutom utrymme för flexibilitet och kan 

därför fånga upp utvecklande tankar och idéer hos den som blir intervjuad för att kunna ge en 

djupare förståelse för de tre egenskaper som undersökningen ämnar att behandla.50  

                                                

48 Denscombe (2009) s.61.  
49 Denscombe (2009) s.234.  
50 Denscombe (2009) s.235.  
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5.2 Material och urval 

Det material som jag kommer att använda mig av är intervjuer som kommer att genomföras 

av mig på en gymnasieskola i Kungsbacka. Kungsbacka har fyra gymnasieskolor som alla är 

av varierande storlek. Kommunen har en skola som lämpar sig bra för undersökningen då den 

har ett sort urval av program, många elever och ett gott rykte. Således har denna skola kommit 

att stå i centrum för undersökningen. Jag anser dock att denna skola kan representera alla de 

fyra gymnasieskolor som finns i kommunen då många av de frågor som berör de riktlinjer 

som undersöks behandlas centralt, vilket beskrivs mer inledande i analys och resultatdelen, 

och därför också behandlas av samtliga gymnasieskolor på samma sätt.  

Intervjuerna har genomförts med personer på olika nivåer i skolans styrningskedja nämligen 

rektorsnivå, studie- och yrkesvägledarnivå samt lärarnivå. Jag har lyckats genomföra två 

intervjuer med rektorer respektive lärare och en intervju med en studie- och yrkesvägledare på 

skolan, denna omfattning anser jag vara tillräcklig då de svar som jag fått från de olika 

respondenterna har gett en klar bild över hur styrningen på skolan ser ut samt hur de olika 

rollerna på skolan ser på implementeringen av riktlinjerna samt att alla studie- och 

yrkesvägledare som tidigare nämnt arbetar på en gemensam enhet inom kommunen. Alla 

intervjuer har genomförts ansikte mot ansikte, spelats in och transkriberats för att kunna ge de 

citat som ligger till grund för analysen så mycket validitet som möjligt. 

Jag började med att intervjua de två rektorer som var beredda att prata med mig, dessa 

benämns som rektor 1 och rektor 2 i min analys. Båda rektorerna är verksamma på studie- och 

yrkesförberedande program och arbetar således på ett snarlikt sätt med de riktlinjer som legat 

till grund för undersökningen. Jag frågade sedan dessa två rektorer vilka lärare som skulle 

kunna vara intressanta att intervjua vilket ledde mig till en lärare på ett yrkesförberedande 

program, denna lärare kommer att benämnas som lärare 1 i min analys samt en lärare på ett 

studieförberedande program, denna lärare kommer att benämnas som lärare 2 i min analys. 

Det var önskat av mig att få namnen på lärare i både yrkesförberedande och 

studieförberedande program för att kunna få en bra bredd på min undersökning. Efter mina 

intervjuer med dessa lärare ansåg jag att jag hade tillräckligt med empiri från lärare för att 

göra en bra undersökning.  

Jag fortsatte sedan med att intervjua den studie- och yrkesvägledare som är verksam på de 

båda programmen som lärarna arbetar på, studie- och yrkesvägledaren kommer att benämnas 

som SYO1 i min analys. Att denna studie- och yrkesvägledare var verksam för båda de 
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programmen som lärarna och rektorerna arbetade på var endast tur och inte planerat från min 

sida då det finns fyra studie- och yrkesvägledare på skolans program. Min tanke var från 

början att intervjua två studie- och yrkesvägledare men efter min intervju med den första 

studie- och yrkesvägledaren blev det uppenbart att alla de fyra studie- och yrkesvägledarna 

som finns på skolan arbetar på samma sätt vilket gjorde ytterligare intervjuer överflödiga. 

5.3 Operationalisering 

Denna undersökning grundar sig som tidigare nämnt i Dahlkvist uppsats Implementeringen av 

politiska beslut i skolan. Eftersom att jag ämnar att jämföra de resultat som vi båda fått genom 

våra respektive undersökningar så är det också relevant att operationaliseringen bakom mina 

intervjuer ser ut på samma sätt som Dahlkvists. De tabeller som ingår i operationaliseringen 

ämnar att svara på frågeställningarna och utgår då naturligt ifrån Lundqvists tre egenskaper 

förståelse, kunnande och vilja Tabellerna ger en beskrivning av den intervjuguide som 

presenteras i separat bilaga.  

Tabell 1. Förståelse. 

Den första delen berör den egenskap som är förståelse. Detta görs främst genom att undersöka 

hur tjänstemännen anser att de har blivit informerade om de beslut som har tagits eller om de 

ens känner till de beslut som har fattats samt hur dessa påverkar dem i deras yrkesroll. Detta 

kopplas sedan till hur riktlinjerna tillämpas i den dagliga verksamheten.  

Intervjufrågor Motivering och förklaring till intervjufrågor 

 

Är du informerad om vad 

som förväntas av dig i 

relation till riktlinjerna? 

 

För att tjänstemannen skall kunna genomföra ett beslut enligt 

styrningens intentioner krävs att denne förstår styrningen vilket de 

följande fyra frågorna behandlar. Med den första frågan studeras om 

tjänstemannen anser sig ha kunskap om vad som förväntas av denne 

utifrån styrningen. Om respondenterna har fått information om vad 

som förväntas av dem har en förutsättning för en lyckad 

implementering uppfyllts. 

 

 

Är du införstådd i hur du 

ska tillämpa riktlinjerna i 

ditt dagliga arbete? Om ja, 

på vilket sätt? 

 

Den här frågan syftar till att besvara om tjänstemannen själv anser sig 

förstår hur denne skall använda sig av riktlinjerna i sitt dagliga 

arbete. Ur ett implementeringsperspektiv är det viktigt att 

tjänstemännen kan använda sig av riktlinjerna. 
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Vilken påverkan anser du 

de riktlinjerna ha för 

elevernas framtida 

utbildning eller yrkesliv? 

 

 

Med denna fråga undersöks om tjänstemannen anser sig förstå 

riktlinjerna så pass väl att denne kan använda sig av dem i sitt dagliga 

arbete. Om så är fallet finns goda förutsättningar för att 

implementeringen skall lyckas. 

 

Om du är osäker på hur du 

ska tillämpa riktlinjerna, 

hur löser du en sådan 

situation? 

 

Om tjänstemannen inte förstår beslutet måste beslutet förklaras av 

någon som är införstådd om vad styrningen innebär. En förutsättning 

för att detta skall ske är att tjänstemannen vet vart den kan vända sig 

vid en sådan situation. Frågan syftar till att besvara om tjänstemannen 

anser sig veta vart den kan vända sig i en sådan situation. 

 

Tabell 1 (Dahlkvist, 2013, s.23). 

Tabell 2. Kunnande. 

Under den andra delen så undersöks egenskapen kunnande och den faktiska möjligheten att 

genomföra beslutet. Denna egenskap undersöks lättast genom att definiera tid och resurser hos 

tjänstemännen. 

Intervjufrågor Motivering och förklaring till intervjufrågor 

 

Har du tillräckligt med tid 

och resurser för att skapa 

en god kontakt med 

samhällslivet, så som 

högskolor/ universitet samt 

arbetsliv? Om ja, på vilket 

sätt? 

 

Att tjänstemannen kan, det vill säga anser sig ha resurserna, för att 

genomföra ett beslut är en viktig aspekt. De tre följande frågorna 

undersöker resurserna för en lyckad implementering. Av Lundqvists 

egenskap kan framgå att det är viktigt att tjänstemannen har 

tillräckligt med kapabiliteter. Flera av riktlinjerna behandlar 

kontakter med omgivningen. Med denna fråga vill jag få svar på 

tjänstemännen anser sig ha dessa kapabiliteter. 

 

 

Bedömer du att du kan  

avsätta den tid det krävs  

för att föra samtal med  

eleverna gällande deras  

fortsatta utbildning eller  

yrkesverksamhet? 

 

Flera av riktlinjerna behandlar hur man arbetar med information och 

vägledning. Även här krävs att tjänstemannen anser sig ha tillräckliga 

resurser för att implementeringen skall lyckas, vilket också är vad 

frågan ämnar ta reda på. 
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Finns det goda 

förutsättningar för dig att 

arbeta med att motverka 

klassiska föreställningar 

grundande på kön eller 

social och kulturell 

bakgrund i samtal med 

eleverna? Motivera ditt 

svar! 

 

 

Av riktlinjerna framgår att man i informationen och vägledningen 

skall  

arbeta med att motverka föreställningar grundade på kön eller social- 

och kulturell bakgrund. Frågan syftar till att besvara om 

tjänstemannen anser sig kunna använda sig av detta i samtal med 

eleverna. 

Tabell 2 (Dahlkvist, 2013, s.24). 

Tabell 3. Vilja. 

I det tredje steget så undersöks huruvida tjänstemännen vill genomföra beslutet. Detta 

undersöks genom att fastställa tjänstemännens inställningar och attityder till beslutet.  

Intervjufrågor Motivering och förklaring till intervjufrågor 

 

Hur viktigt är det för dig  

att arbeta med kontakter  

utanför skolan så som  

högskolor/universitet och  

arbetsliv? 

 

En viktig aspekt vid implementering är att tjänstemannen vill 

genomföra  

beslutet. Följande tre frågor syftar till att undersöka tjänstemännen 

attityd till de nya riktlinjerna. En förutsättning för en lyckad 

implementering av riktlinjerna är att det är viktigt för tjänstemannen 

att skapa kontakter med högskolor och universitet samt arbetsliv. 

 

 

På vilket sätt anser du det 

vara viktigt att arbeta med 

frågor gällande 

föreställning om kön eller 

social och kulturell 

bakgrund? 

 

 

Frågan söker svar på tjänstemannens attityd och inställning till att 

arbeta för att motverka frågor som grundar sig på föreställningar om 

kön, social och kulturell bakgrund. 

 

Anser du riktlinjerna vara 

 

Den avslutande frågan berör tjänstemannens attityd och inställning 
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inspirerande för dig i din 

dagliga verksamhet? 

 

till riktlinjerna som helhet. För en lyckad implementering krävs en 

positiv inställning till beslutet. 

Tabell 3 (Dahlkvist, 2013, s.25). 

5.4 Validitet & Reliabilitet 
Jag anser att denna studie har en god validitet tack vare det generösa forskningsläge som 

presenteras inledningsvis i uppsatsen. Detta forskningsläge i kombination med ett teorikapitel 

som innefattar ett vitt spektra av teorier gör att det som jag vill undersöka blir relevant. Jag 

anser även att undersökningen ar en god reliabilitet då intervjuguiden är starkt kopplad till den 

operationalisering som finns ovan. Denna operationalisering är i sin tur baserad på det 

teoretiska ramverk som ligger till grund för undersökningen. Med tanke på undersökningens 

karaktär så har intervjumetoden varit den metod som varit mest relevant då en mer kvantitativ 

metod så som enkäter inte hade gett samma insikt i varje tjänstemans tankar kring riktlinjerna 

och dess implementering. Reliabiliteten kan dock också ifrågasättas i undersökningen just 

tack vare intervjumetoden då det empiriska material som samlas in på detta sätt kan ge en 

felaktig bild om inte det finns tillräckligt med respondenter. Jag anser dock att denna 

undersökning har ett pålitligt antal respondenter i relation till vad som undersöks.  

5.5 Etiska principer 
För att undersökningen ska vara etiskt försvarbar så går det att se kopplingen mellan 

vetenskapsrådets fyra allmänna huvudkrav och den undersökning jag har valt att genomföra. 

Kopplingen mellan de etiska kraven informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet och min undersökning är mest uppenbara i mitt val 

av metod. När samtliga respondenter har valts ut har de inledningsvis blivit väl informerade 

om vad undersökningen handlar om samt att deras deltagande kommer att vara anonymt. Jag 

har även önskat att träffa samtliga respondenter på deras arbetsplats eller en plats där de 

tycker att det passar bäst, dessa två har under samtliga intervjuer varit desamma. Under 

redovisningen av mitt empiriska material och under intervjuerna så har jag inte nämnt några 

respondenter vid namn eller kön, jag har inte heller talat om vilket specifikt program eller 

skola de arbetar på. Detta avser också att följa den sista etiska principen då jag personligen är 

den enda som har tillgång till respondenternas identitet.  
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6. Analys 
Analysen kommer att presenteras med en uppdelning av de tre olika egenskaperna förståelse, 

kunnande och vilja. Under varje del kommer varje intervjuperson att presenteras utifrån det 

material som är intressant för den egenskap som behandlas. En sammanfattande analys av 

respektive egenskap kommer i följande kapitel.  

6.1 Tjänstemännens förståelse 

Lärare 1: 

Lärare 1 är verksam för ett yrkesförberedande program och har varit lärare i 12 år. Det faktum 

att läraren jobbar på en yrkeslinje gör enligt läraren att arbetet med de berörda riktlinjerna är 

automatiskt och självklart.  

Eftersom jag jobbar på ett yrkesprogram är ju det väldigt självklart att man alltid jobbar 

tillsammans skola och arbetsliv och vi har ju här i kommunen också fått lite ökad kunskap vad 

studie och yrkesvägledarna gör och att vi ska samarbeta med dom och så.51  

Denna förståelse eller ökad kunskap beskrivs vidare som arbetsplatsträffar eller APT, 

någonting som är allmänt för hela skolan och där frågor rörande arbetsliv är centrala. Läraren 

menar också att det sker ett samarbete mellan lärarlaget på programmet och studie- och 

yrkesvägledningen vilket också ökar kunskaperna och förståelsen för riktlinjerna. Läraren 

påvisar återigen naturen av yrkesprogram och att det är kopplat till arbetslivet då eleverna 

som läser på programmet kontinuerligt är ute på praktik och i kontakt med arbetslivet.  

Men sen ligger det ju också i sakens natur nu när man är på ett yrkesprogram att vi jobbar 

hela tiden mot arbetslivet och var är vi på väg någonstans […] det är ganska självklart kan 

jag tycka.52  

Detta talar för att läraren i fråga tillsammans med sitt arbetslag och studie- och yrkesvägledare 

förstår vad regelverket vill förmedla i relation till de mål som berör arbetslivet. När det 

kommer till de mål som berör vidare utbildning på högskola och universitet börjar det visa sig 

brister i förståelsen för tillämpning av målen vilket läraren själv uttrycker och 

problematiserar. 
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Vi har väldigt många elever här som vill läsa på högskola […] men högskolan har vi 

faktiskt inget samarbete med så det är en brist och där vet vi väl kanske inte heller exakt 

hur vi ska få till det.53 

Lärare 1 förstår riktlinjerna sett utifrån vad de ämnar att göra för eleven och vilken effekt de 

ska ha på elevens vidareutbildning. Alltså, läraren förstår vad som ska göras men inte 

nödvändigtvis hur det ska göras, framförallt när det kommer till elevens möjligheter för vidare 

studier. Läraren beskriver också ett fenomen som jag tycker är värt att nämna i sammanhanget 

nämligen att förståelsen för elevens personliga väg är viktig. 

Vad är jag bra på? Och så kan man på det sättet se att okej jag valde ett yrkesprogram men jag 

är på väg någonstans och det finns andra vägar jag kan gå, jag måste inte vara helt låst i att det 

bara ska vara den här vägen framåt.54 

Om läraren inte skulle förstå riktlinjerna så skulle rektorn vara den första kanalen att söka 

hjälp i, läraren tror också att arbetslaget skulle kunna vara till stor hjälp om någonting i 

riktlinjerna skulle vara oklart. Läraren beskriver också att det är bra att det finns det som 

beskrivs som stödfunktioner att falla tillbaka på om det är någonting som måste göras 

annorlunda eller om någonting inte fungerar som det ska. 

Lärare 2: 

Lärare 2 jobbar på ett studieförberedande program och har varit verksam lärare i 11 år. 

Läraren beskriver att riktlinjerna som undersöks har uppmärksammats på arbetsplatsträffar 

vid något tillfälle men påvisar också att det återkommer på en regelbunden basis framförallt i 

form av förfrågningar av samarbete från studie- och yrkesvägledare. Detta tyder på att 

riktlinjerna har behandlats av läraren och lärarens arbetslag.  

Ja vi har gått igenom dom på APT och studiedagar inför läsår och sådär så jag känner igen 

dom. Det har kommit tillbaka […] alltså det har upprepats och till exempelvis så har ju 

studie och yrkesvägledare varit i vårt arbetslag och på våra arbetslagsmöten och pratat om 

ifall vi kan ha ett ökat samarbete.55 

När förståelsen vidare diskuteras så utrycker läraren hur riktlinjerna är jobbiga att arbeta med 

då läraren inte tycker att det faller på dennes bord eller ens är en arbetsuppgift för lärarna utan 

någonting som studie- och yrkesvägledarna ska arbeta med. Läraren beskriver dock hur de 
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punkter som berör självkännedom och studieteknik är viktiga för läraren personligen och 

därför får utrymme i utbildningen.  

Jag har tänkt att jag inte riktigt är så intresserad av att jobba med detta i min undervisning 

när det gäller liksom val av vidare studier och sådär utan känner att det inte är mitt bord 

men det läggs i mitt knä som allt annat som läggs i en lärares knä. däremot så att dom ska 

ju ha självkännedom, det jobbar jag med och då gäller det till exempel självkännedom 

kring sin egen kunskapsutveckling, jag jobbar med studieplanering och studieteknik för det 

tycker jag är mitt uppdrag.56 

Läraren väljer således ut de punkter som läraren tycket är viktiga och applicerar dessa i sin 

undervisning, någonting som visar på en dålig förståelse för riktlinjerna. När tillämpningen av 

riktlinjerna sedan diskuteras så beter sig läraren på gränsen till arrogant i sitt sätt att tala 

samtidigt som läraren beskriver hur diskussionen som fanns kring tillämpningen var 

ointressant. Anledningen till ointresset beskrivs vara det bristande engagemang som skolan 

visar gentemot riktlinjernas tillämpning.  

Sen kände ju jag att det finns ju inte tid och lust och ork så mycket så det var ju mitt svar 

då, fast det sa jag kanske inte högt men alltså du förstår att det är ju inte så att vi har fått här 

är en halvdag då viger vi det till detta eller nu ska vi göra det på mentorstiden en gång i 

månaden på varje klassråd eller, det är inget sånt och det är inte så att det finns något 

uppstyrt.57 

Läraren beskriver också sitt missnöje över att det inte finns några styrdokument för ur arbetet 

kring riktlinjerna ska gå till och menar på samma gång att det borde finnas.  

Studie- och yrkesvägledare: 

Studie- och yrkesvägledaren har varit verksam sedan 2009. Studie- och yrkesvägledaren 

beskriver hur alla studie- och yrkesvägledare i Kungsbacka kommun är anställda på en central 

enhet vid namn Kompetenscentrum. Chefen på detta kompetenscentrum är också studie- och 

yrkesvägledare i botten och de riktlinjer som undersökningen behandlar blir således viktiga att 

diskutera för denna enhet, någonting som enligt min tolkning ger studie- och yrkesvägledaren 

en bra förståelse för riktlinjerna då det är chefens mening att kommunen ska ligga i framkant 

när det gäller arbetet med dessa riktlinjer. 
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Vi är anställda i en enhet så att alla vi […] runt 25 stycken totalt är anställda på en enhet på 

ett ställe som heter kompetenscentrum och då har vi en gemensam chef också som driver 

SYV frågor väldigt hårt […] och hon är själv studie och yrkesvägledare i botten så vi 

liksom är väl införsatt i och är ofta en kommun som ska ligga i framkant.58 

Denna enhet hjälper ytterligare studie- och yrkesvägledaren i det dagliga arbetet med 

riktlinjerna på ett sådant sätt att alla studie- och yrkesvägledare i kommunen arbetar fram mål 

som ska följas av samtliga skolor i kommunen. Detta hjälper alla studie- och yrkesvägledare 

att få en enhetlighet i det arbete som sker i förhållande till riktlinjerna då alla studie- och 

yrkesvägledarna får vara med och aktivt arbeta med de riktlinjer som finns och komma mer 

egna förslag på hur de ska behandlas.  

Att alla vi jobbar ju fram tillsammans mål som vi som är på gymnasiet till exempel, då gör 

vi ju mål tillsammans för dom tre gymnasieskolorna […] ja alltså vi får ju vara med och 

skapa och ha idéer själv om hur […] ska vi angripa det här målet och hur ska vi som SYV 

ge den här kommunen och inte bara på den här skolan då göra för att liksom kunna uppnå 

dom här olika målen.59  

Studie- och yrkesvägledaren fortsätter sedan att beskriva skolans arbete utifrån de riktlinjer 

som presenterats och påpekar att det kan finnas vissa svårigheter sett till förståelsen för 

riktlinjerna. Exempel på problemområden inom förståelsen ges i samband med integreringen 

av studie- och yrkesvägledning i den vardagliga undervisningen. Studie- och yrkesvägledaren 

tror att det finns lärare som känner sig vilsna när det kommer till implementeringen av 

riktlinjerna och att de vet vad som ska göras men inte hur det ska gå till rent praktiskt.  

skolan står för att uppfylla de här riktlinjerna, men sen är det väl många kanske som, lärare 

och så som kanske känner sig lite vilsna hur på vilket sätt? För det finna alltid en massa 

mål vad man ska göra men det finns inget hur man ska göra.60 

Men studie- och yrkesvägledaren ger på samma gång en positiv blick på framtiden och menar 

att förståelsen kommer att bli bättre på längre sikt. 

Men jag tror att det, det måste få ta några steg i taget det går inte bara angripa och få allting 

liksom gjort på en gång så utan med några steg i taget så tror jag att det blir bra på sikt.61 
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Studie- och yrkesvägledaren beskriver också i relation till förståelsen av riktlinjerna att skolan 

har ett årshjul som behandlar just dessa riktlinjer och studie- och yrkesvägledningen på skolan 

som alla lärare och studie- och yrkesvägledare kan falla tillbaka på om det är någonting som 

är oklart i skolans hantering av riktlinjerna. Årshjulet ämnar primärt att beskriva hur 

samarbetet mellan lärare och studie- och yrkesvägledare ska se ut under en period på ett år. 

Detta hjul kommer att presenteras som en bilaga.  

så vi har ju ett sånt årshjul hur det ska liksom implementeras […] våran chef då har ju 

kontakt med rektorerna här, så att rektorerna ska ju vara huvudansvariga för att bjuda in till 

dom samverkansformerna då mellan våran yrkeskategori och lärarkategorierna och hur vi, 

ja, kan få till det bästa för eleverna då och när under året som det ska ske sånna 

avstämningar och planeringar och sånt.62 

Rektor 1: 

Rektor 1 inleder intervjun med att prata om det årshjul som skolan har och arbetar utefter när 

det kommer till frågor som har med studie- och yrkesvägledning och framförallt då de 

riktlinjer som undersökningen grundar sig på. Årshjulet finns till för att skolan och dess 

anställda ska ha ett ramverk att arbete utefter och se till så att frågor rörande studie- och 

yrkesvägledning verkligen behandlas och följs upp. Rektorn beskriver vidare hur detta hjul 

ämnar att visa skillnaden som finns på studie- och yrkesvägledarna och studie- och 

yrkesvägledningen. Detta menar rektorn är kopplat till riktlinjerna och visar på den skillnad 

som finns mellan de olika yrkeskategorierna som är lärare och studie- och yrkesvägledare. 

Alla lärare ingår ju i studie och yrkesvägledningen. Och de där är jättejobbigt det där med 

studie- och yrkesvägledarna och studie och yrkesvägledningen. Och vi har pratat många 

gånger och diskuterat skillnaden.63  

Lärarna och studie- och yrkesvägledarna är således skilda åt i rektorns ögon men deras mål är 

detsamma och detta är någonting som visar på en förståelse för riktlinjerna. Rektorn beskriver 

vidare hur de riktlinjer som finns har behandlats mycket av rektorerna och chefen för studie- 

och yrkesvägledarna i kommunen för att hitta ett så bra arbetssätt som möjligt. Rektorn 

beskriver samtidigt att detta arbetssätt med årshjulet inte har fungerat så som det varit önskat 

men att det har gett en större förståelse för personalens olika roller i arbetet kring riktlinjerna.  
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Vi har väl jobbat mycket tillsammans, gjort en struktur mellan rektorer och studie och 

yrkesvägledarnas chef, för vi är inte chefer för dem som personer. […] Dom här råden, de 

allmänna råden som finns har vi gått igenom väldigt noggrant och benat ut, vad är det vi 

gör som ALLA ska göra var är det mer som kanske faller på studie och yrkesvägledarna?64 

Rektor 2:  

Eftersom att rektor 2 är nyare på sin position så ges inte lika mycket uttryck för förståelse som 

rektor 1 gjorde under sin intervju. Rektorn erkänner också sin okunnighet inom ämnet och jag 

försöker fråga honom om vad gymnasiet har berättat för honom inledningsvis när det kommer 

till arbetet med riktlinjerna men han passar på den frågan och menar att skolinspektionen inte 

har tagit upp de riktlinjerna när de tidigare inspekterat. Det faktum att rektorn inte ger något 

svar i förhållande till sin förståelse för riktlinjerna behöver inte betyda att de inte är förstådda 

utan att rektorn helt enkelt inte förstår hur gymnasiet jobbar med riktlinjerna ännu.  

Rektorn pratar om hur han anser att interaktionen mellan studie- och yrkesvägledare och 

elever är viktig och att det är viktigt att skolan kopplar alla program till antingen arbetsliv 

eller högre studier men rektorn är på samma gång väldigt ytlig i sitt resonemang och i princip 

bara citerar riktlinjerna.  

[…] att man har och göra med arbetslivet eller företagsamhet och annat på något sätt […] 

och det kan vara intervjuer och det kan vara liknande som gör att man får kontakt med och 

likadant kontakt med universitet och högskola förekommer, nu måste jag erkänna min 

okunnighet litegrann just på denna aktuella skola jag törs inte säga riktigt i vilken 

omfattning det är.65 

Det är lätt att avläsa att de riktlinjer som undersökt är viktiga för det övergripande arbetet på 

skolan och någonting som samtliga tjänstemän känner till på något sätt. När det sedan 

kommer till den rena förståelsen för de aktuella riktlinjerna så är det mycket olika tolkningar 

och versioner som framkommer från varje tjänsteman. De som sitter högre upp i 

styrningskedjan framstår som mer angelägna att vilja förstå alla aspekter av riktlinjerna så gott 

det går efter det som skolverket har velat lyfta fram genom skrivandet av riktlinjerna. Samma 

angelägenhet att skapa en förståelse går dock inte att hitta hos lärarna. Denna grupp av 

tjänstemän tycker snarare att riktlinjerna är jobbiga sett till det vardagliga arbetet.  
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6.2 Tjänstemännens kunnande 

Lärare 1:  

Denna egenskap hos läraren berörs redan när förståelsen behandlas i relation till samarbete 

mellan gymnasieprogrammet och högre utbildningsformer som högskolor och universitet. 

Läraren uttrycker att det finns en problematik i utbytet mellan högre utbildningar och 

gymnasiet. Förklaringen till varför detta utbyte anses bristande av läraren kan vi hitta under 

kunnandet. Läraren menar på att det finns en problematik både på gymnasiet men att också 

högskolorna och universiteten står för en del av svårigheterna när det gäller ett samarbete. 

Dels beror det på att det inte finns några högskolor eller universitet som är intresserade av att 

ha ett löpande samarbete på det sätt som arbetsgivare har samt att lärarna som undervisar på 

programmet inte har tid att jaga efter skolor som är intresserade av att samarbeta.  

Vi har drivit det ganska hårt […] det här är fullt möjligt men däremot har vi liksom ingen 

högskola att samarbeta med, dom är inte så intresserade av att samarbeta med oss eller vi 

har helt enkelt inte haft heller ingen naturlig kontaktväg och ja, dom har inte sökt oss och vi 

har nog inte heller sökt dom. Man räcker inte till till allting heller riktigt, så tyvärr så har vi 

nog lite glömt bort att vi ska ha kontakten med dom faktiskt.66 

Det mest uppenbara problemet som kan uppstå med denna egenskap är som beskrivet i 

uppsatsens inledande kapitel bristen på resurser. Denna brist på resurser ger läraren uttryck 

för under intervjun. Läraren beskriver hur resurserna är begränsade när det kommer till den 

arbetstid som lärarna har i relation till vad lärarna i arbetslaget förväntas åstadkomma med 

denna arbetstid. Åter igen ställs arbetsliv i relation till vidare utbildning och de samarbeten 

som finns mellan dessa och gymnasiet. Regelverket säger att lärarna ska hålla god kontakt 

med de båda vilket inte hinns med enligt läraren och när det hela spelar ut så hinns i realiteten 

bara kontakten med arbetslivet med eftersom att det är ett måste på det yrkesförberedande 

programmen.  

Alltså på något sätt så ska det liksom bara ske liksom, det finns ingen extra tid avsatt, om 

man nu skulle styrka det här nu med nya gymnasiereformen så har det ju inte tillkommit tid 

för att göra det utan det får gå inom ramen för det för allt det andra och då ibland räcker 

inte tiden till.67 
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Denna tidsbrist verkar dock vara exklusiv för samarbetet utåt. Läraren menar att det finns tid 

för att samtala med elever gällande deras framtidsutsikter både när det gäller arbetsliv och 

vidare utbildning. Detta menar läraren beror på att lärarna är mentorer för en och samma klass 

under hela gymnasietiden och kan på så sätt lätt samtala med eleverna under en lång tid för att 

hitta deras mål med utbildningen och på så sätt styra dem åt rätt håll. Utvecklingssamtal är 

någonting som också underlättar denna process.  

Men det är nyckeln där att man också undervisar mycket så att man har deras typiska 

karaktärsämnen där det man hela tiden knyter det till ett mål att man ska använda det i 

arbetslivet.68 

Läraren visar stor entusiasm när jag frågar om förutsättningarna för att jobba med klassiska 

föreställningar grundade i kön eller social- och kulturell bakgrund och uttrycker att det är ett 

område som är mycket viktigt för läraren personligen. Läraren gillar inte hur skolan hanterar 

könsrollerna och tycker att det läggs alldeles för lite tid på att arbeta med dessa frågor i 

ordinarie undervisning men att läraren själv har tid att arbeta med det under sin mentorstid. 

Läraren beskriver också hur de på programmet har som målsättning att försöka bryta elevers 

föreställning om deras roll och få elever som är intresserade av högre studier att också försöka 

nå dit.  

[…] och vi försöker ju stärka alla elever därför det är lätt hänt att man hamnar här eftersom 

att man tänker "åh ett yrkesprogram" om man inte har lyckats så bra i skolan […] så vi 

försöker stärka eleverna ofta och liksom också få dom till att känna okej jag kan bryta med 

någonting. Jag kan bli den första som läser på högskola och det är okej.69 

Lärare 2: 

Lärare 2 beskriver likt lärare 1 att det finns en problematik när det kommer till kunnandet, 

framförallt sett till resursbrist. Likt lärare 1 så uppenbarar sig resursproblemen redan när 

förståelsen diskuteras. Läraren beskriver hur studie- och yrkesvägledarna vill ha ett närmare 

samarbete med programmet men att när ett ökat samarbete har påbörjats så har studie- och 

yrkesvägledningen enligt läraren inte räknat med den arbetsbörda som medföljde och fick 

därför lägga ner arbetet tills vidare.  
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Vi har ju bjudit in dom och sådär och dom kände ju också såhär bara "oj ska vi nu hinna 

hålla i det här nu på en skola med 1000 elever" det blev ju helt plötsligt mycket för dom.70 

När vi pratar om lärarens resurser i form av arbetstid så framkommer lärarens missnöje vid 

flera tillfällen under intervjun vilket indikerar att läraren inte bara är missnöjd över det faktum 

att arbetsbördan är för hög utan till och med upprörd. När jag frågar om läraren anser sig ha 

tillräckligt med tid för att skapa god kontakt med samhällslivet och högre utbildning så får jag 

ett bestämt nej till svar. 

Nej, man har extremt lite planeringstid så då är det knappt så man hinner det mest 

nödvändiga.71 

 Läraren beskriver vidare hur det inte bara är arbetstiden som inte räcker till utan att det även 

inte finns något utrymme i skolans budget för att ta ut eleverna för att besöka skolor eller 

arbetsplatser utan att dessa pengar måste äskas om och nästan att en sådan förfrågan nästan 

alltid får avslag då det enligt skolan inte är nödvändigt för utbildningen. 

Där har vi 0kr i budget. Man får alltid äska om pengar […] jag menar undervisningen rullar 

ju på ändå även om jag inte får någon kontakt med högskolor, så då får man aldrig dom 

medlen.72 

Läraren beskriver dock att det finns möjlighet vid enstaka tillfällen för elever att åka till 

Göteborgs Universitet och Chalmers för att kunna utföra olika laborationer eller ta del av 

föreläsningar. Läraren har också tillåtelse att ge elever ledigt för att åka och besöka högskolor 

och universitet vilket get vissa möjligheter för eleverna att utforska sina möjligheter.  

Läraren anger dock likt lärare 1 att det finns tid att avsätta för samtal med eleverna gällande 

deras utbildning eller yrkesliv. Lärare 2 delar dock inte samma entusiasm som lärare 1 när det 

gäller arbetet med elevernas förutsättningar sett utifrån de klassiska föreställningarna baserade 

på kön eller social- och kulturell bakgrund. Läraren menar att dessa saker behandlas men då 

som en del av det ämne som undervisas och inte utifrån riktlinjerna och det uppdrag som 

medföljer läraryrket. Läraren utrycker dessutom sin syn på andra lärares engagemang i frågan 

och menar på att få lärare visar engagemang i denna fråga.  
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Ibland har jag jobbat i flera veckor med det just med könsroller bara för att jag tycker att 

det är viktigt men det var längesen nu, det går i perioder var man lägger sin energi. […] det 

gör jag för att det ingår i mina ämnen, jag tror inte så många andra lärare gör det.73 

Studie- och yrkesvägledare: 

Studie- och yrkesvägledaren beskriver att resurser i form av tid är någonting som brister när 

det kommer till kunnandet. Studie- och yrkesvägledaren beskriver hur de får riktlinjer både 

från politikerna i kommunen och politikerna i regeringen gör att arbetsbelastningen är hård 

och tidskrävande. Studie- och yrkesvägledaren beskriver också sin oro över det kommande 

året då prognosen för elevkullarna på kommunens skolor pekar på en nedgång, detta kommer 

i sin tur ge mindre arbetstid till studie- och yrkesvägledningen.  

Nej för det tycker jag är svårt, alltså för det står ju även i våra mål som vi får från 

politikerna här i kommunen att vi ska jobba för det men det och hitta formerna på vilket 

sätt det är det som vi tycker är svårast så där vet vi inte riktigt hur vi ska angripa det för att 

vi ska få till någon bra samverkan där på något vis.74 

Resursbrist i form av tid visar sig även när det kommer till studie- och yrkesvägledarens 

interaktion med eleverna. Interaktionen med elever beskrivs ske på två sätt, både genom 

individuella samtal men också genom samtal ute i klassrummen med hela klasser. Dessa två 

typer av interaktioner skiljer sig åt sett till resurstillgången. Studie- och yrkesvägledaren 

beskriver sig ha gott om tid för att samtala med den enskilda eleven, då sådan interaktion 

initieras av den enskilde eleven. När det kommer till interaktionen mellan studie- och 

yrkesvägledare och hela klasser i klassrum så beskriver studie- och yrkesvägledaren ett 

problemområde sett till resurstillgångarna. Eftersom att det inte finns någon schemalagd 

lektionstid för studie- och yrkesvägledarna så måste denna tid tas från lektioner vilket är 

problematiskt då det hämmar studie- och yrkesvägledarnas arbete på ett sådant sätt att 

riktlinjerna inte kan implementeras ordentligt.  

vårt problem i vår yrkeskategori, det är väl det här att få tillräckligt med tid i klassrummet 

för vi äger ingen schematid men vi ska ändå göra väldigt mycket i egentligen ute i klassrum 

mer än att bara informera och det är ett problem för att det är ju någon som måste liksom 

släppa till av sin lektionstid och så att det är svårt även om vi har mycket idéer och sånt 
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man skulle kunna göra så, vi skulle behöva äga lite tid i schemat för att man skulle kunna 

få till något bra om man tänker på gruppnivå.75 

Studie- och yrkesvägledaren beskriver alltså en brist i när det kommer till kunnandet kopplat 

till de resurser som skolan har för studie- och yrkesvägledning i helklasser men inte när det 

kommer till det individuella samtalet med eleverna.   

Studie- och yrkesvägledaren lyfter ytterligare ett problemområde i diskussionen kring kön och 

social- och kulturell bakgrund och beskriver hur det finns riktlinjer för att studie- och 

yrkesvägledare ska arbeta med dessa frågor men inte hur det ska gå till. Det faktum att detta 

hur saknas gör att studie- och yrkesvägledaren känner att den hade velat arbeta mer kring 

frågor med en sådan natur men inte vet hur det ska gå till. 

[…] det är någonting jag skulle vilja jobba mer med men jag vet inte på vilket sätt. Det är 

jätteintressant att försöka motverka sånna saker men vi har inte jobbat fram något på huret, 

på vilket sätt. Men vi har ju liksom direktiv på oss att vi ska jobba men sånt men vi vet inte 

riktigt hur.76 

Rektor 1: 

Rektor 1 visar en bra förståelse för de riktlinjer som finns och är också engagerad när vi pratar 

om dessa riktlinjer. Rektorn beskriver hur kommunen har arbetat mycket utifrån riktlinjerna 

när de väl kom för första gången genom att anställa personer som arbetade exklusivt med att 

implementera de nya riktlinjerna på skolan. Detta beskriver rektorn som ett initiativ taget av 

kommunen och skolan har därför inte haft något val i frågan. Jag anser att det ändå går tolka 

detta införande av extra personal som ett medel för att öka viljan hos tjänstemännen. 

Och sen så får vi ju säga att vi hade en bra grund att stå eftersom att vi hade, har, hade två 

år där vi hade speciella personer som skulle implementera själva läroplanen.77 

 Implementeringen gynnades ytterligare enligt rektor av utbildning som skedde på varje 

program. Varje program hade enligt rektorn en person eller flera som fick extra utbildning 

kopplat till den nya läroplanen och hade tid i sin tjänst exklusivt för att arbeta med de frågor 

som skulle implementeras, även de riktlinjer som uppsatsen behandlar. Enligt rektorn har det 

alltså funnits resurser i form av tid till implementeringen av dessa riktlinjer, någonting som 

talar för kunnandet.   
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Rektorn talar även om kontakten med arbetslivet och högre utbildning vilket alla respondenter 

gjort. Rektorn talar dock om kontakten med högre utbildning ur en mer positiv synvinkel och 

beskriver hur gymnasiet Göteborgs universitet och Chalmers har ett bra utbyte i form av att 

elever på naturvetenskapliga programmet åker dit och gör laborationer, jag upplever dock 

denna beskrivning som något förskönad då läraren som arbetar på det studieförberedande 

programmet beskriver hur det inte finns resurser att utföra detta i den utsträckning som det är 

önskvärt. Utbytet är således inte så omfattande som det kanske skulle vara sett utifrån 

riktlinjerna. Detta håller även rektorn med om och beskriver att högskolor och universitet ofta 

bjuds in att delta i programråd på skolan men inte har något intresse av det.  

Ja, vi har ju förmånen kunna utnyttja universitetet och Chalmers. Och där är ju eleverna 

inne på olika föreläsningar och olika laborationer varje år kan man säga […]Tyvärr är det 

väl som så att eh, man har ju programråd då för de, också för att koppla, verkligheten till 

skolan men att få högskolor och universitet att komma hit och delta i programråd, det är 

nästan omöjligt.78 

Rektor 2: 

I diskussionen som uppstår kring kunnandet så lägger rektor 2 mycket fokus på de riktlinjer 

som finns utöver de som jag vill undersöka samt läger stor vikt på att det skiljer sig åt väldigt 

mycket när det kommer till de olika programmen på skolan. Rektor 2 talar om att det finns ett 

utbyte med kommunen och olika företag där skolan använder sig av ett så kallat skarpt 

projekt, någonting jag förstår instigeras av kommunen eller företaget och låter eleverna jobba 

med ett projekt ute på sagda företag eller kommunal instans. Här sker det alltså enligt rektorn 

ett utbyte mellan arbetslivet och eleverna. Detta utbyte menar rektorn också sträcker sig till 

högskolor men han har inte några konkreta exempel på vilket sätt mer än att skolan arrangerar 

besök till högskolemässor. 

Det brukar jag ofta göra så att det finns, alltså man typ bjuder in alltså högskolan från 

alltså, antingen om man kommer till högskolemässan till exempel eller något sånt där.79 

Rektorn talar om det utbyte som finns mellan de yrkesförberedande programmen och 

arbetslivet och att detta utbyte fungerar mycket bra. Rektorn medger dock på samma gång att 

det utbyte som sker mellan högre utbildning och framförallt de som läser på byggprogrammen 

är bristande och att de inte har alla möjligheter de skulle kunna ha för att fortsätta på högre 
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utbildning. Rektorn beskriver även hur det skulle vara bra med praktik även på de 

studieförberedande programmen för att eleverna ska kunna orientera sig i framtida studier 

med vad som skulle kunna vara intressant att läsa, det ges emellertid ingen bra lösning på den 

problematik som finns i utbytet.  

[…] jag tycker ofta dom får lite för lite av det […] jag har hört av elever att dom vill också 

ha praktik men de som går på studieförberedande programmen att dom faktiskt vill de, dom 

vill ju ha mer arbetslivet in. […] det är nog lite för lite generellt skulle jag tro.80 

Rektorn belyser ett problem som finns sett utifrån sin egen arbetssituation när det gäller att 

strukturera lärarnas arbete och vilka delar som behöver få mer fokus. Rektorn beskriver hur 

riktlinjerna kan hamna lite i skymundan då lärarna ofta inte har tid att arbeta medfrågorna, 

någonting som även de intervjuade lärarna belyser. Rektorn menar att om det för en lärare 

skulle stå mellan att sätta betyg och ta kontakt med en högskola så kommer kontakten med 

högskolan att hamna i andra hand.  

Alltså det är ingen lärare som får för sig att säga så här att jag tror inte jag sätter några 

betyg i år, läraren skull få det hett om öronen men däremot ska man ju tänka sig att man 

kanske inte hinner med så mycket jobb kring det med mänskliga rättigheter och så i år, jag 

får inte rum med det riktigt i min planering fastän det står i den svenska läroplanen att vi 

ska jobba med den delen, än väl utbildningsval - arbete samhällsliv då kanske inte liksom, 

jag får nog hoppa över det i år ungefär. (Rektor 2). 

Det går sammanfattningsvis att se en röd tråd kring de svar som respondenterna ger i 

förhållande till kunnandet att implementera riktlinjerna nämligen att denna egenskap är svår 

att uppnå. Denna svårighet uppstår främst när det kommer till behovet av resurser för att 

implementera de aktuella riktlinjerna men svårigheter uppstår också i bristen på styrdokument 

som studie- och yrkesvägledaren påpekar. Lärarna anser sig ha så mycket att göra med de 

uppgifter som berör den ordinarie undervisningen och planeringen av denna att kontakten 

med arbetsliv eller högre utbildning blir sekundär, någonting som rektor 2 också understryker 

i sitt resonemang.  

6.3 Tjänstemännens vilja 
Lärare 1: 

Läraren ger utsagor på att vilja främja alla elevers kontakt med arbetslivet och även högre 

utbildning men är också tydligt med att om det skulle stå mellan att hjälpa en elev att klara av 
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sina kurser eller hjälpa samma elev att komma i kontakt med en högskola eller universitet så 

kommer alltid elevens studieresultat att gå före. Detta perspektiv lyser inte igenom lika starkt 

när läraren pratar om samma fenomen fast för arbetsmarknaden. Detta anser jag vara en effekt 

av att det är ett yrkesprogram och att arbetsmarknaden åter igen är mycket viktigare i 

sammanhanget är vidare utbildning.  

Kommer det till att det står emot att jag ska göra någonting annat, att hjälpa någon elev att 

klara kurserna så är det klart att jag hjälper elever före att jag ringer till högskolan och hör 

"vill ni ha ett samarbete"? Så det är klart att, viktigt är det och jag tycker ju att vi borde få 

tid avsatt för att göra det för att det är en viktig sak för det motiverar elever och får dom att 

vilja, ja lite till.81 

Utöver detta så anser läraren att dessa riktlinjer är inspirerande för det dagliga arbetet och att 

framförallt de mål som berör elevens tidigare kunskaper är viktiga och stämmer överens med 

den bild som läraren själv har på undervisning. Läraren menar att genom att följa detta 

regelverk så ger man eleverna en möjlighet att utgå ifrån sin egen världsbild istället för att 

försöka placera in eleven i ett färdigt fack med en etikett. Läraren visar stor entusiasm när 

denna fråga kommer upp under intervjun, samma entusiasm som tidigare uppenbarat sig i 

diskussionen kring kön och social- och kulturell bakgrund. 

Lärare 2: 

Lärare 2 är den respondent som har varit tydligast med sin åsikt kring denna egenskap och det 

är någonting som genomsyrar hela intervjun och inte bara de delar som berör viljan. Läraren 

beskriver hur skolan har gjort försök att lära ut riktlinjerna och hur de ska tillämpas men säger 

också att det har varit ointressant information och att det inte har varit av intresse att ta del av 

den information som har delats. Läraren är inte heller så intresserad av att försöka hålla en 

kontakt med universitet och högskolor.  

Min undervisning och mitt jobb rullar på ganska bra ändå. Jag skulle kunna göra noll där 

det funkar.82 

Läraren anser emellertid inte att utbytet med högskolor och universitet är helt onödigt då 

eleverna undervisas i ämnen som gynnas av studiebesök på skolor som Chalmers, fysik 

exempelvis. Läraren tycker i relation till detta att det är de ämnen som är karakteristiska för 

programmet som borde ha ansvaret när det kommer till att ha kontakt med högre utbildningar. 
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Men även detta menar läraren är problematiskt då en elever på naturvetenskapligt program har 

tre karaktärsämnen i kemi, fysik och biologi. Detta skapar då konflikter gällande vilket ämne 

som bär huvudansvaret för kontakten.  

Andra år så har jag kanske haft mitt ämne på tre olika program och inte kan jag sätta mig in 

i tre olika programs kontakt med näringsliv och universitet det blir liksom rätt så tung 

match. 83 

Slutligen så uttrycket läraren sin frustration i relation till riktlinjerna och menar att de snarare 

förstör för läraren och bidrar till att göra läraryrket sämre än att hjälpa till och gynna 

verksamheten.  

Nej! Det är inte inspirerande för mig att få alla dessa riktlinjer som man inte hinner med.84 

Studie- och yrkesvägledare: 

Studie- och yrkesvägledaren beskriver hur ett samarbete med mer kontakter utanför skolan 

hade varit fördelaktigt och även önskvärt att ha men att det inte är möjligt på grund av 

resursbristen som finns för arbetet med samhället och högre utbildning. Detta kopplas alltså 

ihop med kunnande, då viljan uppfylls. Vidare så beskriver studie- och yrkesvägledaren hur 

viljan uppfylls i relation till att studie- och yrkesvägledarna på skolan är villiga att koppla in 

olika branscher i handledningen men att de inte vet vilka branscher som är aktuella att koppla 

in.  

Vi måste ju hålla ha kunskap om vad som händer inom utbildningsväsendet och så, så att 

det ligger ju som en del av vår kompetensutveckling så det är ju jätteviktigt och det är ju 

också en sådan del som man skulle vilja lägga mer tid och resurs på om det fanns mer tid 

och resurser faktiskt, för att få till det. 85 

Studie- och yrkesvägledaren är även inne på samma problem som lärare 2 berörde kring de 

yrkesförberedande programmen och att de har ett annat utgångsläge när det kommer till att 

koppla till yrkeslivet då de har ett naturligt sätt att interagera. Denna problematik drar studie- 

och yrkesvägledaren vidare till de studieförberedande programmen och menar att det utbyte 

som sker på yrkesprogrammen även skulle behöva ske på de studieförberedande. Det finns 

alltså återigen en vilja att utöka samarbetet med vidare utbildning men det är åter igen en 

fråga om resurser.  
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På yrkesprogrammen till exempel […] där blir det ju den kontakten på ett annat vis men det 

skulle ju behövas även inom de högskoleförberedande utbildningarna, på något vis men där 

är vi väl inte heller riktigt hemma med hur vi ska göra det.86 

Sista citatet under kan borde också lyftas in under vilja för studie- och yrkesvägledaren. I 

diskussionen kring kön, social- och kulturell bakgrund så beskriver studie- och 

yrkesvägledaren hur det är viktigt att bryta på de föreställningar som finns främst när det 

kommer till kön då det är väldigt indelat på de yrkesförberedande utbildningarna och att det är 

framförallt i de utbildningarna som det behövs bättre könsfördelning. Studie- och 

yrkesvägledaren gör också skillnad på de elever som kommer från arbetarhem och 

akademikerhem och menar på att det inte ska vara någonting som formar elevens val av yrke 

eller studier men att det ofta är det.  

Rektor 1: 

Allt som tidigare redogjorts av rektor 1 pekar på att rektorn vill implementera riktlinjerna. 

Rektorns arbete handlar nästan exklusivt om att implementera den nya läroplanen i sin helhet 

och framförallt ha ett bra förhållande med studie- och yrkesvägledarna. Vi kan återigen 

koppla till det faktum att rektorn tillsammans med chefen för studie- och yrkesvägledarnas 

enhet gjort upp en strategisk plan i form av ett årshjul som beskriver implementeringens 

belopp under ett år där uppföljning är ett viktigt steg.  

Jag tycket att det är viktigt att lyfta det faktum att rektorn pratar om de studieförberedande 

och de yrkesförberedande programmen på samma sätt och problematiserar de båda på lika 

grunder vilket jag tycket påvisar en vilja att följa riktlinjerna.  

Elevernas åsikter är viktiga för rektorn som beskriver hur de har en elevenkät på skolan där en 

del berör det som är studie- och yrkesvägledning och hur eleverna upplever dess kvalitét. 

Rektorn menar att dessa enkäter ligger till grund för fortsatt arbete med riktlinjerna och 

resultaten på enkäten är inte helt till belåtenhet för rektorn utan det finns utrymme för 

förbättring vilket rektorn också uttrycker.  

[…] den allmänna elevenkäten och där finns en fråga om studie och yrkesvägledningen 

som har, om de är nöjda med den och de är dom, ja det är inga katastrofala siffror men de 

kunde vart bättre.87 
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Med enkätens resultat vill rektorn förbättra arbetet kring de aktuella riktlinjerna, framförallt 

med hjälp av ett ökat samarbete med högre utbildning och arbetsliv. Studie- och 

yrkesvägledarna bär här ett stort ansvar.  

[…] det får vi ju fortsätta med att göra och så behöver vi ju fortsätta med att ha den här 

dialogen med den studie och yrkesvägledare som är på respektive program för att hitta på 

vilket sätt kan vi göra att ett plus ett blir tre.88 

Rektor 2: 

Rektor 2 visar på en vilja att arbeta med den nya läroplanen och riktlinjerna likt rektor 1 då 

rektor 2 på samma sätt som rektor 1 belyser problematiken med både arbetsliv och högre 

utbildning för både de studieförberedande och yrkesförberedande programmen. Rektorn 

pratar också mycket om eventuella samarbeten och vad programmen i samband med 

programråden skulle kunna åstadkomma dessvärre utan att komma med några konkreta 

förslag.  

Viljan berör lite av det som kunnandet redan är inne på i föregående kapitel. Båda lärarna 

uttrycker att om det står mellan att lära ut till eleverna och ge dem ett rättvist betyg och ta 

kontakt med vidare studier och arbetsliv så är det alltid eleverna som kommer att gå före. Den 

skillnad som tidigare förekommit i attityden kring riktlinjerna mellan de olika tjänstemännen 

baserat på deras befattning är också förekommande under viljan. 
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7. Avslutning  

7.1 Slutdiskussion  

Jag har i denna uppsats undersökt implementeringen av den nya läroplanen sett utifrån 

följande övergripande frågeställning: 

• Är implementeringen av den nya kursplanen i Kungsbacka lyckad sett utifrån de mål 

som presenteras under kapitel 2.4 Utbildningsval – Arbete och samhällsliv? 

Denna frågeställning har sedan med hjälp utav uppsatsen teoriram skapat tre underliggande 

frågeställningar som jag kommer besvara var för sig: 

• Hur ser förståelsen ut hos tjänstemännen på Kungsbackas gymnasieskolas i 

förhållande till riktlinjerna för utbildningsval – arbete och samhällsliv? 

Det går att utläsa att förståelsen har varit viktig för Kungsbacka kommun då alla respondenter 

på något sätt beskriver att ett arbete kring ökad förståelse har skett i samband med deras 

tjänst. Ett exempel på åtgärder som gjorts av kommunen och skolan i mening att främja 

förståelsen för riktlinjerna är de personer som rektor 1 beskriver som anställts på skolan med 

speciell kompetens på den nya läroplanen och dess implementering samt vidareutbildningen 

av befintlig personal på skolan, även detta i hopp om att främja förståelsen för riktlinjerna.  

Denna förståelse går sedan att utläsa i svar från både lärare 1 och studie- och yrkesvägledaren 

där läraren påstår sig ha en god förståelse för riktlinjerna i förhållande till den arbetsmarknad 

som är kopplad till programmet. Det verkar dock vara så långt som förståelsen går. Det arbete 

som har skett i syfte att främja förståelsen har i allra högsta grad gett tjänstemännen en 

förståelse för styrdokumenten men endast direkt kopplat till de vanliga arbetsuppgifter som 

tjänstemännen har. Lärare 2 är ett exempel på där skolan har gjort ett försök att öka 

förståelsen för riktlinjerna men inte lyckats då läraren inte anser att det faller under dennes 

arbetsuppgift och således är ointresserad av en djupare förståelse.  

Jag anser alltså sett utifrån det material som jag har samlat in att det har gjorts ett försök till 

att främja tjänstemännens förståelse för de nya riktlinjerna men att denna förståelse har 

limiterats till att inkludera de bitar av riktlinjerna som tjänstemännen själva anser är viktiga 

för sin verksamhet. Förståelsen blir således bra men på samma gång begränsad sett till 

majoriteten av respondenterna, viktigt att nämna är också att kommunens försök till att öka 

förståelsen har varit ambitiösa.  
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• Hur väl kan tjänstemännen på Kungsbackas gymnasieskola implementera riktlinjerna 

för utbildningsval – arbete och samhällsliv? 

När det kommer till kunnandet så går det att se ett tydligt mönster i respondenternas utsagor. 

Bland de frågor som ställts i intervjuerna så finns det en fråga som ämnar att undersöka om 

tjänstemännen själva anser att de har tillgång till de resurser som behövs för att kunna 

tillämpa riktlinjerna, på denna fråga svarade samtliga respondenter nej. När frågan sedan 

diskuterades vidare så blev det uppenbart att det var en brist på framförallt arbetstid men 

också en brist på pengar i skolans budget som stod i vägen för tjänstemännens utövande av 

riktlinjerna. Ett undantag för denna brist på arbetstid går hitta i samtal kring tjänstemännens 

mentorstid då tjänstemännen indikerar att det då finns tid att implementera riktlinjerna men att 

denna tid inte är tillräcklig eller felplacerad.  

När det kommer till bristen på arbetstid så går det att de skillnader mellan de tjänstemän som 

jobbar på yrkesförberedande och studieförberedande program. De olika tjänstemännen menar 

att det är lättare för en tjänsteman som är aktiv inom ett yrkesförberedande program att 

komma i kontakt med arbetslivet då det finns naturliga mötesplatser för ett sådant möte. 

Utbytet mellan gymnasieprogrammen och högre utbildning visar sig vara en större utmaning 

för båda typer av program. Den svårighet som finns kopplat till kontakten med högre studier 

ger även de tjänstemän som arbetar inom skolans administration uttryck för. 

Anledningen bakom denna svårighet ligger inte endast hos en part utan många av 

tjänstemännen uttrycker hur de varit i kontakt med arbetsliv eller högre studier i hopp om att 

kunna göra ett utbyte för att på så sätt implementera riktlinjerna. Dessa försök till samarbeten 

har genererat lite till inget intresse hos de högre utbildningarna enligt tjänstemännen vilket 

gör att kunnandet inte blir uppfyllt. 

• Vilken vilja har tjänstemännen på Kungsbackas gymnasieskola att implementera 

riktlinjerna för utbildningsval – arbete och samhällsliv? 

Sett utifrån tjänstemännens svar under intervjun så vill de med vissa undantag implementera 

riktlinjerna. Samtliga tjänstemän menar att det hade varit fördelaktigt om riktlinjerna hade 

kunnat implementeras så länge det inte medför förlust för ordinarie utbildning eller 

verksamhet men att det samtidigt borde vara en naturlig del av den dagliga verksamheten. Det 

går även att se en skillnad i utsagor från de tjänstemän som arbetar med yrkesförberedande 

program och de som arbetar med studieförberedande program där de som arbetar med de 
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yrkesförberedande programmen återigen utrycker att det är en naturlig och viktig del att 

arbeta med arbetslivet och att det är otänkbart att inte göra det.  

Ledningen på skolan är de tjänstemän som visar mest vilja att implementera riktlinjerna. Detta 

påvisas av utformandet av det årshjul som finns på skolan och som har arbetats fram av 

rektorer och chefen för studie- och yrkesvägledare. Jag upplever således att tjänstemännen vill 

implementera riktlinjerna men på samma gång ger utryck för den svårighet som finns i 

implementeringen.  

Genom svaren på dessa tre underliggande frågeställningar så går det att besvara den 

övergripande frågeställningen: 

• Är implementeringen av den nya kursplanen i Kungsbacka lyckad sett utifrån de mål 

som presenteras under kapitel 2.4 Utbildningsval – Arbete och samhällsliv? 

Då Lundqvist menar att samtliga egenskaper måste vara uppfyllda för att en implementering 

måste bli lyckad så blir svaret att implementeringen är misslyckad. Detta baserar jag på det 

faktum att tjänstemännen inte fullt ut förstår riktlinjerna på grund av att deras relevans inte 

tydliggjorts för tjänstemännen. Tjänstemännen kan inte implementera dem främst till följd av 

en brist på arbetstid men också tack vare en bristande kontakt med arbetsliv och högre studier. 

Då idén till denna uppsats uppkommit ifrån Dahlkvists uppsats anser jag det lämpligt att 

resultatet av de två sätts i relation. Dahlkvists uppsats som undersöker implementeringen av 

samma riktlinjer som jag undersöker i denna uppsats får också fram ett liknande resultat av 

sin undersökning. Resultatet påvisar att tjänstemännen i Falkenbergs kommun vill 

implementera riktlinjerna men inte kan eller förstår vilket resulterar i en misslyckad 

implementering. Den stora skillnaden mellan resultaten är att kommunen och skolans ledning 

i Kungsbacka kommun utfört ett mer omfattande arbete i syfte att öka förståelsen än 

Falkenbergs kommun. Detta arbete har emellertid inte lyckats öka förståelsen tillräckligt 

mycket för att egenskapen ska uppfyllas i någon av kommunerna.  

Resultatet av undersökningen i denna uppsats är starkt kopplad till begreppet närbyråkrater 

samt närbyråkraternas interaktion med de politiska beslut som ska implementeras. Den 

forskning som har lyfts i forskningsläget ser till implementering av politiska beslut i skolan 

som en svår och i vissa fall omöjlig process. Denna svårighet för implementering hittas också 

i uppsatsens analys och det går således att koppla ihop uppsatsens analys väl till tidigare 

forskning.  
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Sannerstedt är en forskare som nämns vid två tillfällen i forskningsläget och hans kapitel 

Politikernas eller lärarnas fel? Implementering av besluten om förstärkningsresurser och 

arbetsenheter i skolan i boken Makten över den decentraliserade skolan89 ger en förklaring till 

uppsatsens resultat kopplat till det teoretiska ramverk som använts. Sannerstedt beskriver hur 

implementeringen i skolan är svår då politikerna inte besitter den professionella kunskap som 

lärarna gör och därför fattar beslut som lärarna är ointresserade av att implementera, 

någonting som går att se i denna undersökning. Det går att argumentera för att den nya 

läroplanen och där igenom också de aktuella riktlinjerna borde vara mer intressanta för 

tjänstemännen då det är andra tjänstemän i samma kategori som har varit med och arbetat 

fram dem. Detta argument vill jag dock bortse ifrån då rösten av några få tjänstemän inte kan 

stå för alla andras inom en organisation med så mycket mångfald som skolan. Alla tjänstemän 

som deltar i undersökningen vill göra mer än vad dom kan och en av tjänstemännen beskriver 

hur beslut tas på arbetsuppgifter som ska genomföras men inte hur det ska göras.  

Det faktum att lärarna inte får några klara direktiv på vad som ska göras i förhållande till 

implementeringen av riktlinjerna ger upphov till stort utrymme för tolkning av 

närbyråkraterna precis så som Jarl & Rönnberg beskriver i sin forskning.90 Jarl & Rönnbergs 

forskning måste sättas i relation till Lipskys teori om närbyråkrater då Jarl & Rönnberg menar 

att tjänstemännen inte alltid har en aktiv roll i misslyckandet av en implementering samtidigt 

som Lipsky menar att tjänstemännen besitter och utnyttjar makten att skapa en misslyckad 

implementering. Resultatet av denna uppsats påvisar att båda dessa påståenden stämmer då de 

tjänstemän som ingått i undersökningen både har gett upphov till en medvetenhet och en 

omedvetenhet i sitt bidragande till implementeringens misslyckande. 

7.2 Didaktiska implikationer 
Då denna uppsats är skriven under kursen samhällskunskap på avancerad nivå inom 

lärarutbildningen så står det i riktlinjerna för självständigt arbete att det vetenskapliga 

självständiga arbetet ska ha relevans för arbetet inom skolans undervisningsämne, i detta fall 

samhällskunskap, samt att jag ska bedöma dess tillämpningsområde och didaktiska 

implikationer.  

Relevansen för arbetet inom skolans undervisningsämne anser jag att uppsatsen i sin natur 

berör då de riktlinjer som undersöks ska utövas av samtliga lärare på skolan även mig som 

                                                

89 Sannerstedt (1988) s.115-166. 
90 Jarl & Rönnberg (2010) s.89. 
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samhällskunskapslärare. Detta har ingen koppling till undervisningen i sig utan snarare en 

koppling till lärarprofessionen i sin helhet. 

De didaktiska implikationerna går likt relevansen för arbetet också att hämta i de riktlinjer 

som har undersökts i uppsatsen. De mål som finns i kapitel 2.4 Riktlinjer för utbildningsval – 

arbete och samhällsliv är någonting som ska genomsyra hela undervisningen och alltid finnas 

med.91 Det blir således en självklar del i didaktiken.

                                                

91 Skolverket (2011) s. 13-14. 
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Appendix 

Bilaga 1 – Intervjuguide 

Introduktion 

1. För vilket eller vilka program är du verksam? 

2. I hur många år har du varit verksam Studie och yrkesvägledare alternativt lärare? 

Förstår 

3. Är du informerad om vad som förväntas av dig i relation till riktlinjerna? 

4. Är du införstådd i hur du ska tillämpa riktlinjerna i ditt dagliga arbete? Om ja, på 

vilket sätt? 

5. Vilken påverkan har de nya riktlinjerna för elevernas framtida utbildning eller 

yrkesliv? 

6. Om du är osäker på hur du ska tillämpa riktlinjerna, hur löser du en sådan situation? 

Kan 

7. Har du tillräckligt med tid och resurser för att skapa en god kontakt med samhällslivet, 

så som högskolor/universitet samt arbetsliv? Om ja, på vilket sätt? 

8. Bedömer du att du kan avsätta den tid det krävs för att föra samtal med eleverna 

gällande deras fortsatta utbildning eller yrkesverksamhet? 

9. Finns det goda förutsättningar för dig att arbeta med att motverka klassiska 

föreställningar grundade på kön eller social- och kulturellbakgrund i samtal med 

eleverna? Motivera ditt svar! 

Vill 

10. Hur viktigt är det för dig att arbeta med kontakter utanför skolan så som 

högskolor/universitet och arbetsliv? 

11. På vilket sätt anser du det vara viktigt att arbeta med frågor gällande föreställningar 

om kön eller social- och kulturellbakgrund? 

12. Anser du riktlinjerna vara inspirerande för dig i din dagliga verksamhet? 

Avslutning 

13. Finns det något vi inte redan berört som du skulle vilja tillägga?
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Bilaga 2 – Årshjul 
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