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1. Inledning 

Under mars månad 2011 fattade riksdagen beslut om att godkänna regeringens proposition 

2010/11:20 Legitimation för lärare och förskolelärare, även känd som 

lärarlegitimationsreformen. Regeringen hade som mål att verkställandet av 

legitimationssystemet skulle tillämpas fullt ut vid den 1 juli 2012, med 

övergångsbestämmelser för vissa lärargrupper till 2015. I huvudregel skulle det numer krävas 

att inneha en legitimation i order att utöva sin yrkesroll som lärare och förskollärare i 

skolväsendet. Den centrala myndigheten Skolverket tilldelades uppdraget att ansvara över 

reformens implementering och organisera handläggningen över legitimationssystemet (Prop, 

2010/11:20, 1-2, 48) 

 

Vid den 10 februari 2012 inkom en hemställan till regeringen från Skolverket med en begäran 

om ändring av tidpunkten för när vissa bestämmelser om lärarlegitimationen skulle börja 

tillämpas. Detta då Skolverket ansåg att de inte skulle hinna genomföra uppdraget, givet den 

satta tidsramen för verkställandet av reformen (prop. 2011/12:144, 13) 

 

Regeringen antog Skolverkets hemställan och beslut fattades att verkställandet av 

legitimationskravet skulle skjutas upp till den första december 2013. Genomförandet av 

lärarlegitimationerna kunde senare verkställas vid början på 2014, närmre två år efter det 

initialt planerade införandet (prop. 2011/12:144, 1). Dröjsmålet med implementeringen utav 

lärarlegitimationerna har uppdagats och resulterat i kritik från olika centrala instanser, som 

Konstitutionsutskottet och Justitieombudsmannen (bet. 2011/12:KU20; Lärarnas nyheter 

2015). 

 

Denna företeelse är dock inte unikt i sitt slag. Att politiska beslut inte alltid infrias som det 

först var tänkt, är ett trots allt ett politiskt faktum. Däremot är det ett rimligt antagande, att de 

politiska reformer våra beslutfattare fattar beslut om, bör infrias så som de avsågs. Fenomenet 

som uppstår när ett politiskt beslut inte genomförs som det förväntas, brukar inom 

forskningen benämnas som implementeringsproblemet (Hogwood & Gunn 1987, 194). Med 

denna formulering förutsätter man att politiska beslut bör genomföras enligt beslutfattarnas 

intentioner, enkelt uttryckt, politikerna beslutar och förvaltningen verkställer (Sannerstedt 

2001, 19-21).  
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Så hur bör man studera implementeringsproblemet som uppstod när 

lärarlegitimationsreformen inte kunde verkställas inom satt tidsram? 

Detta val är sällan självsagt. Härleds problemet till beslutfattarnas vilja, eller den berörda 

myndighetens genomförande?  

 

Föreligger det ett stort tolkningsutrymme och möjlighet till interpretation hos den 

implementerande myndigheten rörande lagen, så bör fokus riktas mot den implementerade 

aktören. Detta förekommer ofta då genomföraren betraktas som en närbyråkrat, en 

tjänsteperson som i sin dagliga verksamhet utformar lagens betydelse i sin yrkesutövning. 

Klassiska benämningar på sådana är yrken där graden av självbestämmanderätten är hög 

förefinnes hos lärare, läkare och socialsekreterare (Sannerstedt 2001, 26; Cairney 2012, 37-

38). I detta fall är det en empirisk fråga om huruvida lagen och beslutfattarens avsikter ens har 

någon större styrande påverkan vid implementeringen. Detta då lagen genomförs i den unika 

yrkesmiljö närbyråkraten befinner sig i. Att närbyråktaterna själva tar initativ till reformer 

som de sedan får implementera är heller inget ovanligt inslag (Sannerstedt 2001, 27) 

 

Uppsatsen kommer att lägga fokus vid den förra inriktningen, nämligen beslutfattarnas vilja. 

Perspektivet anser dock inte att tillämparens handlande saknar betydelse, utan snarare att 

resultatet av deras handlande bör ses i bakgrund till den berörda lagen och beslutfattarnas 

styrning (Sannerstedt 2001, 24). Argumenten för detta val begrundar sig i att det är 

beslutfattarna, och inte tillämparna, som utformande och beredde lagbeslutet rörande 

lärarlegitimationsreformen. Beslutfattarna har även, genom sin demokratiska auktoritet, 

kontrollen att styra och reglera över den implementerade myndigheten med direkta som 

indirekta medel (Sannerstedt 2001, 20, Lundquist 1984, 158). Ansvaret att noggrant bereda 

dugliga och genomförbara reformer åligger även beslutfattarna, och inte den implementerade 

myndigheten. Detta ansvar framgår tydligt i beredningskravet som förekommer i 

Regeringsformens sjunde kapitel (bet. 2011/12:KU20). 

 

Antagandet att beslutfattarnas intentioner bör följas och genomföras, vilket är en demokratisk 

kärnpunkt, bör anses vara rimligt. Samtidigt är det beslutfattarna som utövar styrningen och 

inflytandet över myndigheterna, och inte tvärtom. Givet dessa premisser, så förefaller det att 

beslutfattarna i högre grad, hade möjlighet att påverka resultatet av implementeringen  

rörande lärarlegitimationsreformen än genomförarna. 
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Då beslutfattarna styr över förvaltningen, så ställer detta krav på att de lagar och förordningar 

som lämnas till uppdrag hos myndigheterna, är planerade i detalj och har goda förutsättningar 

att implementeras så som beslutfattarna avser. Tas dessa premisser i beaktning av 

beslutsfattarna, så ökar chanserna att en lyckosam implementering av lagförslaget genomförs 

(Hogwood & Gunn 1987, 198-99; Hill & Hupe 2014, 52).  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att beskriva och förklara implementeringsproblemet som uppstod när 

Skolverket inte kunde verkställa lärarlegitimationsreformen givet den satta tidsramen.  

 

i) Hur utformades lagförslaget om lärarlegitimationerna av beslutfattarna? 

 

ii) Varför uppstod ett implementeringsproblem vid tillämpningen av lärarlegitimationerna?  

 

iii) Vilka förutsättningar existerade för att en lyckosam implementering av reformen skulle 

ske? 

 

1.2 Avgränsning 

Att verkställandet av lärarlegitimationerna blev förskjutet i nästintill två års tid är endast en 

del av implementeringsproblemet. Flera centrala delar av legitimationsreformen har även 

reviderats och omformulerats av regeringen under perioden 2013-14, långt efter reformens 

verkställande (Utbildningsdepartementet 2013). Detta belyser att det finns fler än ett 

implementeringsproblem kopplat till genomförandet av legitimationsreformen. Däremot anses 

det att ett åtagande för att förklara fler, eller samtliga implementeringsproblem knutet till 

reformen är för omfattande för en C-uppsats. Uppsatsens inriktning och perspektiv att 

undersöka beslutfattarnas intentioner och inte genomförarens handlande, blir även en central 

avgränsning vid studerandet av implementeringsproblemet.   

 

1.3 Disposition 

Uppsatsens nästföljande del består av ett teoretiskt avsnitt där de valda teoretiska ramverken 

och idéerna till uppsatsens problemformulering presenteras. Efter detta redovisas det för 

uppsatsens metoddel. Där återfinns en diskussion om valet av metod, forskningsdesign och 
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material samt ett resonemang om eventuella för- och nackdelar av studiens 

metodutformningen. Följande presenteras det empiriska resultatet om utformningen av 

lärarlegitimationsreformen och dess implementering som den genomfördes av Skolverket. 

Slutligen appliceras det valda teoretiska ramverken för att förklara det uppkomma 

implementeringsproblemet, och avrundas med slutsatser och en avslutande diskussion.  

 

2. Teori 

 

2.1 Top-down perspektivet 

Relationen mellan beslutfattare och tillämpare är en kärnpunkt i order för att analysera 

implementeringsprocessen. Inom det statsvetenskapliga forskningsfältet så förekommer 

vanligtvis tre separata synsätt eller perspektiv på denna relation som blir vägledande väl vid 

analysen utav forskningsproblemet. Dessa brukar benämnas som top-down, bottom-up eller 

nätverksperspektivet (Sannerstedt 2001, 21-24; Hill & Hupe 2014, 55).   

 

Det förstnämnda top-down perspektivet tar sin ansats i hierarkiska termer då teorin har två 

centrala antaganden. Nämligen att politiska beslut de facto tas av våra folkvalda, och 

normativt genomförs dessa beslut av berörda myndigheter och förvaltning (Cairney 2012, 37). 

Beslutfattarna styr med sin demokratiska legitimitet över förvaltningen och förväntar sig att 

implementeringen överensstämmer väl med deras beslut. Detta är ett principiellt demokratiskt 

ställningstagande som förutsätter att förvaltningen respekterar och följer de beslut som tas av 

våra folkvalda och ser till att de genomförs (Sannerstedt 2001, 19-21; Cairney 2012, 37-38). 

 

Med andra ord så eftersträvar man en hög grad av reliabilitet och rationalitet i styrningen. 

Reabilitetsbegreppet avser graden av vilket tillämparen agerar i enlighet med beslutfattarens 

styrning. Rationalitetsbegreppet avser i vilken grad resultatet av reformen överensstämmer 

med beslutfattarna vilja (Sannerstedt 2001, 19-21) 

 

Grunden för top-down perspektivet är att styrningen bör betraktas som rationell, då 

beslutsfattarna vill se att de lagar som stiftas skall överensstämma med resultatet av 

myndigheternas implementering. Styrningen av förvaltningen bedrivs för att reformer skall 

genomföras, och därav ses förvaltningen som ett instrument för beslutsfattarna (Sannerstedt 

2001, 21; Hogwood & Gunn 1987, 207). Styrningen av myndigheter kretsar runt de lagar och 
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förordningar som är ett direkt resultat av beslutfattarnas vilja. Top-down analysen av 

implementeringen kretsar därav att förklara hur och om lagen implementeras korrekt av 

berörd förvaltning. I detta fall blir det den proposition och förordning kopplat till 

lärarlegitimationsreformen och Skolverket som genomförande myndighet.  

 

Det andra synsättet på implementering blir snarare en antites på top-down perspektivets 

antaganden, vilket är bottom-up perspektivet. Detta perspektiv tar ansats i att det snarare är 

genomförarna, eller närbyråkraterna som i sitt dagliga arbete utformar implementeringens 

resultat (Cairney 2012, 37-38). Klassiska benämningar på närbyråkrater är ofta läkare, 

socialtjänstemän, handläggare och lärare, som i sin professionella yrkesutövning explicit 

tolkar de lagar som antas (Sannerstedt 2001, 22-23; Hill & Hupe 2014, 53-54).   

 

Här är reabilitetsbegreppet betydligt lägre än vid föregående perspektiv, där det snarare är 

närbyråkraternas subjektiva yrkesutövning och organisering som normativt bör forma arbetet 

och resultatet av implementeringen. De antagna lagarna är oftast generellt formulerade, vilket 

skänker närbyråkraten en påtaglig handlingsfrihet under implementeringsprocessen 

(Sannerstedt 2001, 25). Därav blir då närbyråkraten den centrala aktören inom 

implementeringsanalysen med ett bottom-up perspektiv. Med andra ord kan man beskriva 

skillnaden att top-down perspektivet har sin utgångspunkt i beslutfattarnas avsikter, och 

bottom-up perspektivet snarare utgår från tillämparnas handlande (Sannerstedt 2001, 25-26).     

 

Det sistnämna perspektivet benämns som nätverks-perspektivet, där ett aktörssamspel mellan 

beslutfattare, myndigheter och privata intresseorganisationer är vad som är avgörande för 

implementeringen och dess resultat. Nätverksperspektivet kan förenklat ses som en 

kombination av de tidigare nämnda ramverken (Sannerstedt 2001, 23; Hill & Hupe 2014, 55-

56).   

 

2.2 Hogwods och Gunns rekommendationer för beslutsfattare 

 Hogwood och Gunns teoretiska ramverk bottnar likväl i top-down resonemang att det är 

beslutfattarnas avsikter i form av lagar och förordningar som skall vara vägledande vid 

implementeringsstudier. Resonemanget som framförs är att de lagar och förordningar som 

existerar, producerade av våra beslutfattare med sin demokratiska legitimitet, skall korrekt 

tolkas och implementeras av berörda genomförare. Givetvis skall handlingsfriheten hos 
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myndigheter beaktas, men det är inte upp till dem att utforma och designa syftet med de lagar 

och förordningar som produceras (Hogwood & Gunn 1987, 207; Hill & Hupe 2014, 52). 

 

Avsikten med detta teoretiska ramverk kretsar kring problematiken när beslutade policies eller 

lagar misslyckas att implementeras så som beslutfattarna avsåg. Hogwood och Gunn anser att 

ett implementeringsmisslyckande kan förklaras av tre orsaker. Det förstnämnda benämns som 

dåligt genomförande, vilket sker då den implementerande myndigheten misslyckas att 

genomföra en väl planerad policy (Hogwood & Gunn 1984, 197). Den andra orsaken 

benämns som undermålig policy, då den ansvariga myndigheten genomför en till synes 

korrekt implementering, men resultatet lever ändå inte upp till beslutfattarnas avsikter. Vilket 

härleds till beslutfattarna misslyckades med att formulera en genomförbar policy Den 

sistnämnda namnges som otur eller bad luck, vilket sker då både policyformuleringen och 

implementeringen är lyckosamma, men den förväntade effekten uteblir (Hogwood & Gunn 

1984, 197-98) Detta kan ske då externa omständigheter som ligger utanför beslutfattarnas 

kontroll inträffar under implementeringsprocessen (Ibid).  

 

Med teorin rekommendationer för beslutsfattare presenterar Hogwood och Gunn en modell 

eller ramverk som identifierar centrala premisser och förutsättningar, som beslutfattare måste 

beakta i order att producera genomförbara reformer. Målsättningen med dessa 

rekommendationer är att om dessa kriterier och premisser uppnås och tas i beaktning av 

beslutfattarna, så ökar möjligheterna att en perfekt implementering kan genomföras av de 

berörda myndigheterna (Ibid). Avseendet med perfekt implementering är då att beslutfattarnas 

vision har implementerats så som de avsåg och med gott resultat (Hogwood & Gunn 1984, 

198-199). Nedan följer en presentation av de rekommendationer som Hogwood & Gunn avser 

att beslutfattare bör säkerställa i order att en policy skall implementeras så som de avsett. 

1) Policyn skall kunna implementeras så som den avsågs, det som skall genomföras bör 

begrundas inom en giltig teori eller logiska antaganden. De flesta policys är mer eller mindre 

hypoteser som omfattas av initiala förutsättningar och förutfattade konsekvenser. 

Resonemanget lyder, gör vi x så leder detta till y. Beslutfattarna bör basera sina policys på 

adekvata resonemang och en övertygelse av dess genomförbarhet. Om policyn inte grundar 

sig på en korrekt förståelse och logik, så kan tillämparen trots hög kompetens, inte genomföra 

den (Hogwood & Gunn 1984, 201-202; Cairney 2012, 35; Hill & Hupe 2014, 52).  
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2) Tillräckliga medel och resurser måste vara tillgängliga för den genomförande 

myndigheten. Reformen som skall implementeras bör även sättas inom en adekvat tidsram. 

Policys som baseras på kausal teori och är politiskt sett genomförbara, kan dock misslyckas 

att implementeras. Beslutfattare tenderar ofta att överfokusera på slutresultatet, istället för hur 

vägen dit bör formas. Genomföraren måste även ha tillgång till de resurser, åskådliga som 

abstrakta, som krävs för att genomföra policyn. En generell förekommande anledning är ofta 

att beslutfattarna efterfrågar för mycket på för kort tid, eller ”Too much is expected too soon” 

(Hogwood; Gunn 1984, 199-200, Cairney 2012, 35, Hill & Hupe 2014, 52). 

 

3) Kombinationen av alla nödvändiga resurser måste vara tillgängliga.  

Denna rekommendation följer naturligt av den föregående, där författarna belyser behovet av 

att samtliga resurser finns att tillhandagå under implementeringsprocessen. En metafor 

används som vid byggandet av en landningsbana behövs personal, pengar, verktyg och 

cement. Skulle samtliga resurser förefinnas förutom verktygen, infinner sig en flaskhalseffekt, 

och det tillgivna uppdraget blir kraftigt försenat (Hogwood & Gunn 1984, 200; Cairney 2012, 

35; Hill & Hupe 2014, 52). 

 

 4) Den implementerade myndigheten bör inte vara beroende av externa aktörer för 

genomförandet av policyn. I order att en perfekt implementering skall genomföras, bör den 

genomförande myndigheten självständigt kunna utföra policyn. Däremot präglas ofta 

implementeringsprocessen utav komplexitet, och ett sådant normativt antagande är inte alltid 

förenligt i realiteten. Om tillämparen är beroende av samarbete eller involvering av en extern 

myndighet eller aktör, så bör denna samverkan vara av minimal karaktär och betydelse. Är 

myndigheten beroende av flera aktörers medverkan och auktorisation så kan det både försena 

och komplicera genomförandet. Likt ordspråket, för många kockar (Hogwood & Gunn 1984, 

202-204; Cairney 2012, 35; Hill & Hupe 2014, 52). 

 

5) Det existerar en förståelse av, och överenskommelse om vad som skall genomföras mellan 

beslutfattare och genomförare. Denna rekommendation grundar sig i att beslutfattarna bör 

vara tydliga om vad som skall uppnås och genomföras, och att denna vision är förankrad hos 

tillämparen. Tillämparen skall inte kunna missförstå beslutfattarens intentioner och styrning. 

En sådan företeelse kan uppstå om beslutfattarna formulerar sina policys med svävande och 

otydliga mål, som kan vara komplicerade för tillämparen att tolka (Hogwood & Gunn 1984, 
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204; Cairney 2012, 35; Hill & Hupe 2014, 52). 

 

 6) Det bör förefinnas en tydlig ordningsföljd om hur reformen skall verkställas. 

Den myndighet som tillämpar policyn skall inte behöva förlita sig på improvisation under 

implementeringsprocessen. Rekommendation följer den föregående i viss utsträckning, men 

att det även bör finnas en tydlig styrning som anger hur policyn skall genomföras. Sedan 

kvarstår givetvis den organisatoriska aspekten där tillämparen översätter denna styrning till 

handling (Hogwood & Gunn 1984, 205; Cairney 2012, 35; Hill & Hupe 2014, 52). 

 

 7) Det föreligger perfekta möjligheter för kommunikation och koordination inom den 

myndighet och bland de externa aktörer som innefattas inom genomförandet. Författarna 

reserverar sig återigen för bruket av ordet perfekt. För att denna rekommendation skall gälla, 

skulle det krävas att den tillämpande myndigheten liknas vid en totalitär enhetlig organisation, 

som utan uppdelning och konflikt blint verkställer de styrandes vilja. Denna inrådan riktar sig 

emot att den myndighet, eller om flera aktörer är inblandade, har goda möjligheter att internt 

kommunicera och koordinera arbetet gemensamt med tillämpningen (Hogwood & Gunn 

1984, 205-206; Cairney 2012, 35; Hill & Hupe 2014, 52).  

 

8) De som har makt har möjlighet att i detalj styra och kräva lydighet av organisationen och 

delaktiga utomstående aktörer. Den sistnämna rekommendationen betecknas som den mest 

ouppnåeliga och abstrakta. Vilket föranleder att de som har auktoritet, både beslutfattare och 

myndighetschefer, kan utöva makt och erhålla total lydnad och medgörlighet inom 

myndigheten och externa aktörer som innefattas inom implementeringsprocessen. Författarna 

anser att ett sådant system ej bör betraktas som efterlevnadsbart. Däremot bör de med 

auktoritet kunna styra och kontrollera att inga intressekonflikter eller dispyter inom 

myndigheten kolliderar med det tillämpande uppdraget (Hogwood & Gunn 1984, 206; 

Cairney 2012, 35; Hill & Hupe 2014, 52) 

 

Hogwood och Gunn poängterar dock att en strikt efterföljning av dessa rekommendationer är 

nästintill omöjligt att efterleva väl i praktiken, med hänvisning till implementeringsprocessens 

komplexitet. Därav är det i princip omöjligt att planera eller att uppnå en perfekt 

implementering.  På så vis bör denna modell inte ses som ett normativt antagande om hur det 

bör gå till, snarare som riktlinjer som är värda att ta i beaktning vid utformningen av policys 
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(Hogwood & Gunn 1984, 198). Modellen lämpar sig väl med det teoretiska resonemangen 

som framförs vid top-down perspektivet, att det är beslutfattarna som är de primära 

utformarna av lagar och reformer. Därav är det deras handlingar vi bör studera i order att 

förstå det problem som skall förklaras. 

 

Teorins syfte är att förklara varför implementeringsmisslyckanden sker. Om vi kan identifiera 

att ett misslyckande har skett, så kan modellen tjänstgöra som ett verktyg för att förklara vilka 

faktorer som har orsakat problemet.  

 

2.4 Lundquists modell för myndighetsstyrning 

Lundquist presenterar i sin bok Implementation steering (1987) en modell som förklarar den 

direkta och indirekta styrningen som beslutfattare utövar över myndigheterna. Styrningen har 

en stor påverkan på myndighetens möjligheter att genomföra den reform som beslutfattarna 

vill se verkställd (Lundquist 1984, 158-160).  Genom modellen nedan kan vi identifiera vilka 

styrningsmekanismer som beslutfattarna kan påverka myndighetens möjlighet att förstå, 

kunna och vilja genomföra reformen (Lundquist 1984, 158). 

 

Förenklat uttryckt, om beslutfattarnas styrning över myndigheten är tydlig, korrekt och 

välförankrad, så ökar detta myndighetens möjlighet att genomföra en lyckad implementering 

(Lundquist 1984, 158-160). Därav blir denna teori ett komplement till Hogwood & Gunns 

policyrekommendationer. Om beslutfattarnas styrning är god, så ökar detta chanserna att 

rekommendationerna uppnås.  Nedan följer en förenklad modell som visar hur beslutfattarna 

har möjlighet att påverka en myndighets möjligheter att genomföra en lyckosam 

implementering. Beslutfattarna har inflytande över samtliga av dessa styrningsmekanismer.  
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                              Direkt styrning                                                                 Förstå  

                                                                    Regelstyrning 

Politiker                                                                 Myndighet   

                                                                   Finansiell styrning 

                         Indirekt styrning             Informationstyrning                      Kan, förstå och vill       

                                                                 Formativ styrning  

                                                                Rekryteringsstyrning 

 

 

Egen illustration av Lundquists modell rörande bureaucracy steering (Myndighetsstyrning) 

(Lundquist 1987, 158). 

 

Den direkta styrningen identifieras i den antagna lagen, där beslutfattarna direkt talar om för 

myndigheten vad som skall genomföras. Här särskiljer man på orderstyrning och 

regelstyrning. Orderstyrning förekommer när beslutfattarna mer eller mindre specifikt i en lag 

förklarar vad som skall genomföras i ett enskilt fall av en myndighet. Regelstyrning, som är 

den mest förekommande styrningen, sker exempelvis i skollagen, där regeringen kompletterar 

med föreskrifter, förordningar och direktiv. Dessa lagar tolkas av genomföraren i former utav 

regler på flera olika fall. Om lagen styrning är tydlig och begriplig, så ökar myndighetens 

möjlighet att förstå vad som skall implementeras (Lundquist 1987, 158, Sannerstedt 2001, 

20). 
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Beslutfattarnas indirekta styrning syftar till att påverka myndighetens möjlighet att vilja, 

kunna och förstå genomförandet, i order att implementeringen genomförs så som politikerna 

avser.  

 

Finansiell styrning är beslutfattarnas ekonomiska styrning som säkerställer att myndigheten 

har nog med resurser att praktiskt utföra implementeringen. Goda finansiella villkor tillåter 

myndigheten att anställa personal, utveckla och förstärka den interna organisationen, vilket 

har en stark koppling till faktorn kan (Lundquist 1987, 157-158) 

 

Informationsstyrning kan betraktas som den kunskap beslutfattarna erhåller till myndigheten i 

order att förstå deras uppdrag. Detta kan vara antaganden inom de statliga utredningar som 

beslutfattarna begrundar sina reformer på, och myndigheten anpassar sin implementering 

givet den kunskap som beslutfattarna informerat dem om. Informationen om reformen och hur 

implementeringen bör organiseras kopplas till kan och förstå (Lundquist 1987, 158). 

 

Rekryteringsstyrning baseras på beslutfattarnas möjlighet att påverka hur personalstyrkan 

organiseras vid myndigheten. Har beslutfattarna stor möjlighet att styra bemanningen över 

den genomförarende myndigheten, så bör de rekrytera sympatiserande personal som vill 

genomföra beslutfattarnas reformer. Möjligheten finns även att framföra utbildningskrav för 

att rekrytera kompetent personal, som kan genomföra policyn (Lundquist 1987, 159). 

 

Formativ styrning är beslutfattarnas verktyg att internt forma den genomförande 

myndigheten. Det kan handla om att skapa nya kompletterande specialiserade enheter inom 

myndigheten, eller att lägga ned dessa, vilket påverkar myndighetens faktor kan. (Lundquist 

1987, 158-159). 

3. Metod 

 

3.1 Forskningsdesign  

Uppsatsen fokus kretsar kring att identifiera vilka förutsättningar som hade beaktats av 

politikerna för att lärarlegitimationsreformen skulle kunna verkställas inom given tidsram.  

Beslutfattarnas styrning över myndigheten Skolverket skall även förklaras i order för att förstå 

implementeringsproblemet som uppstod när reformen inte kunde verkställas som 

beslutfattarna avsåg. 
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Forskningsdesignen för uppsatsen kommer att bedrivas genom en fallstudie av just policy- 

och implementeringsprocessen rörande lärarlegitimationsreformen. Att använda sig utav en 

flerfallstudie anser jag inte vara lämpligt, då forskningsproblemet inte utgår från skilda eller 

olika företeelser som skall jämföras. En fallstudie karaktäriseras genom studerandet av en 

eller flera processer i olika kontexter, samt datainhämtning från varierande perspektiv (Flick 

2015, 66).  Studien tar därför sin ansats i kvalitativa termer, då frågeställningarna kretsar 

kring problematiseringen och analys av styrning- och implementeringsprocessen rörande 

lärarlegitimationsreformen. Processer och egenskaper kopplat till en specifik företeelse är en 

kärnpunkt inom kvalitativ forskning, då kunskap angående dessa processer måste förstås i 

order att förklara den företeelse som skall studeras (Bjereld 2009, 118). 

 

3.2 Val av metod  

Tillvägagångsättet att studera processer benämns inom metodforskningen som process-

spårning, där det primära syftet är att finna och tolka kausala mekanismer som länkar orsaker 

till utfall (Esaiasson 2007, 144). Målsättningen är att kunna förklara varför 

implementeringsproblemet uppstod genom att identifiera olika processer som kan ha bidragit 

till detta. Med andra ord kan man betrakta implementeringsproblemet, att verkställandet av 

legitimationsreformen inte skedde inom satt tidsram, som ett utfall. Processerna som jag 

ämnar att identifiera, bör ses som kausala mekanismer och betraktas som orsaker till utfallet.  

 

Att identifiera processer är ett brett spektrum. Inom samhällesstudier rekommenderas det att 

man försöker isolera viktiga händelser, eller formativa moment som hade en avgörande 

betydelse i den kedja av processer som producerade utfallet (Esaiasson 2007, 145). Här skulle 

arbetet preciseras av att undersöka framförda ståndpunkter och delbeslut som antagits och 

producerats av beslutfattarna. En rekonstruktion av beslutfattarnas överväganden som har 

gjorts, eller inte, skall då kopplas till faktorer eller orsaksmekanismer som kan förklara 

implementeringsproblemet. Förekomsten av dessa överväganden kan med största sannolikhet 

identifieras i utredningsarbeten, promemorior, lagförslag och allmänna handlingar direkt 

kopplat till lärarlegitimationsreformen.  

 

Processpårande tekniker kommer väl till användning när utfallet, på förhand redan är väl känt 

(Esaiasson 2007, 145-146). Detta är en god förutsättning för teoriprövning vars syfte är att 
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identifiera de orsaker som kan ha påverkat utfallet, vilket den teoretiska analysen i uppsatsen 

ämnar att göra. Att arbeta med en fallstudie inom ramarna för processpårning kännetecknas av 

att i noggrann detalj studera orsaker till effekter, och inte effekter av orsaker som sker vid just 

jämförande flerfallstudier (Esaiasson 2007, 145-6). 

 

För att kunna besvara de presenterade frågeställningarna så kommer teorierna om top-down 

perspektivet, Hogwood och Gunns rekommendationer för policymakare, Lundquists 

styrningsteorier och definitioner appliceras på de empiriska resultaten i order att producera 

analyser som kan förklara varför implementeringsproblemet uppstod. 

 

3.3 Material 

Materialet som skall presenteras i uppsatsen och tjänstgöra som empiri kommer 

huvudsakligen att bestå av allmänna handlingar, utredningar och propositioner som direkt kan 

kopplas till beredningen och utformningen av legitimationsreformen. Interna dokument 

producerade av Skolverket som redovisar deras uppdrag med genomförandet av reformen 

kommer ligga till grund för att förstå implementeringsprocessen. Skolverkets hemställan som 

resulterade i en reviderad proposition om en senare tillämpning av legitimationsreformen 

kommer även att användas för att förklara implementeringsproblemet som uppstod.  

Förseningen av implementeringen med legitimationsreformen har även varit ämne för 

diskussion inom nationell media, därav kommer ett antal artiklar kopplade till ämnet att 

redovisas för. 

 

3.4 Metod och källkritik  

Metodologin att undersöka och identifiera processer i order att förklara ett utfall, eller 

kartlägga effekter till orsak, har givetvis sina brister. Först och främst kan det vara 

problematiskt att urskilja dessa, då en viss form utav tolkning av observatören måste göras. 

Risken finns även att centrala processer förbises, vilket komplicerar analysen av effekten som 

skall studeras.    

 

Då empirin i denna studie baseras på riksdagstryck och allmänna handlingar direkt kopplat till 

forskningsproblemet, så får det anses att dokumenten som utgör empirin har hög reabilitet och 

validitet. Med andra ord, det valda materialet bör betraktas som pålitlig och att det förklarar 

det som skall studeras. Problematiken uppstår dock i empirins omfattning och det 
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förekommande språkbruket. Riksdagstryck, lagar och utredningar presenteras ofta i en 

omfattande mängd text, vilket kan försvåra metodologin att identifiera de eftersöka 

processerna. Osäkerheten existerar att man förbiser viktig information och processpår som 

skall förklara det problem man studerar. 

Terminologin och diskurser som figurerar i dessa allmänna handlingar är även författade av 

en specifik kategori av yrkesgrupper, nämligen byråkrater, politiker eller tjänstemän. 

Språkbruket som förekommer i materialet är i regel riktat mot individer med lång erfarenhet 

inom myndighetsarbete och besittande av juridisk kompetens. Saknar den studerande sådan 

yrkesvana eller kompetens, så förefinner det en risk att man inte korrekt kan tolka textens 

mening och innebörd. Vilket i sin tur förhöjer osäkerheten att centrala händelser i 

processpårningen kan gå förlorade. Studien hade även kunnat kompletterats med intervjuer 

utav intressanta parter, från både beslutfattare och Skolverket. Detta hade kunnat ge en mer 

nyanserad bild och komplettera mitt val av material som i stor del består av omfattande 

mängder formella allmänna dokument. Med tanke på att utformningen och implementeringen 

av lärarlegitimationsreformen sträcker sig strax över fem år tillbaks, så gjordes bedömningen 

att det skulle vara komplicerat i dagens skede att identifiera betydelsefulla individer som var 

verksamma vid denna tidpunkt.  

 

Rörande de tidningsartiklar som kommer att användas, så är premisserna för trovärdighet inte 

desamma som vid användandet av riksdagstryck och allmänna handlingar. Främst då total 

objektivitet aldrig kan försäkras när journalister beskriver en händelse i sina artiklar. Artiklar 

tjänar syftet att på ett förenklat sätt beskriva ett större sammanhang, då all saklig information 

inte går att redogöra för. Lärarlegitimationsreformen har även blivit föremål för stor 

samhällsmedial debatt där olika läger med åsikter har framförts om reformens duglighet samt 

vara eller icke vara. Därför är det av vikt för den som studerar dessa texter att förhålla sig 

objektiv och kritisk till det som framförs och presenteras.  

 

4. Empirisk redovisning 

I följande kapitel kommer empirin att redogöras från ett top-down perspektiv, där materialet 

kommer att presenteras i olika stadier. Intentionen är att först redogöra uppkomsten och 

utformningen av lärarlegitimationsreformen från beslutfattarnas sida. Senare skall själva 

implementeringsprocessen redogöras för, så som Skolverket hanterade denna. Målsättningen 
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är att försöka presentera policy- och implementeringsprocessen i en kronologisk ordning, från 

beslutfattarnas intentioner, utformning och implementering av lärarlegitimationsreformen.  

4.1 Upphovet och syftet kring lärarlegitimationerna 

Diskussionen om läraryrkets status har under en längre tid varit föremål för stor diskussion 

inom skolpolitiken och i den allmänna debatten. En långsamt tilltagande löneutveckling, få 

karriärmöjligheter och generellt lågt satta krav att bli antagen till en lärarutbildning, har 

påpekats bidra till att läraryrkets status har blivit ifrågasatt (Dagens Nyheter 2012). Forskare 

och centrala aktörer inom skolsamfundet anser att detta bidrar till att framtida kompetenta 

studenter väljer bort läraryrket som alternativ framför andra mer prestigefulla utbildningar 

(Svenska Dagbladet 2014). Säkerställandet av lärares kompetens och en förhöjning av 

professionalism inom läraryrket är en av flera grundläggande faktorer för en framgångsrik 

skolpolitik som bl.a. rekommenderas av OECD1s utbildningsorgan (GP 2009). 

 

I maj 2008 presenterade statens särskilda utredare Jörgen Ullenhag betänkandet Legitimation 

och skärpta behörighetsregler (SOU: 2008:52), som senare skulle ligga till grund för 

regeringens proposition Legitimation för lärare och förskollärare (Prop. 2010/11:20). 

Utredningen rekommenderade att ett statligt auktorisationssystem för lärare och förskollärare 

skulle utformas och införas. Där ett innehavande av en legitimation för lärare och 

förskollärare skulle förbli ett krav i order att tillsvidareanställas, vara behörig att undervisa 

och självständigt få sätta betyg (SOU: 2008:52, 179-180). För att kunna ansöka om en 

legitimation skall den sökande ha avlagt en godkänd lärarexamen. Om den sökande har avlagt 

en lärarexamen efter 2001 skall denne även genomföra en introduktionsperiod motsvarande 

ett läsår. Under sin introduktionsperiod skall läraren även handledas av en legitimerad mentor 

och få sin yrkeslämplighet prövad av sin arbetsgivare, d.v.s rektor eller förskolechef. Väl efter 

en godkänd lärarexamen och introduktionsperiod motsvarande ett läsår får läraren eller 

förskolläraren möjligheten att ansöka om legitimation (SOU: 2008:52, 183, 184, 189). Den 

som har avlagt en lärarexamen innan 2001 omfattas inte av kravet att genomföra en 

introduktionsperiod. Denne behöver endast bevisa att den har varit yrkesverksam i minst ett 

läsår (SOU: 2008:52, 182). Av legitimationen skall det framgå i vilka ämnen, årskurser och 

skolformer som läraren är behörig att undervisa i. Detta skulle numer ställa krav på de 

                                                           
1 Organisationen för ekonomisk sammarbete och utveckling. Internationellt sammarbetsorgan som utbyter 
idéer och erfarenheter inom områden som gemensamt influerar samhällsutvecklingen mellan utvecklade 
demokratiska stater (Globalis 2015) (http://www.globalis.se/Organisationer/OECD) 



19 
 

outbildade, men redan verksamma lärarna, att vidareutbilda sig i order för att kunna ansöka 

om legitimation och bli behöriga att undervisa (SOU 2008:52, 21, 158). 

Legitimationssystemet skulle således fungera som en garanti att den verksamma läraren de 

facto besitter över rätt utbildning och kompetens i sin yrkesutövning. Att tydliggöra vilka krav 

som ställs på en lärares behörighet, skall kvalitetssäkra och utveckla skolverksamheten 

samtidigt som det förhöjer läraryrkets grad av professionalism (SOU 2008:52, 181, 294-296).  

 

Utredningen slår fast att myndigheten Skolverket bör ansvara över ansökningsförfarandet och 

fatta beslut om utfärdandet av lärarlegitimationer. Då Skolverket är den centrala 

förvaltningsmyndigheten för det offentliga skolväsendet, så bör det vara naturligt att dessa 

tilldelas uppdraget att ansvara över detta statliga auktorisationsystem (SOU 2008:52, 190).  

Skolverkets beslut om att utfärda en legitimation skall innefattas av två steg. För det första bör 

det klargöras om läraren uppfyller kraven för att söka om legitimation. Att en godkänd 

lärarexamen är avlagd, samt om läraren är examinerad efter 2001 skall även en godkänd 

introduktionsperiod vara genomförd. För det andra skall Skolverket fastställa vilken 

ämnesbehörighet den sökande har rätt att undervisa i, av att döma från lärarexamensbeviset 

(SOU 2008:52, 190-191). Att kunna fastställa ämnesbehörighet från olika examensbevis 

anges i både högskoleförordningen (SFS 1993:100) och högskolelagen (SFS 1992:1434). 

Skulle ett äldre examensbevis föreligga som inte regleras i de tidigare nämnda lagtexterna, 

bör Skolverket självständigt utforma föreskrifter om behörighet i dessa fall. Däremot ansåg 

utredningen, att det inte borde innebära några större svårigheter att fastställa vilken behörighet 

ett äldre examensbevis ges i förhållande till de nya kraven (SOU 2008:52, 190-191) 

 

4.2 Proposition 2010/11:20 Legitimation för lärare och förskollärare  

Den 7 oktober 2010 överlämnade regeringen propositionen Legitimation för lärare och 

förskollärare till riksdagen, där den senare röstades igenom av en blocköverskridande 

majoritet den 2 mars 2011 (Skolvärlden 2011). Propositionen följde till stor del den 

föregående utredningens förslag om hur legitimationssystemet skulle utformas. Däremot hade 

ändringar gjorts efter de insamlade remissvaren hade sammanställts. Utredningens förslag att 

de lärare och förskollärare som hade examinerats efter 2001 skulle genomföra en 

introduktionsperiod blev istället förflyttat till den 1 juli 2011. De som hade examinerats innan 

detta datum och varit verksamma som lärare under minst ett läsår, skulle inte omfattas av 

kravet att genomföra en introduktionsperiod och lämplighetsprövning i order att ansöka om 
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legitimation (prop. 2010/11:20, 74).  

 

Regeringen fastställde även utredningens rekommendation att myndigheten Skolverket skulle 

ansvara för genomförandet och handläggningen av legitimationsansökningarna (prop. 

2010/11:20, 1). Den föregående utredningen föreslog även att externa organisationer med 

kunskap inom lärarutbildningssystemet kunde assistera Skolverkets i handläggningen med 

legitimationsansökningarna (prop. 2010/11:20, 29). Däremot gjordes bedömningen att det är 

lämpligare att Skolverket självständigt får hantera utformningen av legitimationssystemet. Då 

det av likvärdighetsskäl måste vara en enskild myndighet som prövar ansökningarna, 

samtidigt framförde regeringen att denna kompetens redan existerade hos Skolverket. Detta 

då myndigheten redan ansvarar över utbildningsfrågor, som t.ex genomförandet av lärar- och 

förskolelyftet (Ibid).  

 

Reformen med legitimationssystemet föreslogs att träda i kraft den 1 juli 2011, och senare 

tillämpas fullt ut den 1 juli 2012, med vissa övergångsbestämmelser till den 30 juli 2015. Det 

skulle nu i huvudregel krävas att inneha legitimation som lärare respektive förskollärare att 

tillsvidareanställas, sätta betyg och få bedriva undervisning i skolväsendet efter den 1 juli 

2012 (prop. 2010/11:20, 1-2). För de lärare som redan är anställda, men saknade relevant 

examen och inte nådde de kriterier för att ansöka om legitimation, fick möjlighet att 

vidareutbilda sig fram tills den 30 juli 2015 i order att erhålla en legitimation (prop. 

2010/11:20, 75).  

 

4.3 Förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare 

och förskollärare 

Inom förordningen (SFS 2011:326) specificeras de påbud och bestämmelser som utgör de 

åligganden som förväntas genomföras av Skolverket kopplat till lärarlegitimationsreformen.   

Skolverket fick i uppdrag av regeringen att utforma föreskrifter för hur ansökningssystemet av 

lärarlegitimationerna skulle utformas. De tre kriterier som skulle uppnås för att en lärare 

skulle kunna ansöka om legitimation var följande. Att läraren har avlagt en godkänd 

lärarutbildning, genomfört en introduktionsperiod samt fått sin lämplighet prövad och 

godkänd. De lärare som avlagt sin examen innan den 1 juli 2011 behövde enbart presentera 

sin lärarexamen och bevisa att de har varit verksamma som lärare under minst ett läsår vid 

ansökningsförfarandet (SFS 2011:326). 
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Skolverket skulle utforma föreskrifter om hur de kunde omvandla äldre examensbevis till 

behörighetsgivande kurser till legitimationen. Detta skulle koordineras med 

högskoleförordningen och högskolelagen som reglerade vad en behörig lärarutbildning ansågs 

vara (SFS 2011:326). Skolverket skulle även meddela föreskrifter om hur en 

introduktionsperiod skulle genomföras väl i praktiken. Den lämplighetsprövning som följer 

efter den avslutade introduktionsperioden skulle bedömas efter ett generellt regelverk 

utformat av Skolverket. Anledningen till att Skolverket fick utforma föreskrifter om 

introduktionsperioden och lämplighetsprövningen baserades på att bedömningarna som görs, 

måste vara generella och likvärdiga oberoende vart i landet dessa genomförs (SFS 2011:326; 

prop. 2010/11:20, 38-39). 

 

Förordningen instruerade även att Skolverket skulle se till att ett elektroniskt 

ansökningssystem fanns att tillhandagå väl när reformen trädde i kraft. Myndigheten skulle 

även ansvara för utformningen och vad som skulle framgå av legitimationen. Vilken del av 

skolväsendet, ämnen och kurser som den ansökande hade behörighet att undervisa och 

självständigt sätta betyg i (SFS 2011:326).  

 

4.4 Skolverkets förberedande uppdrag 

I april 2011 redovisade Skolverket sitt interna uppdrag med att förbereda och organisera 

arbetet att legitimera lärare och förskollärare. Skolverket hade förberett detta uppdrag sedan 

slutet på 2010, när den presenterade propositionen fastställde att Skolverket skulle ansvara för 

genomförandet av reformen (Skolverket 2011, 1-2) 

 

Arbetet med att granska och skapa en funktion för att bedöma lärares och förskollärares 

ansökningar om legitimation påbörjades omedelbart. Skolverkets utredning innefattade delvist 

en omfattande kartläggningsarbete av varierande typer av lärarexamensbevis som har 

utfärdats vid olika högskolor och universitet under perioden 1970-2010 (Skolverket 2011, 1-

3). Detta gjordes för att vägleda arbetet med att utforma föreskrifter vid omvandlingen av de 

olika examensbevisen till behörighetsgivande kurser vid handläggningen av 

legitimationsansökningarna. Kartläggningen skulle även skapa en struktur för utformningen 

av det webbaserade ansökningssystemet, samt för ett internt digitalt ärendehanteringssystem 

med beslutstöd som handläggarna vid Skolverket skulle använda (Skolverket 2011, 1-2).  
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I samråd med externa referensgrupper bestående av flera företrädare från lärar- och 

skolsamfundet, hade även Skolverket förberett föreskrifter och allmänna råd för utformandet 

av introduktionsperioden och lämplighetsprövningen. Att arbetet samordnades med 

nyckelaktörer från skolväsendet och lärarsamfundet var centralt. Detta då 

introduktionsperioden och lämplighetsprövningen praktiskt skulle genomföras vid landets alla 

skolor och förskolor (Skolverket 2011, 2).  

 

Skolverkets uppdrag att utforma en mall för hur legitimationen skulle se ut, togs fram i 

samarbete med Socialstyrelsen och Jordbruksverket. Av de legitimationer som utfärdas av 

Skolverket skall följande ingå. Namn, personnummer, vilken typ av legitimation som avses 

samt vilka skolformer, ämnen och årskurser i skolan läraren eller förskolläraren är behörig att 

undervisa samt sätta betyg i (Skolverket 2011, 3).  

 

I uppdraget redogjorde Skolverket för en till synes okänd problematik med det framtida 

legitimationssystemet. Under deras kartläggningsarbete av olika typer av lärarexamensbevis 

som utfärdats under perioden 1970-2010, visade det sig att flertalet examensbevis var ytterst 

svårtolkade och komplexa (Skolverket 2011, 2). De begrepp och definitioner som förekom 

rörande inriktningar, ämnen och kurser visade sig vara väldigt diffusa och varierande mellan 

de olika lärosätena som hade utfärdat dessa. Flertalet av dessa examensbevis innehöll 

skolämnen som överhuvudtaget inte gick att utläsa. Vilket föranleder en problematik att 

omvandla sådana examensbevis till behörighetsgivande föreskrifter (Ibid). Någon liknande 

kartläggning av äldre examensbevis förekom aldrig i den statliga utredningen eller 

presenterade propositionen. Utan där drogs slutsatsen att det inte skulle innebära några större 

svårigheter att fastställa vilka ämnesbehörigheter en äldre utbildning ges, i förhållande till de 

nya kraven (SOU 2008:52, 190). Samtidigt argumenterade det för att Skolverket redan 

handhar frågor som berör lärare och förskollärares kompetens och utbildning. Därav ansågs 

det onödigt att komplettera Skolverkets myndighet med ytterligare organisationer eller 

specialkunskaper i arbetet med att utfärda legitimationerna (prop. 2010/11:20, 29) 

 

Med denna nyidentifierade komplexitet i ärendet, så bedömde Skolverket att 

handläggningsarbetet med att utfärda legitimationer skulle bli mer omfattande. Detta skulle 

ställa höga krav på personalinsatser men även att den totala tiden och kostnaden per utfärdad 

legitimation blir högre än tidigare beräknat (Skolverket 2011, 2, 6) Skolverket och regeringen 
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bedömde att ca 180 000 lärare och förskollärare skulle ansöka om legitimation mellan 

perioden 2011-15 (prop. 2010/11:20, 77). Skolverket ansåg däremot att de ekonomiska medel 

på 35 miljoner som hade tilldelats för arbetet med legitimationsprocessen under perioden 

2011 skulle räcka. Då sannolikheten att samtliga lärare och förskollärare skulle ansöka om 

legitimation under 2011 betraktades som låg (Skolverket 2011, 6; Utbildningsdepartementet 

2010). 

 

I en avslutande kommentar bedömde Skolverket att hela legitimationssystemet, med 

funktioner att bedöma och granska ansökningar om legitimation, utformandet av föreskrifter 

och allmänna råd samt ett webbaserat ansökningssystem och digitalt handläggningssystem 

ändå skulle stå klart vid den 1 juli 2011, när reformen började gälla. Däremot reserverades det 

att delar av det webbaserade ansökningssystemet och digitala handläggningssystemet skulle 

behöva vidareutvecklas senare under året (Skolverket 2011, 6-7).  

 

4.5 Skolverkets implementering av legitimationssystemet 

Skolverkets arbete med att utfärda och handlägga legitimationerna påbörjades vid den 1 juli 

2011, när lagen och förordningen om legitimation och behörighet trädde i kraft (SFS 

2011:326). Då Skolverket bedömde att handläggningsarbetet skulle bli mer omfattande än 

tidigare beräknat, så samordnades handläggningen i samarbete med bemanningsföretaget 

Proffice. Detta då Skolverket ansåg att de själva inte erhöll en stor nog personalstyrka att 

hantera legitimationsförfarandet på egen hand (Vlt 2012; Dagens Opinion 2011).  

 

Proffices operationella verksamhet genomfördes och hanterades externt utanför Skolverkets 

huvudkontor, men Skolverket stod ändå ansvariga över den övergripande styrningen. 

Proffices roll kretsade kring att bistå i det förberedande arbetet med de inkomna 

ansökningarna, däremot var det Skolverket som självständigt skulle fatta beslut i själva 

utfärdandet av legitimationerna (Dagens Opinion 2011). De första hundra legitimationerna till 

förskollärare och lärare utfärdades först i december 2011, cirka tre månader senare än planerat 

av Skolverket, då utgångspunkten var att detta skulle ske redan i september (Dagens Nyheter 

2012; Dalarnas Tidning 2011). I samråd med Skolverket beslutade regeringen att tillföra 

ytterligare 47 miljoner av de tidigare aviserade 28 miljonerna i regleringsbrevet för perioden 

2012. Detta i order för att öka kapaciteten i processen att handlägga flera 

legitimationsansökningar, då verkställandet för reformen var satt tills den 1 juli 2012 (prop. 
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2011/12:144, 13). Skolverket gjorde alltså bedömningen att en fördubbling av ekonomiska 

medel krävdes i order att hinna handlägga legitimationerna innan reformens verkställande.  

 

Den 10 februari 2012, överlämnade Skolverket en hemställan till regeringen med en begäran 

om ändring av tidpunkten för verkställandet av reformen. Anledningen till detta var att av de 

87 000 inkomna ansökningarna, hade Skolverket endast hunnit utfärda 2000 legitimationer. 

Skolverket bedömde möjligheten att utfärda de resterande och de förväntande ankommande 

ansökningarna tills den 1 juli 2012 som låga (prop. 2011/12:144, 12-13). Upphovet till 

Skolverkets kraftiga försening av handläggningsprocessen motiverades av flera orsaker.  

Främst så förelåg det vid hälften av de inkomna ansökningarna äldre examensbevis som 

ansågs vara svårtolkade i order att översätta till behörighetsgivande kurser. Dessa 

examensbevis fodrade genomgående utredningar i samarbete med de olika högskolor och 

universitet som hade utfärdat dessa. Tiden för genomförandet av dessa enskilda utredningar 

kunde sträcka sig till flera veckor eller månader (Utbildningsdepartementet 2012, 9-10; prop. 

2011/12:144, 13). Ett ytterligare skäl var att ca 75 procent av alla ansökningar hade inkommit 

i pappersform, vilket var långt fler än förväntat. Detta ställde höga krav på det administrativa 

arbetet där inscanning av dokument krävdes, vilket försvårade myndighetens arbete att 

använda sig utav det digitala ärendehanteringssystemet, som inte var fullt utvecklat vid tiden. 

Skolverket påpekade i deras hemställan att tidsramen var för snäv samt att komplexiteten i 

hanteringen av uppdraget hade underskattats (Utbildningsdepartementet 2012, 9-10).  

 

Regeringen antog hemställan och i samråd med Skolverket presenterades en reviderad 

proposition som antogs i riksdagen, Senare tillämpning av vissa bestämmelser om 

legitimation för lärare och förskollärare (Prop. 2011/12:144). Följande paragrafer i skollagen 

(SFS 2010:800) som tidigare skulle verkställas vid 1 juli 2012 blev istället satta till den 1 

december 2013.  

 

• Endast den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss 

undervisning får bedriva undervisningen (2 kap. 13§) 

 

• En legitimerad lärare eller förskollärare samt vissa andra lärare har ansvar för den 

undervisning som han eller hon bedriver (2 kap. 15§) 

 

• Endast den som har legitimation får anställas som lärare eller förskollärare i skolväsendet 
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utan tidsbegränsning (2 kap. 20§) 

 

• Det krävs legitimation för att självständigt få besluta om betyg (3 kap. 16§) 

 

Detta var en nödvändig åtgärd att vidta, då om en senareläggning av dessa paragrafer inte 

hade vidtagits, så skulle enbart en marginell del av lärarkåren innehavt en legitimation. Med 

resultatet att merparten av undervisningen på landets skolor och förskolor skulle bedrivas av 

obehöriga lärare. Nyexaminerade lärarstudenter som var i behov att genomföra en 

introduktionsperiod med följande lämplighetsprövning, innan de kunde ansöka om 

legitimation var även beroende av legitimerade handledare fanns att tillhandagå som mentorer 

(Utbildningsdepartementet 2012, 11-13; prop 2011/12:144, 5-8) 

 

4.6 Medierapporteringen om Proffice 

I samband med att Skolverket inlämnade sin hemställan till regeringen pågick det även en stor 

medial debatt om Skolverkets upphandling av Proffices tjänster rörande assisteringen med 

legitimationshandläggningen. I ett avsnitt av SVT:s Uppdrag granskning förekom det 

uppgifter att missförhållanden inom Proffices dagliga verksamhet hade föregått. Handläggare 

vittnade om att det inte hade haft tillgång till adekvat kontorsmaterial, därav telefoner och 

mailadresser (SVT 2012). Det var ett explicit krav från Skolverkets sida att alla anställda 

skulle ha tillgång till detta, men detta material tillhandahölls endast till Proffices arbetsledare 

(Nyheter 24 2012). Granskningen påvisade tuffa sparkrav och en hård personalkultur där 

anställda blev ombedda att inte ha kontakt med varandra under raster, samt förekomsten av 

interna tävlingar utfärdade av Proffices arbetsledning för effektivisera handläggningen (SVT 

2012). Den mediala debatt som följde, resulterade i ett ifrågasättande av Proffices lämplighet 

som assisterande resurs till Skolverket (Lärarnas Nyheter 2012; Dagens Nyheter 2012). 

 

Proffice anställda saknade även tillgång till en inscanningsapparat vid deras kontor, som 

resulterade i att de ansökningar som inkom i pappersform inte kunde hanteras internt av 

Proffice. Ungefär 75% av de 87 000 ansökningarna som var inkomna i början på 2012 

skickades därför fysiskt till Rikspolisstyrelsen i Kiruna för inscanning, som senare mailades 

tillbaks till Proffice. Detta innefattade ca 400 000 pappersdokument som ett tiotal anställda 

hos polisen hanterade på heltid (Skolvärlden 2011). Hanteringen utav de fysiska dokumenten 

var sanktionerat av Skolverket, däremot tåls frågan att ställas om denna hantering hade sett 
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likartad ut internt på Skolverkets huvudkontor. Stormen kring Proffice resulterade i en 

internutredning hos Skolverket, där de senare redovisade att brister har förekommit inom 

Proffices interna arbetsstyrning, men ansåg att bristerna inte var så allvarliga att uppdragets 

rättssäkerhet var hotat (Lärarnas Nyheter 2012). 

 

5. Teoretisk användning 

I följande kapitel skall de teoretiska ramverken appliceras på den presenterade empirin.  

Syftet är att analysera och förklara varför Skolverket inte kunde verkställa 

lärarlegitimationsreformen inom den fastställda tidsramen. Analysen genomförs parallellt med 

både Hogwood & Gunns policyrekommendationer och Lundquists modell för 

myndighetsstyrning. I analysen skall det redogöras för om huruvida de olika 

rekommendationerna har införlivats, och hur beslutfattarna med sina olika former av styrning 

haft möjlighet att påverka detta. 

 

5.1 Analys 

1) Policyn skall kunna implementeras så som den avsågs, det som skall genomföras bör 

begrundas inom en giltig teori eller logiska antaganden.  

 

Det var regeringens intentioner, att legitimationsreformen skulle verkställas och träda i kraft 

den 1 juli 2012. Målet var därav att huvudparten av den svenska lärarkåren, som innefattade 

cirka 180 000 lärare och förskollärare, skulle inneha en legitimation vid denna tidpunkt. Med 

facit i hand kan det konstateras att policyn inte kunde implementeras så som den avsågs. En 

central orsak var just att ansökningsprocessen visade sig vara långt mer komplicerat än 

tidigare befarat. Skolverket redovisade både i sitt förberedande uppdrag och den inlämnade 

hemställan, att det förekom stora svårigheter med att tolka äldre utfärdade examensbevisen 

och omvandla dessa till behörighetsgivande kurser när legitimationerna skulle utfärdas 

(Skolverket 2011, 1-3) 

 

Regeringen genomförde aldrig någon förberedande kartläggning i hur det praktiska arbetet 

med att utfärda legitimationerna skulle realiseras i propositionen. Utredningen som låg till 

grund för propositionen resonerade nämligen följande om just de äldre examensbevisen. 

”Normalt torde det inte innebära några större svårigheter att fastställa vilken behörighet en 

gammal utbildning ger i förhållande till de nya kraven” (SOU 2008:52, 190).  
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Denna problematik förtydligades ytterligare under implementeringsprocessen, då nästintill 

hälften av de inkomna legitimationsansökningarna till Skolverket utgjordes av äldre 

svårtolkade examensbevis. Sådana ansökningar föranledde till omfattande utredningar där 

Skolverket i dessa fall behövde inhämta information från berörda läroverk som hade utfärdat 

dessa examensbevis. Regeringens antagande om att omvandlingen av äldre examensbevis till 

behörighetsgivande kurser skulle kunna genomföras utan större komplikationer baserades 

därav på felaktiga grunder.  

 

Här kan vi identifiera att regeringens informationsstyrning över Skolverket har varit 

bristfällig. Den information och kunskap som regeringen baserade legitimationsreformen på 

och förmedlade till Skolverket, bör därav betraktas som otillräcklig. Komplexiteten med de 

äldre examensbevisen, borde ha identifierats vid utredningen och de insamlade remissvaren 

som låg grund för propositionen. Detta beredningskrav regleras i Regeringsformen sjunde 

kapitel (RF), som föreskriver att nödvändiga upplysningar och yttranden skall inhämtas vid 

beredningen av regeringsärenden. Då informationsstyrningen var bristfällig, så hade 

Skolverket svårt att förstå hur de skulle genomföra implementeringen. Samtidigt saknade 

Skolverket även den formella kompetensen att hantera legitimationsansökningarna på ett 

effektivt sätt. Vilket kan härledas till att informationen och kunskapen som reformen 

baserades på och förmedlades från beslutfattarna var undermålig. 

 

2) Tillräckliga medel och resurser måste vara tillgängliga för den genomförande 

myndigheten. Reformen som skall implementeras bör även sättas inom en adekvat tidsram. 

 

Under perioden 2011 tilldelades Skolverket 35 miljoner kronor av regeringen för att 

säkerställa förberedningen och organiseringen av uppdraget, samt det praktiska arbetet att 

handlägga de inkommande legitimationsansökningarna under perioden 2011. I det 

förberedande uppdraget konstaterade Skolverket efter sitt kartläggningsarbete att 

handläggningen skulle bli mer omfattande är tidigare beräknat, och därav mer kostsam. 

Däremot bedömde Skolverket att de ekonomiska medlen skulle räcka för perioden 2011 

(Skolverket 2011, 6; Utbildningsdepartementet 2010) 

 

När Skolverket efter tre månaders försening kunde utfärda de första hundra legitimationerna 

under december 2011, kontaktade man däremot regeringen om ett tillförskjutande av 
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ekonomiska medel. Utöver de 28 miljoner som var tilldelade i regleringsbrevet för perioden 

2012, efterfrågade Skolverket om ytterligare 47 miljoner för att öka kapaciteten i processen 

att handlägga flera legitimationsansökningar (prop. 2011/12:144, 12-13). Skolverket bedömde 

alltså att en närmre fördubbling av ekonomiska medel under perioden 2012 behövde 

tillförskjutas i order att handlägga legitimationsansökningarna för den givna tidsramen. Därav 

kan det argumenteras för att Skolverket trots allt opererade på ett underskott av ekonomiska 

medel för perioden 2011. 

 

Att Skolverket valde att anlita ett privat bemanningsföretag för handläggningen av 

legitimationerna, bör inte nödvändigtvis ses som ett kontroversiellt beslut. Däremot kvarstår 

faktumet att givet reformens design, så förfogade Skolverket inte över en intern 

bemanningsstyrka stor nog att självständigt hantera handläggningen utav 

legitimationsansökningarna (Vlt 2012). 

 

Samtidigt kunde det redogöras för att Proffices handläggare vittnade om brister av resurser i 

order att förbereda de inkomna ansökningarna. Att dessa saknade telefoner och mailadresser, 

som var ett explicit krav från Skolverket, samt att det inte existerade en inscannings-apparat 

vid Proffices kontor. Detta föranledde att samtliga fysiska dokument kopplade till 

legitimationsansökningarna, behövdes skicka till Rikspolisstyrelsen i Kiruna för inscanning, 

som senare mailades tillbaks till Proffice. Omfattningen av dessa handlingar berörde nästintill 

400 000 enskilda pappersdokument. Resultatet blev att Proffice inte kunde handlägga 

ärendena på ett effektivt och ändamålsenligt sätt (SVT 2012; Skolvärlden 2011; prop. 

2011/12:144, 13) 

 

Här kan vi även påvisa att regeringens finansiella styrning över Skolverket har varit 

otillräcklig. Detta då Skolverket uttryckligen blev tvungna att be om förstärkning av 

finansiella medel under 2012. Att det saknades materiella resurser hos Proffice bör även 

härledas till ett underskott av finansiella medel, då tillgången till kontorsmaterial bör betraktas 

som en kostnadsfråga. Det kan även ses till bakgrund att handläggarna vid Proffice även 

vittnade om tuffa sparkrav från verksamhetsledningen. Att det förelåg ett underskott av 

ekonomiska resurser vid Skolverket som materiella resurser hos Proffice, påverkade negativt 

deras möjligheter att kunna genomföra reformen.  
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Tidsramen som sattes för verkställandet av legitimationsreformen, den 1 juli 2012, antogs av 

regeringen i samförstånd med Skolverket under propositionens utformning (prop. 2011/12:20, 

74). Datumet för verkställandet av reformen antogs däremot långt innan Skolverket själva 

hade haft möjlighet att organisera och förbereda utformningen av genomförandet. 

Komplexiteten av bl.a. de svårtolkade äldre examensbevisen var därav fortfarande okänt när 

datumet för verkställandet antogs. Tidsramen var därmed inte förankrat i något konkret 

praktiskt utredningsarbete. Då regeringen inte lyckades identifiera denna komplexitet vid 

utredningsarbetet så underskattades arbetet med denna invecklade process att handlägga 

legitimationsansökningarna. Därav finns anledningen att ifrågasätta om den satta tidsramen 

för reformens genomförande vid den 1 juli 2012 ens bör anses ha varit rimlig.  

 

3) Kombinationen av alla nödvändiga resurser måste vara tillgängliga   

Då det har redogjorts att det förekom resursbrister i flera olika avseenden, så betraktas denna 

rekommendation som överflödig att nyttja i analysen. Rekommendationen blir endast relevant 

i de sammanhang när den genomförandet myndigheten i princip har samtliga resurser till 

förfogande, men saknar en som är essentiell för reformens implementering.  

 

4) Den implementerade myndigheten bör inte vara beroende av externa aktörer för 

genomförandet av policyn.  

 

I propositionen legitimation för lärare och förskollärare fastställer regeringen att det är 

myndigheten Skolverket som självständigt skall pröva och hantera ansökningar om 

legitimationerna (Prop. 2011/12:20, 29). Den bakomliggande utredningen förde en diskussion 

om huruvida externa organisationer och expertkommittéer knutna till lärarutbildningsväsendet 

skulle samordna arbetet med Skolverket, vilket är ett förekommande system i t.ex Skottland 

och Kanada (SOU 2008:52, 123). Däremot bedömdes det att Skolverket, av likvärdighetsskäl, 

bör operera som självständig instans. Samtidigt argumenterades det att denna kunskap redan 

existerade inom Skolverkets organisation då de delvist redan hanterar frågor som rör lärare- 

och förskollärares kompetens (Prop. 2010/11:20, 29-30). Av denna anledning ansåg 

regeringen att ingen ny myndighet eller inrättning behövde komplettera Skolverkets 

organisation under genomförandet av reformen.  
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I den hemställan som Skolverket lämnade in till regeringen med en förfrågan om att 

senarelägga verkställandet av reformen, redogjordes det att myndigheten självständigt inte 

kunde hantera ansökningsförfarandet med legitimationerna. Av de cirka 100 000 inkomna 

ansökningarna vid tidpunkten för hemställan, så fodrade nästan hälften av dessa en 

kompletterande utredning för att ett beslut skulle fattas (Prop. 2011/12:144, 13). I flera av 

dessa fall rörde det sig om oklara examensbevis där Skolverket inte kunde avgöra vilka 

behörigheter och undervisningsämnen den sökande var berättigad till. Dessa kompletterande 

utredningar fodrade att Skolverket blev tvungna att kontakta både anställd som pensionerad 

personal vid de olika universitet och högskolor som examensbevisen hade utgivits vid. 

Utbildningssätena fick efterforska i äldre kursplaner och examensbevis som kunde styrka eller 

tyda de förekommande äldre beteckningarna (Bet. 2011/12:KU20, 56-57). Flertalet av dessa 

utredningar kunde ta flera veckor eller månader att utreda, vilket resulterade i att den tid 

handläggningarna beräknades ta, förhöjdes drastiskt (Skolverket 2012, 4). 

 

Här blir regeringens formativa styrning relevant. Regeringen har möjlighet att tillsätta 

kompletterande organisationer eller myndigheter som kunde samordna implementeringen med 

Skolverket. Däremot bedömde regeringen att Skolverket självständigt kunde hantera 

genomförandet, främst av likvärdighetsskäl, men även att de redan besatt den nödvändiga 

kompetensen. Detta härleds även till regeringens informationsstyrning, som var bristfällig då 

de hade underskattat den reella komplexiteten med de äldre examensbevisen. Om regeringen 

hade identifierat denna komplexitet, skulle de via sin rekryteringsstyrning kunna framföra 

utbildningskrav och förstärka Skolverkets interna personalstyrka. Därav skulle de inte bli 

beroende av Proffice och de olika läroverkens medverkan vid implementeringsprocessen. 

 

Återigen, då regeringen bedömde att Skolverket redan besatt över den nödvändiga 

kompetensen, så utnyttjades varken någon formativ- eller rekryteringsstyrning. Däremot 

visade det sig att Skolverket saknade kompetensen att hantera legitimationsansökningarna, så 

hade detta en negativ påverkan på deras möjlighet att kunna genomföra implementeringen.  

 

5) Det existerar en förståelse av, och överenskommelse om vad som skall genomföras mellan 

beslutfattare och genomförare.  

 

I förordningen om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare (SFS 2011:326) 

som utfärdades av regeringen finner man de övergripande regleringar och bemyndiganden 
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som styr Skolverkets arbete med legitimationsreformen. Förordningen stadgade bl.a att 

Skolverket skulle meddela föreskrifter och allmänna råd om en introduktionsperiod, 

lämplighetsbedömning och omvandlingen av äldre examensbevis till behörighet som inte 

reglerades av högskoleförordningen. Förordningen instruerade även att Skolverket skulle 

ansvara över att ett elektroniskt ansökningssystem fanns att tillhandagå när reformen antogs 

(SFS 2011:326) 

 

Skolverket var i propositionen positiva till lagförslaget i sin helhet och lämnade inga 

reservationer på att dessa skulle ansvara över implementeringen av legitimationssystemet 

(prop. 2010/11:20, 24, 28-29). Skolverket redovisade även i sitt förberedande 

regeringsuppdrag under 2011 att de ämnade att bemöta och framställa samtliga föreskrifter 

som presenterades i förordningen om legitimation och behörighet för lärare och förskollärare 

(Skolverket 2011, 2).  

 

I detta fall rör det sig om en regelstyrning från regeringens sida, då lagen och förordningen 

reglerar om hur Skolverket skall agera i olika ärenden, och inte i ett specifikt enskilt fall. Att 

Skolverket meddelade att de skulle bemöta samtliga föreskrifter av förordningen, visar att de 

förstod vad som skulle genomföras av regeringens regelstyrning.  

 

 6) Det bör förefinnas en tydlig ordningsföljd om hur reformen skall verkställas. 

 

Denna rekommendation följer den föregående, då den riktar sig mot förordningen som 

Skolverket skulle följa. Det konstaterades att Skolverket förstod vad som skulle genomföras 

av förordningen och regeringens regelstyrning. Däremot saknades det en styrning i hur det 

skulle genomföras, specifikt i de fall när de förelåg äldre examensbevis, som inte reglerades 

av högskoleförordningen eller högskolelagen. Detta uppmärksammades när Skolverket skulle 

hantera de inkomna äldre examensbevisen vid ansökningsprocessen, och omvandla dessa till 

behörighetskrav på legitimationerna. Regeringen hade delegerat ned detta ansvar till 

Skolverket, i tron att denna process skulle vara okomplicerad. Däremot visade det sig att 

Skolverket saknade den formella kompetens som krävdes för att utforma föreskrifter om äldre 

examensbevis. Regeringens regelstyrning var tydlig i den bemärkelse att Skolverket förstod 

vad som skulle genomföras, men däremot inte hur det skulle genomföras.  



32 
 

 7) Det föreligger perfekta möjligheter för kommunikation och koordination inom den 

myndighet och bland de externa aktörer som innefattas inom genomförandet.  

 

Då Skolverket inte självständigt förfogade över den nödvändiga kompetens som krävdes för 

att omvandla flera av ansökningarna till giltiga legitimationer, krävdes det koordination med 

andra aktörer. För att erhålla denna kunskap blev Skolverket tvungna att samordna arbetet 

med flertalet olika läroverk utplacerade i landet. Inkorporeringen och samarbetet mellan de 

olika läroverken skulle visa sig bli invecklat (Utbildningsdepartementet 2012, 9-10). För det 

första var det inte en planerad åtgärd att integrera de olika läroverken vid 

implementeringsprocessen. Därav existerade det inte en naturlig grund för någon samverkan 

mellan Skolverket och läroverken. För det andra så var de olika läroverken inte förbereda på 

att assistera Skolverket i olika utredningar kopplade till svårtydliga äldre examensbevis. 

Därav då de själva saknade resurser att organisera och assistera Skolverket med detta 

nytillkomna uppdrag. Givet dessa premisser skulle det visa sig vara svårt för Skolverket att 

kommunicera och koordinera arbetet med de olika läroverken som behövde inblandas i 

implementeringsprocessen. (Skolverket 2012, 4). 

 

Skolverkets samarbete med bemanningsföretaget Proffice som assisterade med 

handläggningen utav legitimationsansökningarna blir också relevant i denna rekommendation.  

Proffice ansvarade över den dagliga operationella verksamheten, men Skolverket stämde av 

med arbetsledningen på veckobasis (Dagens Opinion 2011). Att Proffices handläggare 

saknade tillgång till telefoner och mailadresser försvårade både den interna som den externa 

kommunikationen, vilket vittnades om i SVT:s uppdrag granskning. Handläggarna förde 

aldrig någon kommunikation direkt med Skolverket, utan denna skedde enbart från 

teamledarna på chefsnivå (SVT 2011). Skolverket hade även framfört till Proffice att samtliga 

handläggare skulle ha tillgång till just mailadresser och telefoner. De missförhållanden som 

förekom inom Proffices verksamhet resulterade i att Skolverket tillsatte en intern utredning, 

där syftet just var att klargöra vad som har föregått under Proffices arbetsledning (Nyheter 24 

2012). Att Skolverket valde att tillsätta en utredning bör betraktas som att det förekom brister 

inom kommunikationen och koordineringen av Proffices dagliga verksamhet. En rimlig 

gissning vore att möjligheterna till en förbättrad kommunikation och koordination hade 

funnits om Proffices verksamhet var tätare knuten till Skolverkets interna organisation, eller 

om Skolverket själva hade haft möjlighet att hantera handläggningsprocessen med sin interna 

personalstyrka. 
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Hade regeringen haft bättre kännedom om komplexiteten med hanteringen av 

lärarlegitimationsprocessen och förmedlat denna kunskap vid deras informationsstyrning, 

hade regeringen kunnat tillsätta externa organisationer eller myndigheter som hade kunnat 

bistå Skolverket i denna process. Denna möjlighet finns genom regeringens formativa 

styrning, där de kan komplettera en myndighet med tillsättandet av t.ex en expertgrupp eller 

kommission. På så sätt hade man antingen kunnat förbereda och organisera ett samarbete 

mellan Skolverket och de olika läroverken, eller säkerställt att denna kompetens redan fanns 

internt inom myndigheten.  

 

8) De som har makt har möjlighet att i detalj styra och kräva lydighet av organisationen och 

delaktiga utomstående aktörer. 

 

Denna rekommendation blir relevant i det sammanhang när man kan identifiera att en 

motsättning inom den implementerade myndigheten existerar. Myndigheten skulle alltså ställa 

sig kritiskt till den policy som skall genomföras, och går därav emot beslutfattarens vilja. 

Skolverket och andra aktörer har inte under någon del av implementeringsprocessen uttalat 

sig kritiskt eller motsatt sin roll i genomförandet av reformen. Därav kan 

implementeringsproblemet inte härledas till att Skolverket inte ville tillämpa 

legitimationsreformen. Däremot, skulle en sådan situation förekomma, så har regeringen 

möjlighet att via sin rekryteringsstyrning tillsätta sympatiserande personal, som en 

generaldirektör, som har chansen att influera myndighetens övriga personal.  

 

5.2 Sammanfattande analys 

I uppsatsens empiriska del har det redogjorts att olika brister har förekommit i beslutfattarnas 

arbete att bereda och konstruera lärarlegitimationsreformen. Flera centrala punkter kopplat till 

genomförandet av reformen berördes endast kortfattat, vilket resulterade i att beslutfattarna 

underskattade den reella komplexiteten i ärendet. Det finns en risk att regeringen lade allt för 

stort fokus på att utreda själva effekterna och resultatet av legitimationsreformen, än det 

faktiska genomförandet. Då beslutfattarna underskattade den invecklade processen med att 

handlägga legitimationerna, så hade detta givetvis en negativ effekt på deras styrning över 

Skolverket. Kortfattat kan man påstå att regeringen, till synes utan kännedom, ställde allt för 

höga krav att Skolverket skulle hinna organisera och verkställa reformen givet den satta 
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tidsramen. 

 

De teoretiska ramverken, främst Hogwood och Gunns policyrekommendationer, kunde påvisa 

att flera förutsättningar och omständigheter som möjliggör en lyckosam implementering, inte 

hade säkerställts av beslutfattarna. Analysen har bland annat fastställt följande. 

 

• Reformen baserades på beslutfattarnas antagande att omvandlingen av äldre examensbevis 

skulle vara en okomplicerad process. Detta var en bristfällig informationsstyrning och 

resulterade även i en otydlig regelstyrning i den utfärdade förordningen. Skolverket hade svårt 

att förstå hur uppdraget skulle tillämpas, samtidigt saknade de kompetens och resurser för att 

kunna implementera reformen på ett effektivt sätt givet den satta tidsramen.  

 

• Skolverket saknade tillräckliga ekonomiska resurser och personal för handläggningen av 

legitimationsansökningarna. Bemanningsföretaget Proffice saknade även adekvat 

kontorsmaterial för att handlägga ansökningarna effektivt, vilket föranledde att dessa hade 

problem att kunna handlägga legitimationsansökningarna på ett ändamålsenligt sätt. Vilket 

härleds till otillräcklig finansiell styrning från beslutfattarna.  

 

• Skolverket var kraftigt beroende av externa aktörers medverkan för genomförandet av 

reformen, då de själva saknade den behövliga kompetensen. Hade beslutfattarna varit 

medvetna om komplexiteten av ärendet, kunde de genom formativ styrning komplettera 

Skolverkets myndighet med expertknutna organisationer. Möjligheten att tillsätta och försäkra 

att kompetent personal fanns att tillhandagå internt hos Skolverket kunde även uppnås genom 

en mer aktiv rekryteringsstyrning. 

 

• Kommunikationen och koordineringen mellan Skolverket och de olika läroverken var 

invecklat, då dessa inte var förberedda på att inkorporeras i implementeringsprocessen. 

Samarbetet med Proffice kantades med problem med anledning att Skolverket inte hade insyn 

i den dagliga verksamheten, och att Proffice själv led av resursbrister. Däremot borde 

beslutfattarna ha säkerställt att Skolverket kunde hantera implementeringsprocessen 

självständigt genom en mer aktiv rekrytering- och formativ styrning.  

 

• Beslutfattarnas vilja att verkställandet av legitimationsreformen skulle träda i kraft den 1 juli 

2012, bör även anses som ett högst svårgenomfört uppdrag. Detta då reformen baserades på 
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antaganden som skulle visa sig vara felaktiga väl i praktiken. Skäligen så har beslutfattarna, 

utan kännedom, delegerat ett uppdrag till Skolverket som visade sig vara nästintill omöjligt att 

genomföra, givet den satta tidsramen och de föreliggande förutsättningarna. Vilket härleds till 

att beslutfattarnas informationsstyrning var undermålig. 

 

Inom analysen så har nästintill samtliga rekommendationer bidragit till att förklara varför en 

lyckosam implementering inte inträffade. Den sistnämnda rekommendationen som kretsade 

kring att myndigheten bör kunna detaljstyras, vara präglad av lydnad och ha en vilja att 

genomföra policyn, blev däremot svår att applicera. Detta då Skolverket aldrig uttryckte 

någon motsträvighet eller ovilja att faktiskt genomföra reformen. Den femte 

rekommendationen som förklarar att det måste finnas en förståelse och överenskommelse i 

vad som skall genomföras, får även betraktas som uppfylld. Då Skolverket i sitt förberedande 

uppdrag gav besked om att förmedla samtliga föreskrifter som förordningen instruerade.   

 

Sammantaget dras dock slutsatsen att implementeringsproblemet som uppstod när Skolverket 

inte kunde verkställa lärarlegitimationsreformen inom satt tidsram, inte bör härledas till en 

misslyckad implementering av tillämparen. Snarare bör de förekommande bristerna vid 

beredningsarbetet, som låg till grund för reformens utformning betraktas som den bidragande 

orsaken till implementeringsproblemet. Vilket föranledde att Skolverket självständigt inte 

kunde hantera implementeringen av uppdraget. Givet de förutsättningar som existerade, och 

reformens utformning, så förelåg det få möjligheter att en lyckosam implementering skulle 

komma till stånd. 

6. Avslutande diskussion 

Syftet med uppsatsen var att beskriva och förklara implementeringsproblemet som uppstod 

när Skolverket inte kunde verkställa lärarlegitimationsreformen givet den satta tidsramen. 

Uppsatsens inriktning har lagt fokus på att studien och analysen av 

implementeringsproblemet, har genomförts genom att undersöka beslutfattarnas intentioner 

och avsikter med lärarlegitimationsreformen. Främst genom frågeställningen, vilka 

förutsättningar existerade för att en lyckosam implementering av reformen skulle ske? 

Av de teoretiska ramverk som har använts i studien, så har det påvisats att flera 

förutsättningar som säkerställer en lyckosam implementering inte hade säkerställts av 

beslutfattarna, och att deras styrning över Skolverket har varit bristfällig. Vilket har bidragit 

till att förklara varför ett implementeringsproblem uppstod. Däremot tåls det att ställa frågan 
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om det möjligtvis finns fler nödvändiga rekommendationer som inte nämns av författarna? En 

sådan punkt jag har reflekterat över under studiens gång, skulle möjligtvis vara att 

”beslutfattare bör inkorporera den tillämpande myndigheten i själva utformningen utav 

policyn”. Detta borde rimligtvis ha skett i större utsträckning kring detta fall, då omfattningen 

av implementeringen skulle visa sig bli mer komplicerad väl i efterhand. Hade Skolverket fått 

delta i utformningen av lärarlegitimationsreformen samt genomfört sin kartläggning och 

förberedande arbete innan reformen hade antagits, hade möjligtvis en lyckosam 

implementering av reformen faktiskt skett.  

 

Studien och dess metodologi har avgränsat sig mot att primärt studera beslutfattarnas 

intentioner. Då denna avgränsning gjordes så finns det flera outforskade områden i studien, 

specifikt det som berör Skolverkets praktiska implementering av reformen. Om Skolverket 

själva begick några misstag under implementeringsprocessen, vilket säkert förekom, 

oberoende av beslutfattarna, så har min studie och de använda teoretiska ramverken inte 

bidragit till att förklara dessa. Skulle jag haft tillgång till mer information och material som 

härstammade från exempelvis intervjuer hos framträdande parter bland antingen beslutfattare 

eller Skolverket, skulle uppsatsen även fått en mer nyanserad bild och möjligtvis resulterat i 

andra slutsatser.  

 

Då uppsatsen har inriktat sig mot ett specifikt fall, så är det svårt att uttala sig om mina 

slutsatser kan appliceras generellt vid andra fall där implementeringsproblem har uppstått. 

Vad som går att uttala sig om fallet av implementeringen kring lärarlegitimationsreformen, 

bör nödvändigtvis inte ses som allmänt. Detta då processerna och företeelserna i studiens fall 

är unika i sitt slag. Däremot skulle min studie kunna bidra till liknande forskning där 

implementeringsproblem har uppstått och användningen av bemanningsföretag har 

förekommit. Myndigheters nyttjanden av bemanningsföretag vid implementeringsprocesser 

kan ses som en indikation att uppdraget har visat sig vara mer komplicerat än tidigare befarat. 

Om inte beslutfattarna har sanktionerat eller planerat en inkorporering av ett 

bemanningsföretag och ett implementeringsproblem har föregått, så skulle denna studie kunna 

tjänstgöra som material för liknande framtida implementeringsstudier. 
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