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Abstract 
!
Municipal civil servants and the implementation of systematic quality 

work in education 
!
In this essay an analysis and classification is made of the roll of implementation swedish 

municipalities have regarding the national quality assurance policy in the school sector. In the light 

of international trends of decentralisation and the development of new quality assurance systems  

the paper’s result classifies the municipalities as implementation roll number two according to 

Lundquist (1992) and his theory of implementation. The basis for this claim is given by the study of 

key actors in the municipal quality assurance work that shows that the implementation is made with 

a good understanding, with a loyal ambition but also with some shortcomings when it comes to the 

provision of necessary resources. Support for this is given by the case of municipality 2 that shows 

shortcomings regarding the number of employed, time, digital tools, knowledge and economic 

conditions. The same is shown in the case of municipality 1. Thus, the main conclusion of this essay 

is that the structural differences between the analyzed municipalities does not give rise to 

differences in the results of this study. 
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1. Inledning	!
!
Systematiskt kvalitetsarbete(hädan efter SKA) ska utföras på statlig, huvudmanna och enhetsnivå. 

Det ska syfta till att utveckla skolverksamheten och det ska dokumenteras. Brister som upptäcks vid 

uppföljning eller klagomål ska åtgärdas. Så står att läsa i skollagen (SFS 2010:800 ). Denna policy 1

är ett exempel på nationell styrning av skolan i en kontext präglad av ett stort mått decentralisering 

(Jarl 2014:199). Internationella organisationer som Organisationen för ekonomiskt samarbete och 

utveckling(OECD) och Europeiska Unionen(EU) har uppmuntrat till nationella skolreformer i 

riktning mot decentraliserat utförande och centraliserat kvalitetsgranskande (Moos 2009:398). 

Eftersom man kan ana trender av decentralisering och kvalitetsgranskning i svensk så väl som i 

internationell skolpolitik (Nordholm 2016:393; Merok Paulsen m.fl 2014:813) är det intressant att 

undersöka hur den svenska utbildningsförvaltningen fungerar i kommunerna. Det eftersom Sverige 

redan i slutet av 80-talet satte igång reformer som syftade till en långtgående decentralisering (Jarl 

2014:199). Forskare som Nordholm(2016:406) och Merok Paulsen m.fl.(2014:821) uppmanar till 

vidare studier med fokus på innebörden av detta för kommunal utbildningsförvaltning. Vid en 

översikt av litteraturen finns en del att läsa om SKA men när det kommer till den kommunala 

förvaltningsnivåns SKA är utbudet mer sparsamt. Kanske kan studier av det svenska exemplet ge 

insikter som kan hjälpa oss förstå hur den förvaltningspolitiska mellannivån i skolan fungerar även i 

andra länder där samma trender anas. Om inte annat är det intressant att studera hur dessa trender 

påverkar den svenska utbildningsförvaltningen. Tidigare forskning har i samma anda belyst den 

tjänstemannaroll som ofta benämns som utbildningschef i kommunerna (Merok Paulsen 2014). Den 

här uppsatsen syftar till att ge en inblick i utbildningsförvaltningens kommunala nivå genom att 

fokusera på tjänstemän som kan anses vara nyckelpersoner i det systematiska kvalitetsarbetet. 

Dessa tjänstemän är kanske extra viktiga att belysa eftersom de med sin nyckelfunktion i det lokala 

SKA också har en nyckelfunktion i det centraliserade kvalitetsgranskningssystemet. 

Vetenskapligt problem  
Sveriges utbildningssystem präglas av ett stort mått av decentralisering och har med SKA ett 

ambitiöst kvalitetssystem som kopplar samman de politiska nivåerna. I en tid där trender av 

decentralisering och utvidgade kvalitetssystem anas internationellt saknas kunskap om vilka följder 
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denna styrning har fått på implementeringen av skolpolicy på svensk kommunal nivå. Det är 

tänkbart att kommunerna spelar olika roller i ett implementeringsperspektiv. 

Syfte 
Uppsatsens syfte är att analysera och klassificera kommunernas implementeringsroll i den 

kommunala utbildningsförvaltningen. Genom samtalsintervjuer med nyckelpersoner i kommunalt 

SKA kommer uppsatsens resultat kunna bidra med inblickar i kommunernas situation. I uppsatsen 

diskuteras vad som karaktäriserar de implementeringsroller som identifieras i materialet. 

Frågeställningar 
Kommunernas implementeringsroller bygger på Lundquists implementeringsteori och således är 

frågeställningarna utformade för att fånga in Lundquists teoretiska begrepp förstå, kunna och vilja 

(Lundquist 1992:75). 

- Hur är nyckelpersonernas förstå vad gäller SKA i den kommunala utbildningsförvaltningen? 

- Hur är nyckelpersonernas kunna vad gäller SKA i den kommunala utbildningsförvaltningen? 

- Hur är nyckelpersonernas vilja vad gäller SKA i den kommunala utbildningsförvaltningen? 

- Vilka implementeringsroller kan respektive kommun klassificeras in i? 

Disposition 
I följande del ges en kort bakgrund till dagens styrning av svensk skola samt redovisning av SKA. I 

uppsatsens tredje del går jag igenom den teoretiska grunden till undersökningen för att sedan, i del 

fyra, presentera dess metodologi och material. Del fem visar analysens resultat som diskuteras i del 

sex. Till sist ges utrymme för slutsatser och en avlutande sammanfattning i del nummer åtta.  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2. Bakgrund	!
!
I den här delen beskrivs styrningen av skolan efter reformerna från slutet av 80-talet och framåt. 

Först nämns de viktigaste reformerna i allmänhet och sedan beskrivs SKA och dess funktion i den 

nationella styrningen av skolan. Detta ska ge en bild av den funktion som SKA kan ha samt bidra 

till en kontextuell förståelse av ämnet genom att beskriva hur trenderna som nämnts i inledningen 

kan skönjas i det svenska exemplet. 

!
!
Utvecklingen av skolans styrning i Sverige från 80-talet & framåt !
Styrningen av svensk skola innan 80- och 90-talens reformer beskrivs av Vedung (2016:85) som 

regelstyrning vilket innebar central detaljstyrning (Jarl 2012:14). Detta styrningsrecept kom att 

ersättas av mål- och resultatstyrning i samband med reformerna som skulle syfta till ökad 

decentralisering och ökad kvalitet. Prop. 1988/89:4 introducerade målstyrningen, prop. 1989/90:41 

överförde huvudmannaskapet för lärar- och rektorstjänster till kommunerna och prop. 1990/91:18 

innebar att det tidigare statsbidraget för skolan bakades in i det generella statsbidraget till 

kommunerna, ansvarsfördelningen mellan stat och kommun förtydligades samtidigt som den 

statliga myndighetsstrukturen omorganiserades. Det är också i och med prop. 1990/1991:18 som vi 

kan börja förstå styrningsreceptet som en mål- och resultatstyrning (Jarl 2012:14-15). Man hann 

med ytterligare två reformer innan millenieskiftet – läro- och kursplaner reviderades för grund- och 

gymnasieskola, fria skolval samt offentlig finansiering av fristående skolor i prop. 1991/92:95 (Jarl 

2012:16). Jarl menar att reformerna syftade till att dels stärka demokratin genom ett ökat lokalt 

inflytande och dels ökad effektivitet i den offentliga sektorn genom att fler beslut skulle flyttas från 

politiker till tjänstemän (2012:23). 

 I den mål- och resultatstyrda skolan efter reformerna menar Jarl och Pierre (2012:38) att de 

statliga organen mer och mer har lagt sin tyngdpunkt i styrning via resultat snarare än via mål. Till 

att börja med skulle kommunerna ta fram ett måldokument som kallades för skolplan. Denna 

kompletterades snart av en kommunal kvalitetsredovisning. I och med skollagen 2010 är kravet på 

skolplan och kvalitetsredovisning borta och kvar finns lagens betoning av SKA. Författarna tolkar 

detta som att resultatdelen i den mål- och resultatstyrda skolan har stärkts (Jarl, Pierre 2012:41). Det 

är numera utvärderingen som är det mest framstående styrmedlet (Jarl, Pierre 2012:47). Författarna 
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lyfter att det både går att argumentera för att denna styrning ger möjligheter för kommuner att själva 

bestämma inriktningen av sin skolverksamhet men också för att dessa styrmedel tillsammans med 

de nationella styrdokumenten åstadkommer en stark styrning av kommunerna (Jarl, Pierre 2012:49). 

 Vad gäller styrningen av svensk skola skall man förstå att det är staten som är högst ansvarig 

och eftersom den här undersökningen handlar om implementering så ska man också ha med sig att 

det är riksdagen som i slutändan är den som fattar beslut om svensk skolpolicy. Alla andra instanser 

under riksdagen är förvaltningsmyndigheter. Även kommunerna med sina kommunfullmäktige. Den 

förståelsen sätter talet om decentralisering i perspektiv och även om vi i Sverige haft en hög grad av 

decentralisering av skolan så handlar även decentraliseringen om statlig förvaltningspolitik 

(Erlingsson, Wännström 2015:57).  

 Efter denna beskrivning av utvecklingen av skolans styrning tar vi med oss den centrala roll 

som SKA innehar i dagens skolförvaltning när jag härnäst berättar om SKA. 

!!
Systematiskt kvalitetsarbete(SKA) i utbildningssektorn !
Som tidigare nämnts säger lagen att SKA ska utföras av alla skolor, av huvudmännen i både privat 

och kommunal sektor samt på statlig nivå genom skolinspektionen. Arbetet ska enligt skollagen 

(SFS 2010:800) utveckla skolverksamheten, det ska dokumenteras och de brister som upptäcks vid 

uppföljning eller klagomål ska åtgärdas. Vad gäller den kommunal huvudmannen är det 

kommunfullmäktige som är högst ansvarig men genom delegation är det i praktiken en  nämnd som 

rår över SKA. Nämnden har till sitt förfogande en förvaltning som utför uppgifter på deras uppdrag 

(Erlingsson, Wännström 2015:129) och bland dessa finns alltså de nyckelpersoner som ska sköta 

implementeringen av kommunernas SKA. För huvudmannen, och därmed dessa tjänstemän, gäller  

alltså att följa upp måluppfyllelsen i sin skolverksamhet för att kunna planera framtida resurser och 

skolutveckling. Detta görs i samarbete med skolorna och huvudmannen har också att se till att det 

finns förutsättningar att bedriva SKA på varje skolenhet. I praktiken kan det till exempel gå till så 

att varje skola med stöd av kommunernas skolförvaltningar följer upp, analyserar och planerar sin 

verksamhet. Denna information sammanställs av kommunens tjänstemän och finns till underlag när 

huvudmannen, genom sina tjänstemän, gör sin egen uppföljning, analys och planering (Skolverket 

2015) vilket både har sin praktiska funktion i kommunernas skolutveckling men som också finns 

tillhands när den statliga skolinspektionen gör sina granskningar som den yttersta delen i SKA. 

!4



 I och med detta och i ljuset av den tidigare beskrivningen av styrningen av skolan bör det stå 

alldeles klar att SKA innehar en särskilt viktig roll i relationerna mellan alla olika delar som utgör 

svensk skolförvaltning.  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3. Teori	!
!
I den här delen presenteras uppsatsens teoretiska grund. Först ges en bakgrund över tänkandet om 

implementering varpå jag närmare beskriver Lundquists teori om implementerarens förstå, vilja och 

kunna och hans implementeringsroller. Sist ges en beskrivning av dessa teoretiska begrepps 

operationalisering. 

!
!
Implementeringsteori 

Implementering 
Implementering är en del av den politiska policyprocessen. Vanligtvis konstrueras modeller över 

processen som på ett enkelt och linjärt vis visar den offentliga politikens gång från initiering, via 

beredning till beslutsfattande, implementering och tillsist efterkontroll. Implementering är i dessa 

modeller den del i processen där besluten ska omsättas till praktik genom olika åtgärder (Lundquist 

1992:12). Modeller över förvaltningsprocessen skiljer sig ofta i detalj men överlag innefattas dessa 

fem steg (Vedung 2016:18). I den här uppsatsen betyder implementering att SKA utförs på 

kommunal huvudmannanivå. 

Faktorer som påverkar implementering 
Vedung tar upp tre övergripande faktorer när det kommer till vad som påverkar implementering. För 

det första implementeringsobjektets karaktär, det vill säga vad som karaktäriserar beslutet som ska 

implementeras. Det kan till exempel handla om typ av styrmedel eller graden av tydlighet i 

direktiven. För det andra implementeringens kontext. Här innefattas historiska aspekter, geografisk 

och befolkningsmässig storlek, institutionell miljö och andra intressenter samt förekomsten av 

eftergranskning och återkoppling (Vedung 2016:52). Den tredje faktorn som Vedung refererar till är  

vad Lundquist (1992:75) kallat för implementeringsroller som bestäms av implementerarens 

egenskap att förstå, kunna och vilja. Det är dessa implementerarnas egenskaper som utgör den 

teoretiska bakgrunden för uppsatsens empiriska del och därför beskrivs resonemanget utförligare i 

nästa del. Implementeraren betyder här helt enkelt de nyckeltjänstemän på kommunernas 

utbildningsförvaltningar som har i uppgift att utföra SKA på den kommunala huvudmannanivån. 

!
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!
Nyckelpersonens förstå, kunna & vilja !
Resonemanget om den implementerande nyckelpersonens förstå, kunna och vilja presenteras i figur 

1 i en enkel modell återskapad efter en figur i Lundquists Förvaltning, stat och samhälle (1992:75). 

Även om Lundquist betonar att verkligheten ofta är mer komplex än såhär, särskilt när den 

implementerande aktören består av en organisation, kommer denna modell utgöra grunden för 

uppsatsens empiriska undersökning. Figuren kan beskrivas som att nyckelpersonen, symboliserad 

av det gråa fältet, utsätts för styrning i form av beslut och direktiv från policyprocessens tidigare 

stadier. Denna styrning processas hos den implementerande nyckelpersonen vars egna beslut och 

åtgärder bestäms av dennes förstå, kunna och vilja. 

!
!

!

 Nyckelpersonens förstå handlar om den implementerande aktörens förståelse av styrningen 

som utövas på denne. Att den styrdes uppfattning är i enlighet med hur den styrande menade är inte 

alltid självklart och kommer givetvis påverka implementerarens handlingar. Nyckelpersonens kunna 

handlar om huruvida aktören är kapabel att genomföra de åtgärder som förväntas för en lyckad 

implementering. Detta vad gäller kunskap, tid, resurser och inflytande som behövs för att verkställa 

styrningen. Nyckelpersonens vilja handlar om aktörens vilja att genomföra den påbjudna 

interventionen. Anledningar till att nyckelpersonen inte vill göra vad den styrs till kan enligt 

Lundquist vara många. Var och en av implementerarens tre egenskaper står i komplex relation till 

den styrande som till exempel kan missförstås därför att styrningen är otydlig. Styrningen kan 

misslyckas om tillräckliga resurser inte tillgodosetts implementeraren, eller misstros om styrningen 

av en eller annan anledning inte anses legitim (Lundquist 1992:76). Man kan tänka sig dessa och 

många andra exempel på varför oförståelse, oförmåga och ovilja, eller alla deras motsatser, uppstår. 
!7
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Sammantaget kan vi tänka oss ett myller av tänkta implementeringsroller med just sin specifika 

uppsättning egenskaper som de styrande har att förhålla sig till i styrningens utformning. Genom att 

förenkla egenskaperna till dikotomier  visar Lundquist hur åtta implementeringsroller erhålls i 2

enlighet med tabell 1 som också skapats utefter figuren 19 i Förvaltning, stat och samhälle 

(1992:77). Lundquist teori används som ett verktyg för att systematiskt genomföra 

implementeringsanalysen. 

Operationalisering 
Eftersom Lundquists teoretiska begrepp förstå, kunna och vilja är en viktig del i den teoretiska 

grunden till undersökningen ska jag härnäst redogöra för hur dessa begrepp ska operationaliseras. 

Operationalisering innebär att de teoretiska begreppen tilldelas indikatorer som vid analysen av 

empirin ska bestämma hur observationerna relaterar till begreppet. Detta är förknippat med problem 

eftersom det inte alltid är uppenbart att den valda operationaliseringen är rimlig (Esaiasson m.fl. 

2002:58). I den här undersökningens fall gäller att på lämpligt sätt bestämma vad som kommer att 

avgöra huruvida vi möter en tjänsteman som upplever sig förstå, kunna och vilja.  

 Den implementerande nyckelpersonens förstå har bedömts genom två indikatorer. Dels 

genom dennes upplevda förståelse av vad som ska göras i kommunens SKA och dels genom 

nyckelpersonens upplevda förståelse av statens regelverk om SKA. Nyckelpersonens kunna har 

utmäts med hjälp av tre indikatorer. Den första är dennes upplevda förmåga att utföra sitt SKA. Den 

andra är huruvida hen tycker sig ha resurserna som krävs vad gäller exempelvis arbetsmaterial, 

kunskap och tid. För det tredje om nyckelpersonen tycker sig ha möjligheten att anpassa sitt SKA på 

det sätt denne tycker är lämpligt. Till sist har nyckeltjänstemännens vilja bedömts på grundval av 

!8
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vill vill inte

kan kan 
inte
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inte

förstår 1 2 3 4

förstår inte 5 6 7 8

Tab. 1 Implementeringsroller (Källa: Lundquist 

Lundquists implementeringsroller baserade på 
dikotomier av egenskaperna förstå, kunna och vilja.



två indikatorer. För det första huruvida de vill ändra något i sin kommuns SKA och för det andra om 

nyckelpersonerna skulle vilja ändra något i det övergripande nationella regelverket.  

 Därmed är den teoretiska bakgrunden som krävs för undersökningen komplett och härnäst 

presenteras uppsatsens metod och material.  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4. Metod & material	!
I den här, uppsatsens fjärde del presenteras undersökningens metod och material. Först beskrivs den 

kvalitativa implementeringsanalysen översiktligt och därefter metoden för materialets insamlande, 

samtalsintervjun, och dess förfarande. Här går jag igenom urvalet av kommuner och 

intervjupersoner samt den intervjuguide som används innan jag också tar upp några etiska 

avväganden som gjorts. Sedan presenterar jag studiens analysmetod. Innan den här fjärde delen 

avslutas med en diskussion om metoden och dess konsekvenser för studien tydliggör jag också 

vissa avgränsningar. 

!
!
Kvalitativ implementeringsanalys !
Uppsatsens empiriska del utgörs av en kvalitativ analys av två kommuners implementering av SKA. 

Med tanke på studiens analyserande och klassificerande syfte är detta en lämplig metodologi. Med 

hjälp av en kvalitativ metod kan man blottlägga ett fenomens innehåll med hjälp analys av 

intervjuer,  observationer eller texter på ett sätt som inte använder kvantitativa tillvägagångssätt 

(Ahrne, Svensson 2012). 

 Vedung beskriver implementeringsanalys som ”…en slags grundforskning, som beskriver 

vad som sker i genomförandet av interventioner samt vilka faktorer i interventionerna, deras 

genomförande och deras kontexter som kan förklara det som sker (Vedung 2016:152).” I 

implementeringsanalysen av den nationella policyn om SKA i skolväsendet på kommunal 

huvudmannanivå betraktas de två utvalda kommunerna som två olika fall av implementering av 

SKA. De intervjuade nyckelpersonerna är studiens undersökningsenheter som undersöks genom 

samtalsintervjuer med tjänstemän som är att betrakta som nyckelpersoner i respektive kommuns 

SKA. 

!
!
Samtalsintervju med nyckelpersoner i SKA !
Studiens material samlas in med hjälp av samtalsintervjuer med nyckelpersoner från två kommuner. 

Intervjun är en lämplig forskningsmetod för studiens syfte och karaktären på forskningsfrågorna 

eftersom den ger utrymme för respondenten att utveckla sina svar fritt och därmed ge en inblick i 
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dennes upplevda situation (Eriksson-Zetterquist, Ahrne 2015:53; Esaiasson 2017:268). Intervjuerna 

genomfördes över telefon och i intervjuförfarandet utgick jag från vad Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne skriver i Handbok i kvalitativa metoder (2015:37-38). Det innebär att jag utgått ifrån en 

intervjuguide och ställt, i huvudsak, samma frågor till båda respondenterna men även tillåtit 

samtalet vissa utsvävningar från formen och med olika följdfrågor. Under intervjun såg jag till att 

lyssna aktivt och vissa intresse samtidigt som jag var noga med att hålla mig själv i bakgrunden och 

inte ge några bedömande uttryck. Jag uttryckte mig vänligt och lugnt och såg till att inte tala annat 

än för att hjälpa respondenten att tala eller för att utveckla och förtydliga frågor. Vid intervjuerna 

användes en intervjuguide som tagits fram fritt efter Esaiasson m.fl (2017:274-275). För att tillåta 

ett så oansträngt samtal som möjligt och för att säkerställa en mer tillförlitlig analys togs 

ljudupptagningar av intervjuerna som sedan skrivits ut för analys. Under intervjun tog jag även 

vissa små anteckningar för att inte tappa tråden och för att kunna anpassa frågornas ordning och 

formuleringar beroende på samtalets gång och innehåll. Efter den andra intervjun avslutats slog 

insikten ner att två frågor hade missats. Därför kontaktades intervjupersonen igen och ombads att 

kort besvara de två frågorna via mail. De intervjuade nyckelpersonerna är att betrakta som 

respondenter i undersökningen. Det innebär att de fungerar som rapportörer för att berätta hur det 

går till i kommunen och inte nödvändigtvis endast om den egna situationen (Esaiasson m.fl. 

2002:289). 

Urval 
För att kunna uppnå uppsatsens syfte att analysera den kommunala utbildningsförvaltningens SKA 

har ett urval av kommuner gjorts. Hur det gått till beskrivs närmare i nästa stycke. Uppsatsen 

fokuserar på de tjänstemän som kan anses vara nyckelpersoner i kommunernas SKA-arbete på 

huvudmannanivå. För att anses som sådan har kravet varit att tjänstemannen ska ha centrala 

uppgifter kopplade till huvudmannens funktioner för SKA. Det innebär att tjänstepersonen i sitt 

arbete ska arbeta med något av de planerande, uppföljande, utvecklande eller stödjande uppgifter 

som åläggs huvudmannen genom skollagen (SFS 2010:800). Fokuset på nyckelpersoner inom SKA 

valdes på uppmaningen från Merok-Paulsen m.fl. (2014:821) om att utforska olika nyckelpersoner 

på den lokala utbildningsnivån som till exempel utbildningschefer, nämndsordförande eller 

skolledare. Jag motiverar mitt fokus på nyckelpersoner inom SKA genom att understryka hur SKA 

numera genomsyrar skolväsendet som ett av de kanske starkaste styrmedlen inom den mål- och 

resultatstyrda skolan (Jarl, Pierre 2012:49). I sin roll är dessa tjänstemän, genom sitt arbete med att 
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utforma och leda SKA, en viktig länk i relationerna mellan de  olika förvaltningspolitiska nivåerna 

inom svensk utbildningsförvaltning. 

 I urvalet har jag utgått från en kontakt på kommun 1. Denne person var min handledare 

under en 10 veckors praktik som jag genomförde på samma kommuns utbildningsförvaltning(där 

jag också fick upp ögonen för SKA). Personens huvuduppgift var just planering, uppföljning och 

utveckling av huvudmannens SKA samt att utgöra ett stöd för skolenheternas SKA, varför hen 

valdes som den första nyckelpersonen i studien. Efter intervjun var genomförd ställdes frågan om 

hen kunde etablera kontakt mellan mig och någon som också kan anses vara en nyckelperson i en 

annan kommuns SKA. Två kommuner ingår i undersökningen vilket gör det möjligt att fånga in 

strukturella skillnader mellan kommunerna. Urvalet av dessa vägleds därför av SKLs 

kommungruppsindelning eftersom den kan säga något om kommunernas institutionella kontext och 

praktiska förutsättningar. Därför var det också ett kriterie när jag ställde frågan att nästa 

intervjuperson behövde arbeta i en kommun som tillhörde en annan kommungrupp än den första 

kommunen i SKLs indelning. Till sist är urvalet beroende av möjligheten att på kort varsel etablera 

kontakt och genomföra intervjun. De sammantagna konsekvenserna av detta tas upp i kommande 

metod diskussion. Följande urval av kommuner gjordes:  

 Kommun 1 anges som pendlingskommun nära mindre stad/tätort (SKL 2016:25). Enligt 

indelningen ska kommunen karaktäriseras av att de har en stor pendling, dels de som har en 

huvudsaklig utpendling  till en mindre stad eller ort och dels de kommuner som har en inpendling 

som överstiger 30% av den egna befolkningen (SKL 2016:23). För övrigt har vi att göra med en 

kommungrupp med invånartal som finns mellan 4 100 och 28 200 personer. Den största 

motiveringen till valet var den goda tillgängligheten till nyckelpersonen i kommunens SKA då 

kontakt redan fanns upprättad inför uppsatsskrivandet. 

 Kommun 2 anges som mindre stad i kommungruppsindelningen. Som indelad i den gruppen 

ska kommunen karaktäriseras av att den största tätorten har minst 15 000 och som mest 39 999 

invånare. Kommungruppens invånartal varierar mellan 22 000 och 81 800. Utpendlingen ska i regel 

vara låg (SKL 2016:23). Kommunen valdes i enlighet med urvalsdesignen på rekommendation av 

intervjupersonen från kommun 1. 

Intervjuguide 
Utformandet av intervjuguiden med dess frågor gjordes i tre steg. Först sammanställdes ett antal 

frågor fritt efter (Esaiasson m.fl. 2017:273-276). Frågorna togs fram med tanke på att svaren skulle 

knyta an till uppsatsens syfte och kunna besvara dess frågeställningar. Det var alltså viktigt att 
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frågorna skulle kunna fånga in de indikatorer som givits de teoretiska begreppen förstå, kunna och 

vilja. I ett andra steg sågs frågorna över av min uppsatshandledare som kom med kommentarer och 

tips på hur frågorna kunde utvecklas. I det tredje och sista steget omarbetades frågorna i enlighet  

med handledarens kommentarer. Den kompletta intervjuguiden finns som bilaga till uppsatsen. 

Etiska överväganden 
Intervjupersonerna erbjöds anonymitet för att de skulle känna sig bekväma att utan spärrar berätta 

om sina upplevelser i sitt arbete och för att det skulle förenkla urvalsprocessen. Därför presenteras 

kommunerna med pseudonym och beskrivning. 

!!
Analysmetod !
Analysen av implementerarnas upplevda förstå, kunna och vilja genomfördes i sex steg. Först 

gjordes ett analysschema i fyra tabeller(s24-25) fritt efter Esaiasson (m.fl. 2002:48). Tre av 

tabellerna ska användas för att ställa upp egenskapernas indikatorer med kommunernas respektive 

bedömda värde samt ett sammanvägt värde. I den återstående tabellen ska de sammanvägda värdena 

sammanställas för att förtydliga jämförelsen mellan kommunerna. 

 Analysens kommande steg är inspirerade av vad Esaiasson m.fl. (2017:278-285) 

rekommenderar. Under hela processen antecknas egna kommentarer om t.ex. tolkningsidéer eller 

teoretiska anknytningar. I analysens andra steg lästes intervjuerna igenom för att få ett 

helhetsintryck och för att kategorisera materialet. Kategorierna är de indikatorer som 

operationaliserar de tre egenskaperna. I det andra steget markerades de svaren som rörde 

egenskapernas indikatorer ut för närmare analys.  

 I ett tredje steg färgkodades svaren i två kategorier - exemplifieringar och 

självuppfattningar. Tanken är, som Esaiasson m.fl. skriver, att genom särdelningen kunna använda 

sig av intervjupersonernas exempel för att skapa en tolkningsram som ligger utanför 

nyckelpersonernas självuppfattning. Alltså för att se om den manifesta betydelsen i svaret 

överensstämmer med exemplifieringen som ges. Med svarens manifesta betydelse menas att jag i 

mina tolkningar kommer att hålla mig till Vad som uttryckligen sägs och inte läsa in något mellan 

raderna (Esaiasson m.fl. 2017:280). 

 I det fjärde steget används de färgkodade svaren för att tolka deras förhållande till 

egenskapsindikatorerna. Detta görs en intervju i taget och en egenskap i taget. Tolkningarna 
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antecknas tillsammans med citat som exempel. I arbetet är målet att hålla tolkningen till det 

manifesta innehållet i svaren. Något som Esaiasson m.fl. säger innebär att man inte läser mellan 

raderna och tolkar in sådant som faktiskt inte sagts.  

 I analysens femte steg ska de slutgiltiga tolkningarna markeras i de tre tabellerna(se tab. 2-4 

i del 5) med hjälp av en sammanfattande värdering som också kan kallas variabelvärden. Jag har 

valt att använda värdena god respektive bristfällig för egenskaperna förstå och kunna medan 

variabelvärdena lojal respektive illojal används för egenskapen vilja. Ett förtydligande exempel kan 

vara att vi kan tala om en person som har god eller bristfällig förståelse för det nationella 

regelverket SKA och en person kan ha en vilja att förändra SKA  som är antingen lojal eller en 

illojal med den linje som de aktuella bestämmelserna företräder. Denna binära värdering syftar till 

att resultatet ska kunna knytas till Lundquists teoretiska implementeringsroller(se tab. 1 i del 3). Var 

och en av egenskaperna förstå, kunna och vilja har som sagt tilldelats två respektive tre och två 

indikatorer. När dessa värderats återstår att också väga samman dessa för en slutgiltig värdering av 

den aktuella egenskapen. Hur denna värdering utförts beskrivs i uppsatsens resultatdel.  

 I det sjätte och sista steget kan analysschemats sista tabell 5 fyllas i med den slutgiltigt 

sammanvägda värderingen av varje egenskap. Resultatet för varje kommun matchas sen mot de åtta 

tjänstemannatyperna som Lundquist teori tar upp och som visas i tabell 1 i uppsatsens del 3. 

 Därmed har vi fångat in de teoretiska tjänstemannatyperna som återfinns i materialet. 

Resultatet presenteras i uppsatsens resultatdel(del 5) och diskuteras sedan i uppsatsens 

diskussionsdelen(del 6) för att i följande del ge uppslag till några slutsatser i del 7. 

!
!
Avgränsningar !
Uppsatsen belyser hur SKA implementeras på utbildningsförvaltningens kommunala 

huvudmannanivå i Sverige genom att fokusera på arbetets nyckelpersoner och deras upplevelse av 

sitt egen förstå, kunna och vilja kopplat till den nationella policyn. Slutsatserna kommer dras i ljuset 

av analysens beskrivande karaktär och det bör betonas att uppsatsens syfte inte är att utvärdera 

kommunernas implementering av SKA. 

 Den empiriska undersökningen avgränsas till att innefatta implementerarens vilja, kunna och 

förstå. Vad gäller övriga faktorer som kan påverka implementeringen kommer dessa inte att 

behandlas i den här uppsatsen. Intervjuerna genomfördes våren 2019 och uppsatsens resultat bygger 

på intervjupersonernas uppfattningar vid intervjutillfället. 
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!
!
Metoddiskussion  !
Den kvalitativa metoden som används i implementeringsanalysen är på grund av dess anpassningar 

till uppsatsens analyserande och klassificerande syfte en lämplig metodologi som bidrar till studiens 

reliabilitet och validitet. Dock finns vissa problem som här ska diskuteras och sedan tas hänsyn till i 

studiens genomförande. 

 Även om samtalsintervjun är en mycket ändamålsenlig metod för att samla information om 

de två fallen är den förknippad med några eventuella problem. För det första kan intervjun bara ge 

en begränsad bild av verkligheten och av det följer att eventuella slutsatser ska dras i ljuset av detta. 

Dessutom är det inte alltid uppenbart att de tolkningar som görs av nyckelpersonernas utsagor 

stämmer(Eriksson-Zetterquist, Ahrne 2015:53). Intervjuguidens och intervjuförfarandets utformning 

är därför tänkt att bidra till att svaren är nära sanningen och för att minimera min egen påverkan på 

materialet. 

 Något som kan diskuteras är om den operationalisering som gjorts fångar in de teoretiska 

begreppen. Genom att välja fler än en indikator per teoretiskt begrepp är tanken att värderingen av 

nyckelpersonernas uppfattade egenskaper ska stå på en fastare grund. Vidare har indikatorerna 

utformats för att ligga nära de teoretiska begreppens definition vilket är positivt för studiens 

validitet(Esaiasson m.fl. 2002:58-59). En aspekt av att indikatorerna och de operationaliserade 

begreppens variabelvärden är binära är att det inte ges särskilt stort utrymme för nyanser i resultatet. 

På grund av den teoretiska grunden som uppsatsen bygger på måste det ändå ses som en rimlig 

avgränsning. De utvalda variabelvärdena är också nära de Lundquists variabelvärden som visas i 

tabellen för implementeringsrollerna(tab.1). Jag har dock valt att inte använda dessa eftersom 

nyckelpersonerna  till exempel trots allt kan leverera vad lagen kräver och därmed vore det väl hårt 

att använda kan respektive kan inte. 

 En nackdel med urvalet som kan anses påverka uppsatsen negativt är att det utgått från en 

kontakt som varit bekant sedan tidigare (Esaiasson m.fl. 2017:276). Därmed kan man ifrågasätta 

uppsatsens reliabilitet och alltså om samma resultat skulle uppnås om slumpen fått styra fritt. För att 

motivera urvalsmetoden vill jag hävda att denna bekantskaps professionella karaktär inte påverkar 

svarens tillförlitlighet utan kanske snarare bidragit till ett mer avslappnat och förtroligt samtal under 

intervjun(Eriksson-Zetterquist, Ahrne 2015:44). I och med att nyckelpersonen från kommun 2 

valdes med hjälp av den första nyckelpersonen finns viss risk att de båda delar erfarenheter eller 
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uppfattningar mer än annars(Eriksson-Zetterquist, Ahrne 2015:41). Men det kan också ha bidragit 

till att även den andra intervjun kunde ske under gott förtroende. Dessutom ska poängteras att andra 

tillfrågade tjänstemän varit mindre angelägna att delta varför urvalsförfarandet möjliggjorde 

studiens genomförande vilket måste betraktas som en fördel med urvalet. En annan fördel med 

urvalet är fallens strukturella skillnader som gör det möjligt att studera om dessa skillnader ger 

upphov till några skillnader i resultat (Svensson, Ahrne 2015:22). 

 Det är ett potentiellt problem att jag bara har att vägledas av nyckelpersonernas svar. 

Nyckelpersonerna i egenskap av respondenter förväntas kunna delge någonting om hur de upplever 

situationen i utbildningsförvaltning i stort och inte enbart för sin egen del (Esaiasson m.fl. 

2002:289). På så sätt ska uppsatsens resultat förstås som sprungna ur dessa personers 

självuppfattningar om kommunens utbildningsförvaltning i stort. Som sådana är dessa respondenter 

de bästa jag kunde nå för denna studie. Självklart skulle varje forskare eller student önska mer 

fullständig information men i brist på sådan är den information dessa respondenter kan ge en god 

start.  

 Resultatets validitet bygger på att de tolkningar som gjorts är överensstämmande med 

verkligheten. För att hävda tolkningarnas trovärdighet har jag noga presenterat de avvägningar som 

gjorts och hållit mig till intervjusvarens manifesta innebörd. Dessutom kontrolleras trovärdigheten i 

svarens manifesta betydelse så gott det går av de exemplifieringar som också givits. 

 Studien är avgränsad att behandla skolväsendets offentliga del. Det hade varit intressant att 

vinkla studien att omfatta också privata huvudmän genom att också intervjua nyckelpersoner på 

huvudmannanivå i privata skolföretag. På grund av uppsatskursens omfattning har dessa 

avgränsningar trots allt gjorts. 

 Syftet är att klassificera nyckelpersonernas implementeringsroll. I och med urvalets 

begränsningar kan uppsatsen ge en inblick i hur situationen kan vara vad gäller SKA i kommunala 

utbildningsförvaltningar. Men uppsatsen har inga större generaliseringsanspråk  än så. Däremot kan 

insikter från studien möjligen generera frågor för fortsatta studier. Med tanke på uppsatsens 

omfattning och tids- respektive resursbegränsningar får dessa beslut och begränsningar ses som 

rimliga och denna diskussion bör sammantaget anses bidra till uppsatsens goda validitet.  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5. Resultat	!
!
I denna del presenteras den empiriska undersökningens resultat. Först redovisas resultaten från de 

två kommunerna var för sig med en genomgång av indikatorerna samt min värdering av 

kommunernas egenskaper och de intervjusvar som ligger till grund för värderingen. Därefter 

sammanfattas resultatet visuellt i tre tabeller och i en fjärde tabell sammanställs de sammanvägda 

värderingarna av kommunernas förstå, kunna och vilja vad gäller SKA. 

!
!
Nyckelpersonernas förstå, kunna & vilja vid implementering av SKA 

Kommun 1 - förstå 
Vad gäller egenskapen förstå och den första indikatorn, förstå vad uppdraget är från huvudmannen, 

gav implementeraren från kommun 1 ett entydigt jakande svar. Följt av en kärnfull beskrivning av 

vad SKA syftar till: 
!
” Ja, det tycker jag att det är. För det handlar ju om att säkerställa att varje barn elev i verksamheten får 
rätt förutsättningar för att nå dom mål som finns i läroplanen.”  3

!
Min manifesta tolkning av detta är helt enkelt att nyckelpersonen upplever sig ha en god förståelse 

för hur det är tänkt att SKA är tänkt att bedrivas på huvudmannanivå. Den andra indikatorn för 

begreppet förstå, vad det statliga regelverket säger, ges ett lika entydigt svar om hens uppfattning: 
!
”Ja, det är ju tydligt[…] det är ju tydligt vad dom förväntar sig eller vad som krävs av huvudmannen.”  4

!
Detta tolkas som att nyckelpersonen upplever det som tydligt vad statens regelverk säger om SKA 

och därmed som att personen har god förståelse över det regelverket. Sammantaget ger detta en bild 

av att nyckelpersonen upplever sig ha god förstå vad gäller SKA och eftersom exemplet i det här 

fallet inte gör annat än att bekräfta den manifesta innebörden av svaren tolkas den sammanvägda 

förstå vad gäller SKA som god. 

!17

 Nyckelperson 1, samtalsintervju 17 maj 20193

 Nyckelperson 1, samtalsintervju 17 maj 20194



Kommun 1 - kunna 
Vad gäller egenskapen kunna och den första indikatorn, förmåga att utföra SKA, svarade 

nyckelpersonen: 
!
” Ja. Dom har ju under senaste året varit begränsade utifrån att vi har haft brist på handläggare på vår 
förvaltning, vilket har bidragit till att jag fått göra mycket mer administrativa uppgifter än vad som var 
tänkt från början. Och så att vissa ärenden till nämnden har tagit mer tid än vad man kan förvänta sig. 
Så förutsättningarna har inte varit goda”.  5

!
Detta måste tolkas som att den upplevda förmågan är bristfällig och det på grund av tidsbrist. När 

nyckelpersonen talar om handläggare som saknas och att hen behöver bära andra än sina ordinarie 

uppgifter innebär det sådant som inte har med SKA att göra. Detta får uppenbarligen till följd att det 

är svårt att få tiden att räcka till för att nyckelpersonen ska hinna utföra det SKA som är tänkt. Nästa 

indikator är mer specifikt inriktad på tillgång till nödvändiga resurser och nyckelpersonen berättar: 
!
” Nej det har jag inte, och den största anledningen till det förutom tiden, det ju att vi saknar ett digitalt 
system för måluppfyllelse vilket gör att det inte blir, det blir väldigt svårt för mig, och för enskilda 
chefer att se den röda tråden”. !

Den manifesta tolkningen blir således att nyckelpersonen upplever ett bristfälligt kunna på grund av 

avsaknad av resurser. Både vad gäller det digitala verktyget som tas upp samt vad gäller tid i och 

med vad som togs upp i den föregående indikatorn. Något som också underströks i intervjun när 

nyckelpersonen berättade att hen jobbade över sina ordinarie 40 timmar i veckan för att hinna med. 

Den tredje egenskapsindikatorn är den upplevda möjligheten att anpassa SKA. Här ges ett jakande 

svar vars manifesta tolkning måste bli att det finns en upplevd god möjlighet för nyckelpersonen att 

anpassa kommunens SKA: 
!
”Ja som det är nu känner jag ju att jag har det, de enda krav jag har är ju dom som styrdokumenten 
ställer, utöver har vi ju friheten att se till att vi får in de uppgifter vi behöver”. !

När nyckelpersonens kunna ska vägas samman väger de två första i min bedömning tungt. Trots en 

god möjlighet att anpassa formerna blir den sammantagna värderingen att nyckelpersonens 

sammantagna kunna är bristfälligt. 

!
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Kommun 1 - vilja 
Vad gäller egenskapen vilja och den första indikatorn som handlar om vilja att förändra hur SKA 

bedrivs i sin kommun berättar intervjupersonen: 
!
”Ja vi skulle ju behöva ha en ökad dialog i styrkedjan”.  6

!
Det förtydligas genom följande exempel: 
!
”Det blir ju lite speciellt för våra verksamheter eftersom vi egentligen har de nationella målen, 
läroplanen och skollagen , det är ju det som är våra mål, och ingenting annat. och det är ju det som 
skolinspektionen tittar på när de kommer och gör tillsyn och granskningar. och då kan ju inte vi ha 
som argument att vi går efter kommunfullmäktiges mål.”  7

!
Upplevelsen är att det finns ett utvecklingsområde vad gäller samsyn om vad som ska beslutas på 

vilken nivå i kommunen. Jag tolkar det alltså som att hen har en vilja att förändra det lokala SKA 

genom att förtydliga de lokala målen. Vilja syftar alltså till att bättre uppfylla de nationella målen. 

Denna manifesta tolkning får till följd att jag värderar viljan att förändra SKA lokalt som lojal. 

Lojal som alltså här betyder att nyckelpersonen vill förändra men i ett syfte som är lojalt med de 

övergripande nationella bestämmelserna om SKA. På den andra indikatorn, om vilja att förändra 

SKAs nationella regler gav kommun 1 ett entydig svar: 
!
” Nej, jag tror faktiskt inte det jag tycker ändå att det finns en bra tanke och det fyller sin funktion när 
det är implementerat i verksamheterna.”  8

!
Ett uttalande som måste tolkas som att nyckelpersonen upplever en lojal ovilja att förändra de 

nationella SKA-reglerna, just eftersom hen tycker de uppfyller sitt syfte som hen också finner för att 

vara gott. I en sammanvägd bedömning måste nyckelpersonens vilja tolkas som lojal. 

Kommun 2 - förstå 
Vad gäller egenskapen förstå och den första indikatorn, förståelse för huvudmannens uppdrag ger 

nyckelpersonen från kommun 2 följande svar: 
!
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”Både och. […] Men jag vet vad mitt jobb är, och jag vet vad syftet med vårt SKA är. På enhetsnivå 
till exempel så jobbar vi ju utifrån skolverket och deras modeller, vi gör avstämningar där vi gör en 
gedigen nulägesanalys och sen så tittar man på styrkor och problem, formulerar vision, var ska vi och 
insatser. Och sen börjar man om med en ny. Sen har man ett nytt nuläge och snurran börjar om. För att, 
genom organisationen sen, så levererar enhet till skolchef, som levererar upp till politiken som 
förhoppningsvis kan se vad som behöver göras. Vårt uppdrag är att ge dom kunskap om verksamheten 
så att dom kan t.ex. styra resurser, så att de kan göra relevanta beställningar av produktionen.”  9

!
Trots den tvekande början förklarar intervjupersonen snart att den vet vad sitt jobb är och vad syftet 

är med SKA. Sedan lämnas en kort och självsäker beskrivning av huvudmannens stödjande 

funktion för skolenheterna som hen fyller och gången för SKA uppåt i organisationen. Tolkningen 

av detta blir att nyckelpersonen har en god förstå vad gäller första indikatorn. På frågan ”Tycker du 

statens regelverk[om SKA]är tydligt” som fungerar som upplägg till egenskapens andra indikatorn 

var svaret mer entydigt: 
!
”Ja. Det tycker jag.”  10

!
Tolkningen är uppenbart att hen upplever sig ha en god förstå på den andra indikatorn. De båda 

svaren ger mig bilden av att den implementerande nyckelpersonen upplever sig ha en god förstå vad 

gäller SKA. 

Kommun 2 - kunna 
Vad gäller nyckelpersonens kunna och dess första indikator delges följande uppfattning: 
!
”Jag tycker att jag har goda möjligheter. Jag jobbar med, jo statsbidrag och sånt, men i övrigt inte med 
ekonomi.[…] Så jag tycker jag har stor påverkan på mitt arbete min möjlighet bedriva och även till att 
förbättra, öka likvärdigheten.”  11

!
Detta tolkar jag som att nyckelpersonen upplever ett gott kunna i att bedriva SKA. Samtidig antyder 

nyckelpersonen att det finns begränsningar vad gäller ekonomin men att detta inte särskilt rör hens 

egna arbete. Angående nästa indikator för kunna, om de resurser som krävs är tillgodosedda, sägs 

följande: 
!
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”Nja skulle jag väl säga. Jag har vissa kunskapsluckor,[…] vi skulle behöva ha en person till för att 
täcka upp riktigt bra som vår tanke var från början. Sen vet jag att alla andra skulle säga budget men 
det påverkar inte mig i min roll sådär supermycket, tycker jag”  12

!
Nyckelpersonen ger uttryck för brister vad gäller kunskaper och arbetskraft. Dessutom nämns 

ekonomin igen även om detta inte ges en avgörande roll för hens kunna. Vidare sägs: 
!
”Vi skulle kanske vara hjälpta av en lite tydligare gemensam struktur.[…] vi behöver, hela tiden på att 
förändra våran rapportmall där alla ska rapportera in. Vi väntar ju på ett digitalt system som aldrig 
kommer.”  13

!
Precis som kommun 1 är resurserna bristfälliga vad gäller digitala verktyg och till sist lyfts också 

tiden: 
!
”Min arbetsbeläggning är väldigt svajig. Och det beror ju på när statistik släpps nationellt, det beror på 
statsbidragskalendern, det beror på vårt årshjul, när det dundrar in 30 rapporter som ska läsas och bli 
till en. Så ibland är det ont om tid och ibland gott om tid, generellt tycker jag att det funkar.”  14

!
Nyckelpersonen tar alltså upp brister i kunskap, arbetskraft och ekonomi, om än i en nedtonad form. 

Dessutom lyfts bristfälliga resurser som digitala verktyg och bristande tid. Den manifesta 

tolkningen av detta blir att tillgången till nödvändiga resurser är bristfällig. Den tredje indikatorn för 

begreppet kunna, möjlighet att anpassa det lokala SKA, kommenteras på följande vis: 
!
”Ja till viss del, vi har en kommungemensam mall och den kan jag ha synpunkter på, huruvida den tas 
tillvara eller inte det är lite olika så att.. nja…”  15

!
Här ges uttryck för att nyckelpersonen inte ensam arbetar och bestämmer i SKA. Ett annan 

kommentar i intervju tycker jag fångar in denna indikator. Efter en kommentar om hur underskott i 

ekonomin kan tänkas påverka arbetet säger nyckelpersonen: 

!
”Jag samarbetar med skolchef och utbildningspedagoger så vi kan göra skillnad på andra sätt, genom 
att utbilda, genom att sätta mål, genom att prioritera gemensamt, genom att ta in externa kompetenser 
för att höja oss, genom att välja vad vi behöver titta närmare på, genom att lyfta och sprida goda 
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exempel. Eftersom jag får in underlag från 37 förskolor så är det lätt för mig att se vem behöver hjälp 
med vad, jaha ni är bra på det och vi behöver hjälp med det - varsågoda möts. Eller, här finns tre som 
lyckats bra med något som andra ser som problem, bra då tar vi in dom och låter dem lära oss andra. 
Så jag tycker jag har stor påverkan på mitt arbete min möjlighet bedriva och även till att förbättra, öka 
likvärdigheten”  16

!
Här ges uttryck för vad jag önskat ringa in med den tredje indikatorn. Nämligen hur kommunernas 

frihet att utforma SKA tas tillvara i utbildningsförvaltningarna. Av svaret tolkar jag att det inte finns 

en given och stel form för SKA utan att kommunen praktiserar olika tekniker och har olika 

strategier för att uppnå lagkraven. Och i det arbetet tycker jag ovanstående kommentar tyder på att 

vår nyckelperson visst har ett inflytande i de lokala anpassningarna av SKA. Därför tolkas den 

tredje indikatorn vad gäller kunna som god. När dessa indikatorer ska vägas samman framhålls först 

att indikator nummer två ges en betydande tyng på grund av karaktären på bristerna som nämns. Till 

detta läggs att även om den manifesta tolkningen av indikator ett är att möjligheten att bedriva SKA 

är god så kommenteras en begränsande ekonomi flera gånger i intervjun vilket rimligtvis gett 

konsekvenser som att digitala system inte köps in, fler tjänstemän inte anställs och att tid för 

kompetensutveckling nedprioriteras. Saker som alla så klart påverkar förmågan att bedriva SKA.  

Den sammanvägda värderingen av kunna för kommun 2 blir således bristfällig. 

Kommun 2 - vilja 
Vad gäller den andra nyckelpersonens vilja fortsätter vi, i enlighet med den första indikatorn, på 

spåret med lokala anpassningar av SKA. Nu med fokus på den eventuella viljan att förändra SKA. 

På den första indikatorn gav nyckelpersonen för kommun 2 följande svar: 
!
” Ja men jag vet inte hur. jag tycker, som sagt, vi är inte en så stor kommun men det känns nästan som 
att vi går vilse man vet inte vad som pågår eller vad andra gör eller, det borde gå att effektiviseras. 
Många saker. Jag kan inte svara på hur det ska gå till men jag tänker att det måste kunna gå”.  17

!
Detta tolkar jag som att det finns en vilja att effektivisera, förändra i syfte att bättre uppfylla de 

nationella regleringarna i SKA. Därmed tolkas detta som en lojal vilja till förändring. Vad gäller 

nästa indikator gavs följande kommentar under intervjun: 
!
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” Nja det är väl eftersom jag är lite inne och jobbar med statsbidrag. Det kallas ju för mjuk styrning 
från statens håll, de ger pengar för vissa insatser men det är inte alltid de rimmar med kommunernas 
behov. För det har man ju pratat om att ha ett generellt bidrag för skolutveckling som kommunerna 
kan lägga där de har behoven. Det hade inte varit så dumt.”  18

!
Denna önskan till förändring på den övergripande nationella planet tolkar jag som att 

nyckelpersonen vill ha bättre förutsättningar att uppnå syftet med SKA och därmed har hen en lojal 

baktanke med sin vilja att förändra. Till sista ska även de två indikatorvärdena för vilja vägas 

samman. Vilket måste bli värderingen att nyckelpersonen ger uttryck för att lojalt vilja i 

kommunens SKA. 

!
!
Sammanfattning !
I följande tabeller presenteras resultatet i mer överskådlig form. I de tre första tabellerna(tab. 1-4) 

visas bedömningen av varje indikator för respektive teoretiskt begrepp tillsammans med en 

sammanvägd värdering. I den fjärde(tab. 5) presenteras de sammanvägda värderingarna av de tre 

egenskaperna för båda kommunerna. Därefter besvaras uppsatsens frågeställningar och 

kommunerna kan klassificeras enligt Lundquists implementeringsroller. 

!
 

!
!
!
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Vad uppdraget är från 
huvudmannen

Vad det statliga 
regelverket säger

Sammanvägt förstå vad 
gäller SKA

Kommun 1 God God God

Kommun 2 God God God

Tab. 2 De kommunala implementerarnas förstå vad gäller SKA

Värderingarna av indikatorer för egenskapen förstå samt en sammanvägd bedömning.



 

 Därmed kan uppsatsens frågeställningar besvaras. Nyckelpersonernas förstå vad gäller SKA 

är i båda fallen att betrakta som god,  kunna är i båda kommunerna att betrakta som bristfällig och  

båda fallens vilja antecknas som lojal. Med Lundquists ord uttrycks detta som att kommunerna 

”förstår”, ”kan inte” och ”vill” varför kommunerna båda klassificeras i samma av Lundquists 

implementeringsroller - nämligen klass nummer två(tab.1).  

!24

Värderingarna av indikatorer för egenskapen kunna samt en sammanvägd bedömning.

Förmåga att 
utföra SKA

Tillgång till 
nödvändiga 

resurser

Möjlighet att 
anpassa SKA

Sammanvägt kunna 
vad gäller SKA

Kommun 1 Bristfällig Bristfällig God Bristfällig

Kommun 2 God Bristfällig God Bristfällig

Tab. 3 De kommunala implementerarnas kunna vad gäller SKA

Värderingarna av indikatorer för egenskapen vilja samt en sammanvägd bedömning.

Vilja att förändra SKA 
lokalt

Vilja att förändra SKA 
nationellt

Sammanvägt förstå vad 
gäller SKA

Kommun 1 Lojal Lojal Lojal

Kommun 2 Lojal Lojal Lojal

Tab. 4 De kommunala implementerarnas vilja vad gäller SKA

Förstå Kunna Vilja

Kommun 1 God Bristfällig Lojal

Kommun 2 God Bristfällig Lojal

Tab. 5 De kommunala implementerarnas sammanvägda förstå, kunna och vilja

Sammanvägda bedömningar för respektive egenskap.



6. Diskussion	!
!
I följande del diskuteras undersökningens resultat. Först behandlas egenskaperna var för sig och de 

intressanta aspekter som kan skönjas diskuteras. Därefter tar jag upp mer generella spaningar. 

 Nyckelpersonen från kommun 2 svarar kluvet på den första indikator samtidigt som hen ger 

uttryck för en god förståelse när det kommer till sitt och kommunens uppdrag. I intervjun pratar 

nyckelpersonen om att vara en del i en stor organisation och att det innebär att man inte har full 

kontroll. Av detta tycker jag det är rimligt att bedöma kommunens förstå som god. Nyckelpersonen 

i kommun 1 gav ett mer övertygat svar vilket kanske kan knytas till det helhetsansvar som hens 

tjänst innebär. Vad gäller båda kommunernas förstå av det nationella regelverket är värderingen 

tveklös. 

 Resultatet visar skillnader i nyckelpersonernas upplevda kunna. I kommun 1 är arbetet 

belastat av uppgifter som rör andra delar av verksamheten samtidigt som avsaknad av viss personal 

gör bördan tyngre. Där kan den första delen vara ett symtom av att mindre kommuner ofta har att 

utföra de uppgifter som krävs med små resurser och ett litet antal anställda(något som jag skulle 

vilja kalla den lilla kommunens dilemma) vilket skulle kunna innebära den här typen av spridda 

arbetsuppgifter. Den andra delen kan bero mer av slump även om det kan antas vara svårt att 

rekrytera i en liten pendlingskommun. Dock ska sägas att annat kanske förklarar dessa upplevda 

brister bättre. Kommun två ger en positiv bild för den första indikatorn och det är svårt att göra 

någon annan tolkning än att nyckelpersonerna faktiskt klarar av att göra SKA enligt lagens krav. 

Detta ska dock ses mot ljuset av de kommentarer som beskriver en pressad ekonomisk situation. 

Något som skulle kunna vara grunden till att även kommun 2 gav uttryck för underbemanning eller 

för det saknade digitala systemet. Dessa tre brister är dessutom vad som ger indikator två dess 

bristfälliga status hos kommun 2 tillsammans med den på kunskap och tid. Återigen, i min 

bedömning väger detta så tungt att kommunens sammantagna kunna blir bristfälligt. Detta trots att 

också indikator tre ger positivt utslag.  Resursbristen går igen i kommun 1 och en liknande bild ges 

av resultatet. Det är tid, personal och digitalt system som saknas. Jag anar en gemensam nämnare - 

pengar. Så trots att också kommun 1 har två av tre indikatorer värderade till god blir den 

sammantagna bilden rimligt vis att kunna är bristfälligt. 

 I resultatet noteras en vilja som är lojal med det nationella regelverket för SKA i båda 

kommunerna. Resultatet ger vid hand inget utrymme för någon annan tolkning. 
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 Så på ett mer generellt plan ser vi att nyckelpersonernas eventuella skillnader inte ger några 

skillnader i resultatets utfall. De skillnader i kommunernas strukturella förutsättningar som antas 

finnas i och med urvalet har inte heller någon uppenbar effekt på resultatet. Detta är således den 

mest anmärkningsvärda slutsatsen som kan dras av undersökningen. Klassificeringen i Lundquists 

implementeringsroller är densamma skillnaderna till trots. Skillnaderna som finns i dessa 

kommuner i storlek och ekonomisk kapacitet har alltså inte en avgörande skillnad i de upplevda 

behoven för att bedriva ett bättre SKA. Här ska understrykas att kommunerna ingick i samma 

övergripande kategori i SKLs kommungruppsindelning men i olika underkategorier. Skillnaderna 

mellan kommunerna är alltså högst påtagliga men den här uppsatsen har trots allt bara behandlat en 

liten av denna frodiga kommunmylla och kan därmed bara uttala sig om dessa kommuner och 

eventuellt kommuner i samma kommungrupper. 
!!
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7. Avslutning	!
!
Avslutningsvis presenteras i det följande uppsatsens slutsatser och därefter en sammanfattning av 

studien i sin helhet. 

!
!
Slutsatser !
Implementeringsanalysens resultat och diskussion ger upphov till några slutsatser. 

 Studiens huvudsakliga slutsats är att kommunerna uppvisar samma resultat trots de 

strukturella skillnader som finns fallen emellan. Båda fallen förstår SKA, de vill göra SKA men de 

har att göra detta med bristfälliga resurser. 

 Denna undersökning bidrar till att bredda förståelsen av hur nationell skolpolicy kan 

implementeras på kommunala utbildningsförvaltningar i Sverige, särskilt vad gäller mindre städer 

och mindre tätorter. Det ska dock poängteras att det behövs mer omfattande undersökningar för att 

kunna dra generella slutsatser om hur det ser i kommuner i allmänhet. Men som sådan bistår 

uppsatsen med en breddande insatts i forskningsfältet då liknande studier av implementeringen av 

SKA på kommunal huvudmanna nivå är sällsynta. 

 Uppsatsens praktiska värde är de insikter och följdfrågor som kommer av dess 

huvudslutsats. Sådana följdfrågor är till exempel hur privata huvudmäns förvaltning av SKA kan 

klassificeras. En annan fråga som uppkommer är hur det kommer sig att båda kommunerna 

uppvisar samma bristfälliga resurser och om detta ett mönster som kan skönjas i kommuner 

generellt. En ytterligare fråga är vad denna resursbrist beror på. Och vidare om resursbristen också 

finns i andra av kommunernas förvaltningsområden. Slutligen kan man fråga sig om det finns de 

kommuner eller privata skolhuvudmän som skulle klassificeras i Lundquists implementeringsroll 

nummer ett(tab. 1 se sida 1) och vad det är som gör att sådana huvudmäns kunna inte är bristfälligt. 

En fråga till detta skulle vara om fördelarna av att ha tillgodosett de resursbehov som finns 

uppväger kostnaderna för dessa. Dessutom är det, med tanke på de internationella trender av 

decentralisering och utvecklade kvalitetssystem som anas, intressant att fråga sig hur dessa resultat 

korresponderar med resultat från liknande fall utanför Sverige. 

 En ytterligare intressant aspekt framkommer av resultatet och det är resonemanget om den 

lilla kommunens dilemma. Att förutsättningarna för kommuner med liten befolkning är mer 
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krävande är gissningsvis etablerad kunskap men begreppet sätter kanske på ett elegant sätt fingret 

på det dilemma som är småkommunens behov av en liten, högkompetent och effektiv förvaltning 

som gissningsvis är svår att förse med lämplig arbetskraft. Den arbetskraften kanske finns och söker 

arbete i andra kommuner. Detta eventuellt teoriutvecklande uppslag som intresserar sig av 

kommuners strukturella skillnader och dess effekter bör i så fall studeras närmare i vidare 

forskning. Först vid en litteraturöversikt över ämnet för att se om liknande resonemang redan förs 

och hur dessa benämns. 

  

!
Sammanfattning !
Den här studien analyserar och klassificerar kommunal utbildningsförvaltnings implementeringsroll 

vad gäller den nationella policyn om SKA i skolväsendet. Resultatet klassificerar kommunerna i 

implementeringsroll två enligt Lundquist teori. Till grund för detta ligger en undersökning av 

nyckelpersoner i kommuners SKA vars resultat sammanfattningsvis visar att SKA implementeras av 

de kommunala huvudmännens nyckeltjänstepersoner med god förståelse, med god vilja som är lojal 

med den nationella policyns syfte och de kan genomföra arbetet men inte helt utan vissa problem 

som den här studien visat främst härkommer från bristfälliga resurser. Stöd för detta ges till exempel 

i det empiriska resultatet för den undersökta kommun 2 som visar brister när det kommer till 

arbetskraft, tid, arbetsverktyg, kunskap och ekonomi. Vidare visar resultatet för kommun 1 på 

samma brister varför uppsatsens huvudslutsats är att fallens strukturella skillnader inte ger en 

skillnad i undersökningens empiriska resultat. Detta resultat ger upphov till nya viktiga frågor som 

om detta är ett mönster som kan identifieras i kommuner eller utbildningsförvaltningar generellt?  

Vad beror dessa brister på, hur kan de motverkas och är privata huvudmän utsatta för samma 

bristfälliga kunna? På vilket sätt korresponderar resultatet med implementeringen av 

kvalitetssäkringssystem  internationellt i utbildningssystem som liknar det svenska exemplet? 

Undersökningar som baserar sig på frågeställningar som dessa vore ett välkommet inslag i 

utbildningsförvaltningens forskningsfält.  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Bilaga	!
!
!

Intervjuguide för intervju med nyckelpersoner i SKA på kommunal huvudmannanivå

Fråga

Inledande ord om intervjun och hur den kommer vara upplagd:

- Den här intervjun ingår alltså i en vetenskaplig studie, närmare bestämt uppsats på C-
nivå. Intervjun är frivillig och du får när som helst avbryta intervjun. Genom att delta 
ger du ditt medgivande att jag använder svaren i min uppsats - det medgivandet har du 
rätt att ta tillbaka även efter intervjun. 

- Du kommer att vara anonym i studien och även kommunen kommer vara 
anonymiserad. 

- Vi spelar in intervjun och jag skriver ut vad som sagts, du har möjlighet att läsa 
transkriptionen för ev. missförstånd. 

- frågorna  gäller som du vet det systematiska kvalitetsarbetet och din upplevelse med 
arbetet.

Inledande uppvärmningsfrågor
1 Hur länge har Du varit på den här arbetsplatsen?
1.2 - Hur kommer det sig att Du hamnade här?
1.3 - Vilken titel har Du?
1.4 - Så, då har Du/har Du inte fler arbetsuppgifter som inte direkt rör SKA?  

/Kan du berätta om dina andra arbetsuppgifter?

Tema 1: Förstå
2 Kan Du berätta för mig om Dina arbetsuppgifter som gäller SKA?
2.1 - Vad går arbetet ut på? Vad är det viktigaste med arbetet? Vad innebär arb på 

huvudmanna?
2.2 - Varför är det så?
3 Kan Du beskriva på vilket sätt det är tänkt att det systematiska kvalitetsarbetet ska 

bedrivas? - är det lokala bestämmelser?
3.1 - Är det tydligt för Dig vad som ska göras när det gäller SKA?
3.2 - Är statens regelverk tydligt?
3.4 - Finns det andra viljor i kommunen som önskar annat?
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Tema 2: Kunna
4 Kan du berätta om dina möjligheter att göra SKA?
4.1 - Vilken del av arbetet är svårast att få till?
4.2 - Vilken del är lättast att få till?
4.3 - Har du dom resurser som krävs för ett bra SKA-arbete? arbetsmaterial, kunskap
4.4 - Har du den tid som behövs?
4.5 - Ställer det krav på andras medverkan - får du andra att medverka?
5. Är det möjligt för dig att anpassa SKA som du tycker är lämpligt?

5.1 - Gör du det?

Tema 3: Vilja
6 Hur ser du på hur SKA borde genomföras?
6.1 - Vad skulle Du helst vilja ägna mer tid åt?
6.2 - Vad hade Du velat ägna mindre tid åt?
7 Vad tycker du själv om din kommuns SKA-arbete?
7.1 - Skulle du vilja att det hade en annan inriktning? Bedrevs på något annat sätt?
8 Finns det någonting i det övergripande regelverket om SKA som du hade velat 

förändra?
8.1 - På vilket sätt tror du det skulle få effekt?
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