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Förord

Den här rapportserien har kommit till för att det ska vara möjligt att pu-
blicera vetenskapliga texter inom det utbildningsvetenskapliga och peda-
gogiska fältet, som av olika anledningar har svårt att passa i konferenspa-
per-, artikel- eller bokformat. För att ge stöd till författarna och stimulera 
förbättringar, är regeln att samtliga texter har granskats av någon annan 
forskare, förutom redaktören, och behandlats i ett seminarium. Det gäller 
även den text som publiceras i den här rapporten.

Motivet till publikation av den här texten, som är en masteruppsats, är 
att studien har genomförts som en del av ett internationellt, komparativt 
forskningsprojekt med titeln ”Governing by inspection. School inspection 
and education governance in Sweden, England and Scotland.” Genom att 
publicera uppsatsen i den här rapportserien ges resultaten av studien en 
vidare publik än om endast gängse publikationsväg hade valts. 

Härnösand våren 2013

Christina Segerholm, redaktör



Abstract
The political motives for reinstating national school inspection in 2003 and 
reinforcing it through the establishment of the Swedish School Inspecto-
rate in 2008 stressed the necessity of sufficient state involvement in order 
to retain and ensure nationwide educational quality and equivalence. Since 
then, additional political efforts have been made to intensify and exercise 
national state control over education. On July 1, 2011, the Education Act 
gave the agency enhanced legal support. The aim of this study was to des-
cribe and analyze a sample of school leaders’ stories of the regular inspec-
tion that have been conducted in their schools since the legal changes came 
into force. School leaders of 20 compulsory schools were interviewed. The 
interviews were analyzed and the results were presented in eight themes. 
In the following analysis, change mechanisms that had been initiated in the 
schools during the inspection process were examined through a theoretical 
framework of evaluation influence. The results from the second analysis 
also illustrated conceivable forms of pathways that link inspection proces-
ses to inspection outcomes. Finally, the empirical findings were discussed 
in terms of constitutive effects and education governance. The study was a 
part of the research project “Governing by inspection. School inspection 
and education governance in Sweden, England and Scotland”.

Keywords: Constitutive effects, education governance, evaluation influ-
ence, school inspection, Sweden.
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Inledning
Aktiviteter som utvärdering, kvalitetssäkring, kvalitetsbedömning (QAE) 
har intagit en dominerande ställning i den europeiska utbildningspolitiken 
och kommit att utgöra en styrningsform vars inverkan är betydande för 
den pågående utvecklingen av kunskapsbaserade samhällen (Ball, 2006; 
Ozga, Dahler-Larsen, Segerholm & Simola, 2011).1 Begrepp som ’indi-
katorer”, ’benchmarking’ och ’kvalitetssäkring’ har trots en relativt kort 
närvaro i de europeiska utbildningssystemens historia fått en framstående 
ställning (Grek, Lawn, Lingard, & Varjo, 2009) och anses nu prägla ut-
bildningspolitiken med en besatthet av kontroll och övervakning där kva-
litetsbegreppet främst definieras av dess roll och funktion i byråkratiska 
och administrativa system (Ozga et al., 2011). Mot denna bakgrund menar 
Schwandt (2012) att kvalitetsbegreppet har genomgått ett politiskt skifte. 
Signaler på en skiftande utbildningspolitik har även framhållits av Grek 
(2009), som menat att indikatorsfixering och gemensamma internationella 
referensramar är uttryck för en förändring; från att tidigare ha strävat efter 
att främja en gemensam förståelse för kulturell fostran och bildning genom 
mål som är kopplade till lärande, till att istället eftersträva ekonomisk till-
växt och konkurrenskraft genom resultatmätning och konstant jämförel-
se.2 De utbildningspolitiska förändringarna har av Dahler-Larsen (2011) 
problematiseras i termer av konstitutiva verkningar, vars innebörd refere-
rar till ”how QAE redefines the meaning of education and the practices of 
education by means of installing new discursive and cultural markers defi-
ning standards, targets and criteria” (s. 153).

Inspektion som styrning
En utgångspunkt i föreliggande uppsats är att skolinspektioner ingår i QAE 
genom att de delar det fundamentala ”värderandet” med utvärdering, kva-
litetssäkring och besläktade aktiviteter. Med stöd från Howlett, Kim och 

1  Dessa aktiviteter går i styrningsdiskursen under samlingsnamnet Quality Assu-
rance and Evaluation (QAE). I fortsättningen används förkortningen QAE.

2  QAE konceptets framväxande position i den europeiska utbildningsstyrningen och 
dess roll i den pågående omvandlingen av utbildning och skola i Europa är inte olikt det 
system som breder ut sig i USA under benämningen Standards-Based Accountability 
(SBA) (för en översikt om SBA, se Hamilton, Stecher &Juan, 2012). 
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Weavers (2006) definition av policyinstrument, beskrivna som “the ‘tools 
of government,’ the mechanisms and techniques used to implement or give 
effect to public policies” (a.a., s. 130), kan skolinspektioner betraktas som 
styrverktyg i en sådan global utbildningspolitik och praxis som beskrivits. 
Skolinspektion förstås följaktligen som en utvärderande verksamhet som 
utgör en del av systemet för QAE, tillika det samtida styrsystemet för skola 
och utbildning.  

Uppsatsen utgör en delstudie i forskningsprojektet ”Inspektion som 
styrning. Skolinspektion och utbildningsstyrning i Sverige, England och 
Skottland” (Segerholm, Forsberg, Lindgren, Nilsson & Rönnberg, 2009).3 
I projektet studeras skolinspektion och utbildningsstyrning jämförande i 
tre länder. Denna delstudie fokuserar på den svenska inspektionskontex-
ten.

Skolinspektionen i Sverige
Under det senaste decenniet har styrsystemet för den svenska skolan be-
funnit sig i en intensiv reformperiod. På underlag av de utredningar och 
politiska dokument som legat till grund för regeringens beslut att återin-
föra statliga inspektioner av skolan 2003 har Rönnberg (2012a, 2012b) be-
skrivit hur behovet av ett starkare inflytande från staten legitimerades med 
argument om att likvärdigheten och kvaliteten, vilka ansågs vara på väg att 
gå förlorade, kunde räddas genom att öka statens kontrollfunktion. Ett av 
argumenten var att kommuner, genom att vara utspridda och många till 
antalet, inte själva ansågs förmå upprätthålla likvärdighet i landets utbild-
ningsverksamheter. Ett annat argument var att rikstäckande skolinspek-
tioner skapar förutsättningar för att systematiskt samla in relevanta och 
viktiga uppgifter om utbildningssystemet och därigenom bistå de politiska 
beslutsfattarna med underlag för sina beslut. Därtill kan informationen 
som insamlas, genom att bli allmänt tillgänglig, erbjuda exempelvis föräld-
rar, elever och media att dra nytta av densamma (a.a.). Utbildningsinspek-
tionen inrättades som en del inom Skolverket 2003 och verkade fram till 
2008 då inspektionsverksamheten separerades från Skolverket och blev en 
egen myndighet. Till grund för beslutet att separera Skolinspektionen från 
Skolverket låg ett betänkande som regeringen presenterade året innan, i 

3  Engelsk projekttitel: Governing by Inspection: School Inspection and Education Gover-
nance in Sweden, England and Scotland.
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vilket det anfördes att statens inspektioner av skolan behövde stärkas.4 I 
likhet med inrättandet 2003 utgjorde behovet av att säkerställa likvärdig-
heten i landets utbildningsverksamheter ett huvudargument även i för-
slaget om den intensifierade kontrollen (Rönnberg, 2012a). Löwing och 
Bergeå (2008) beskriveratt effekter som förväntades komma genom den 
stärkta Skolinspektionen, så som ökad likvärdighet, ökad individuell val-
frihet, bättre kunskapsmätningar och överlag omfattande effektivisering 
av skolornas verksamhet hade tydliga kopplingar till New Public Manage-
ment-rörelsens marknadsideologi (jmf. Jarl & Rönnberg, 2010; Rönnberg, 
2012b). Den nya skolinspektionsmyndigheten föreslogs rikta in sig på till-
syn av lagefterlevnad samt kvalitetsgranskning i förhållande till läroplaner 
och kursplaner och tydligare fokusera på faktorer som har betydelse för att 
varje elev når kunskapskraven i varje ämne (SOU 2007:101). 

Antagandet om att rättssäkerhet och kvalitet i utbildningen kan säker-
ställas genom statliga inspektioner av skolan har varit ett huvudargument 
intensifieringen av den politiska kontrollen av skolan (Jarl & Rönnberg, 
2010; Lindensjö & Lundgren, 2000; Karlsson Vestman & Andersson, 
2007; Nytell, 2006). Det kausala samband som förmodas föreligga mellan 
uppföljning, utvärdering, granskning och tillsyn, liksom mellan rättssä-
kerhet och kvalitet, framgick med tydlighet också i skollagspropositionen 
(Prop. 2009/10:165) i vilken Skolinspektionen föreslogs få ett tydligt lag-
stöd för sin verksamhet:

I ett system där ansvaret för verksamheten är decentraliserat till 
kommuner och enskilda huvudmän och som bygger på principen om 
mål- och resultatstyrning krävs en tydlig och effektiv uppföljning, utvär-
dering, granskning och tillsyn. En likvärdig skola kräver att rättssäker-
heten och kvaliteten i verksamheten kan säkerställas. (s. 538)

Ett stärkt lagstöd medför också förändring av styrresurser. I den nya 
skollagen (SFS 2010:800) har tillsynsmyndigheten fått utökade befogen-
heter vid tillsyn. Nya sanktionsmöjligheter mot både enskilda och offentli-
ga huvudmän, exempelvis genom föreläggande med vite och i allvarliga fall 
även befogenhet att stänga skolor, har införts med tillämpning från 1 juli 
2011 (SFS 2011:189). Vid Skolverket har också Lärarnas ansvarsnämnd 
inrättats, till vilken Skolinspektionen kan göra anmälan mot lärare för till 

4   Se SOU 2007:101
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exempel oskicklighet. Nämnden i fråga kan utfärda varning mot lärare och 
i allvarliga fall också återkalla lärares legitimation (a.a.). 

Inspektionspraktiken präglas av en ideologi om att ökad kontroll åstad-
kommer förbättring av skolornas resultat (Lindgren, Hult, Segerholm & 
Rönnberg, 2011; Nytell, 2006). Inte minst förmedlar devisen ”Bra tillsyn 
– bättre skola” (Skolinspektionen, 2012a) med tydlighet en ambition att 
åstadkomma förbättring genom tillsyn. Som ovan beskrivits har Skolin-
spektionsmyndigheten också rustats med stärkt lagstöd för sitt uppdrag, 
med vilket ansvarsutkrävandet från de granskade utbildningsverksamhe-
terna har skärpts. I fråga om hur de granskade och ansvarsutkrävda skol-
verksamheterna styrs genom Skolinspektionens tillsyner har hittills få 
resultat från empirisk forskning presenterats. Kunskapsluckan är särskilt 
stor för perioden som aktualiserats efter lagändringen den 1 juli 2011. Vad 
som händer i kommuners och andra huvudmäns skolor i samband med in-
spektioner som genomförs i den intensifierade legala kontexten som blivit 
gällande från 1 juli 2011 finns det än så länge lite kunskap om.
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Syfte och frågeställningar
Mot bakgrund av den kunskapslucka som ovan beskrivits är syftet med 
den här uppsatsen att beskriva och analysera ett urval grundskolerektorers 
berättelser om Skolinspektionens regelbundna tillsyn som genomförts i 
deras skolor efter lagändringen 1 juli 2011. 

Forskningsfrågan som studien söker besvara är: Hur styr Skolinspek-
tionen skolverksamheterna genom tillsynen?

Av särskilt intresse i styrningsprocessen, och som ett sätt att studera 
hur Skolinspektionens regelbundna tillsyn utövar styrning av granskade 
grundskolors verksamheter, är dels den påverkan som utvärderande ak-
tiviteter så som inspektion och tillsyn innefattar, och dels de konstitutiva 
verkningar som följer av sådana aktiviteter. 

Ett ramverk bestående av teorier om styrmedel, utvärderingars påver-
kan samt konstitutiva verkningar har sålunda bildat utgångspunkt för att 
formulera följande frågeställningar:

1 Hur påverkas skolverksamheterna av Skolinspektionens tillsyn? 
Denna empiriska frågeställning svarar mot relationen mellan styr-
medel och påverkan genom att rikta ljuset mot kognitiva, affektiva, 
motivationsmässiga och beteendemässiga mekanismer som sätts 
i spel och verkar i de inspekterade skolverksamheterna under till-
synsprocessen.

2 Vilka konstitutiva verkningar uppkommer eller kan uppkomma 
i relation till tillsynen? Denna frågeställning knyter an till den 
föregående och öppnar möjligheten för att teoretiskt diskutera den 
påverkan, som den första frågeställningen belyser, i termer av mer 
långtgående verkningar och (om)formandet av svenska skolverk-
samheters policy och praktik. 

Avgränsning och inramning
Studien avgränsas till regelbunden tillsyn. Detta innebär att inga andra 
typer av tillsyner och granskningar som myndigheten gör av det svenska 
utbildningsväsendet behandlas inom ramen för studien. Vidare avgränsas 
studien till att enbart innefatta grundskolor som erbjuder samtliga årskurser 
inom sin verksamhet, vilket per definition innebär att är samtliga skolor som 
ingår studien är F-9 eller 1-9 skolor. Slutligen avgränsas studien tidsmäs-
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sigt och inkluderar endast de skolor vars platsbesök av Skolinspektionen 
har skett efter lagändringen den 1 juli 2011 (SFS 2011:189) och tillsynsbe-
slutet har delgivits de inspekterade skolorna senast 23:e februari 2012. 

Beträffande studiens inramning, betraktas Skolinspektionens regel-
bundna tillsyn i denna studie som en process som inleds från och med att 
rektor får kännedom om att skolan ska bli föremål för tillsyn, fram till att 
det officiella beslutsdokumentet har återförts och de eventuella åtgärder 
som skolan behöver vidta för avhjälpa de brister som rapporterats av Skol-
inspektionen.5 Således ska tillsynen inte förstås som reducerad till skolin-
spektörernas platsbesök på den aktuella skolan.

5  Beslutsdokumentet benämns fortsättningsvis också som ”beslutet” eller ”rapporten”.
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Teoretiska utgångspunkter
I detta avsnitt redovisas anknytningspunkter till teorier och begrepp som 
utifrån forskningsfrågan har bildat studiens utgångspunkt. Avsnittet tar 
sin början i teorier om politisk styrning och statliga styrmedel. Med hän-
syn till den inledningsvis nämnda utbredningen av utvärderingar och in-
spektioner som instrument i kvalitetssäkringen av europeisk utbildning 
och omvandlingen av synen på utbildning, innefattar utgångspunkterna 
också teorier med hemvist i utvärderingsforskning. Syftet med de kom-
mande anknytningarna till teorier och begrepp är trefaldigt: 

1 att klarlägga relationerna mellan de teoretiska utgångspunkterna 

2 att erbjuda en referensram till de resultat som utvinns ur analysen av 
studiens insamlade empiri

3 att erbjuda en referensram till uppsatsens sammanfattande analys 
och diskussion

Politisk styrning
Lindensjö och Lundgren (2000) menar att styrningsbegreppet är kompli-
cerat då det saknas fastslagna definitioner på vad som är styrbart respek-
tive ostyrbart. Definitionen blir därför en fråga om vilken innebörd som 
tillskrivs begreppet i det enskilda fallet, varför begreppet behöver definie-
ras för varje enskilt ändamål. I uppsatsen används begreppet politisk styr-
ning i enlighet med Lindensjö och Lundgrens definition, som de formu-
lerat som ”den nationella politiska ledningens, dvs. riksdagsmajoritetens 
och regeringens, eller statens strävan att mera varaktigt öva inflytande över 
samhällsutvecklingen.” (s. 133 f) 

Med definitionen aktualiseras frågan om hur styrningen rent praktiskt 
kan utövas. Ett sätt är att använda termerna input, output och outcome (Jarl 
& Rönnberg, 2010). Enligt en sådan förklaringsmodell innefattar det po-
litiska beslutsfattandet olika processer av inflöde (input) och utflöde (out-
put) i det politiska systemet, där inflödet utgör underlag till beslut som 
fattas och besluten utgör utflödet (output). Implementering av besluten 
som förväntas ske i samhället utgör dess effekter (outcome). Den till sy-
nes logiska händelsekedja med input, output och outcome i dessa politiska 
processer kompliceras emellertid av att parallella händelser som inträffar 
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under genomförandet av styrprocessen kan leda till att effekterna av beslu-
ten tar andra vändningar än de som ursprungligen avsågs (a.a.). 

Ett sätt att beskriva den politiska styrningen av utbildningsväsendet 
kan ske genom att använda ovan beskrivna styrteori som utgångspunkt, 
vilket i så fall innebär att acceptera att skolan styrs av politiska beslut (Jarl 
& Rönnberg, 2010, s. 27 f). Emellertid är det ett välkänt faktum att skolan 
av tradition är svårstyrd (Karlsson Vestman & Andersson, 2007; Linden-
sjö & Lundgren, 2000; Lundgren, 2002; Jarl & Rönnberg, 2010; Sanner-
stedt, 1992). Lindensjö och Lundgren (2000) har åskådliggjort styrnings-
problematiken beträffande skolan genom att skildra skolans spelplan med 
begreppen formuleringsarena, realiseringsarena och transformerings- och me-
dieringsarena (s. 146 ff.). Enligt analogin utgör formuleringsarenan den are-
na där politiska beslut fattas. Realiseringsarenan är den arena där besluten 
(idealt sett) implementeras. Vid sidan av dessa två arenor finns också trans-
formerings- och medieringsarenan som skildrar hur media allt mer kraft-
fullt har kommit att svara för att spegla olika intressentgruppers intressen 
och fungerar medlande i processen av beslutsformulerandet och realise-
randet av politiskt fattade beslut. Den politiska makronivån är inramad av 
andra strukturer än den mikronivå som lokala skolor agerar inom, vilket 
orsakar slitningar mellan arenorna. Förutom att strukturerna är olika fö-
rekommer också andra aktörer på formuleringsarenan än på realiseringsa-
renan.6 Spelet om skolan kan således förstås utspela sig i ett spänningsfält 
av maktförhållanden på och emellan makro- och mikronivåer (a.a.).

Statliga styrmedel
Den politiska styrningen, som ovan dels har definierats och dels proble-
matiserats, utövar staten med hjälp av olika styrmedel eller verktyg. I detta 
avsnitt redovisas styrmedel som i uppsatsen är centrala för att beskriva den 
nuvarande politiska styrningen av det svenska utbildningssystemet, liksom 
de tidigare reformerna. 

Lindensjö och Lundgren (2000) och Lundgren (2002) har angett fyra 
typer av medel för statlig styrning: juridisk reglering, ekonomisk styrning, 
ideologisk styrning samt utvärderingsmässig styrning. Juridisk reglering verkar 
genom lagar, förordningar och regelverk. Vanligtvis utdöms någon form av 

6  De aktörer som enligt Lindensjö och Lundgrens (2000) terminologi finns på reali-
seringsarenan (t.ex. lärare, rektorer) samlas av Jarl och Rönnberg (2010) under begreppet 
”närbyråkrater”.



18

 

påföljd om de juridiska reglerna inte följs. Ekonomisk styrning innebär styr-
ning med (ekonomiska) resurser. Ideologisk styrning avser styrning som sker 
genom att ange verksamhetens mål, innehåll och resultat. Utvärderingsmäs-
sig styrning har tillkommit för att svara mot decentraliseringen av utbild-
ning och innebär att staten styr genom efterhandskontroller. Dessa former 
för styrning är inte varandra uteslutande utan samverkar genom att ekono-
misk liksom ideologisk styrning kräver en juridisk reglering och samtliga 
tre kontrolleras genom utvärdering. Beroende på om systemet är centrali-
serat eller decentraliserat varierar dock de inbördes relationerna mellan de 
fyra styrmedlen. Ett centraliserat utbildningssystem styrs huvudsakligen 
av ekonomiska styrmedel och är för detta starkt reglerat och inramat juri-
diskt. Det ideologiska styrmedlet samverkar i ett sådant system med övriga 
genom att exempelvis bestämma villkor och innehåll i lärarutbildningen 
och ange vilka läromedel som ska användas i elevernas undervisning. I de-
centraliserade system har det ideologiska styrmedlet en förstärkt position 
genom att i nationella styrdokument stipulera målen som skolorna ska nå 
upp till. Att styra med mål och resultat kräver dock möjligheten att följa 
upp och kontrollera i efterhand, vilket leder till att det utvärderingsmäs-
siga styrmedlet får en framträdande roll (a.a.). Hur de fyra styrmedlen har 
samverkat i den svenska utbildningsstyrningen vid olika tidpunkter sedan 
mitten på 1900-talet återkommer jag till i avsnittet Bakgrund.

Det är även möjligt att beskriva och analysera styrning och styrnings-
reformer i skolsektorn med begreppen direkta, indirekta, reaktiva och infor-
mativa styrmedel (Pettersson & Wallin, 2002). Direkta styrmedel utgörs 
exempelvis av lagar, föreskrifter, ekonomiska fördelningar, läroplaner och 
betygskriterier. Indirekta styrmedel avser olika typer av förutsättnings-
främjande insatser, exempelvis fortbildningar och/eller ekonomiskt stöd 
till verksamheten. Till reaktiva styrmedel räknas olika typer av utvärde-
ringar eller domslut från juridiska institutioner eller andra företeelser som 
på något sätt verkar genom att reagera mot delar av verksamheten. Det 
sista styrmedlet enligt denna teoretiska begreppsapparat utgörs av det in-
formativa, vilket innebär att styrning utövas genom att kunskap produce-
ras och på olika sätt förmedlas till mottagande verksamheter. Exempel på 
informativa styrmedel är resultat från uppföljningar, utvärderingar liksom 
informationsmaterial av olika slag (a.a.). Oavsett vilket eller vilka styrme-
del som tillämpas menar Pettersson och Wallin, i likhet med Lindensjö 
och Lundgren (2000), att styrning innefattar intressemotsättningar, varför 
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”styrning som att överföra mål eller som påverkan via olika styrmedel är 
således maktutövning.” (Pettersson & Wallin, 2002, s. 100)7 

Hittills har politisk styrning problematiserats och olika styrmedel som 
staten har att tillgripa för styrningens utövande har beskrivits. Avsnittet 
disponeras i det följande kring en annan för styrningsdiskussionen relevant 
teori som anknyter till Pettersson och Wallins konklusion om hur påver-
kan via olika styrmedel utövar makt, men mer specifikt problematiserar 
hur påverkan utövas genom processen för en utvärderande aktivitet – i det 
här fallet Skolinspektionens regelbundna tillsyn.

Påverkan
Avsnittet Politisk styrning inleddes med att styrningsbegreppet är kompli-
cerat och behöver definieras för varje enskilt ändamål det avses användas. 
Begreppet påverkan utgör inget undantag. Utvärderingsdiskursen har ett 
rikt omfång av forskningsansatser och perspektiv utan någon på förhand 
given enhetlighet i fråga om begreppsanvändningar. Det perspektiv som 
nedan presenteras ska således förstås som ett av flera möjliga sätt att teo-
retiskt definiera, studera och förklara hur påverkan verkar inom och via 
processen för en utvärdering. Det grundläggande förhållningssättet, vil-
ket också anlägger relationen mellan politisk styrning och utvärderings-
mässiga styrmedel i föreliggande studie, är att företeelsen utvärdering inte 
kan frikopplas från sin politiska kontext (Dahler-Larsen, 2003; Forsberg, 
2006; House, 1993; Power, 1999; Schwandt 2003, 2012; Vedung, 1998; 
Weiss, 1993, 1998). 

Utvärderingars styrsignaler har traditionellt förknippats med det kon-
kreta och observerbara användningen som får praktisk tillämpning till 
följd av en utvärdering, så kallad ”instrumentell användning”, vilket inne-
bär att agera i enlighet med utvärderingens rekommendationer (Vedung, 
1998; Henry & Mark, 2003). I fallet med Skolinspektionen som utvärde-
rare skulle den instrumentella användningen innebära att agera i enlighet 
med utvärderingsrapporten. Utvärderingar kan emellertid också leda till 
så kallad konceptuell användning eller ”enlightment” (Weiss, 1998). Mark 
och Henry (2004) förklarar att denna typ av användning som att den ”re-
fers not to immediate decision making and action about the program and 
policy that was evaluated, but to more general learning that takes place as 

7  Ej kursiverat i originalkällan.
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a result of evaluation” (s. 36). Konceptuell användning refererar således till 
de teoretiska eller empiriska insikter som erhålls till följd av en utvärde-
ring. Dessa insikter behöver emellertid inte nödvändigtvis omsättas direkt 
handling som responderar på utvärderingsresultatet, som i fallet med in-
strumentell användning. Utifrån förhållningssättet att utvärdering är en 
politisk aktivitet menar Weiss (1993) att den konceptuella användningen 
är av särskild betydelse att uppmärksamma. Konceptuell användning av 
utvärdering är emellertid svårmätt eftersom den kan ta sig i uttryck på 
många olika sätt. Därtill har den konceptuella användningen som förete-
else ansetts vara beskaffad med kunskapsluckor (Kirkhart, 2000; Henry & 
Mark 2003; Mark & Henry, 2004).

”Despite its central role in evaluation theory, research, and practice, 
existing conceptualizations of use include significant gaps and shortco-
mings. One key gap is that the literature on use has generally failed to 
give adequate attention to the intrapersonal, interpersonal, and societal 
change processes through which evaluation findings and process may 
translate into steps toward social betterment.” (Henry & Mark, 2003 
s. 294)

Som citatet visar har föreställningen om utvärderingars konceptu-
ella användning kommit att kritiseras för att vara begränsad och på ett 
missvisande sätt fokusera alltför mycket på efterhandsutfallet. Även om 
föreställningen om konceptuell användning har ansetts erbjuda ett bre-
dare angreppssätt än vad som är fallet med andra typer av ”användningar” 
menar Henry och Mark (2003) att det har saknats väl specificerade ram-
verk med operationaliserbara begrepp för att analysera den påverkan som 
utövas under och genom utvärderingars genomförande. Om målsättningen 
exempelvis är att åstadkomma en förändring av ett politiskt beslut, kan 
stegen mellan initiering och utfall många gånger vara både lång och kom-
plex. Om de enskilda stegen i banorna under processen ignoreras kommer 
förståelsen av inflytande, det vill säga hur utvärderingen påverkar, att bli 
begränsad (a.a.). Dessutom har det framhållits vara lika viktigt att identi-
fiera de processer enligt vilka en utvärderande intervention inte leder till 
ett instrumentellt utfall, så som exempelvis en politisk förändring, som det 
är att följa upp huruvida den uttalade effekten har åstadkommits i det spe-
cifika fallet eller ej (a.a.). Mot bakgrund av kritiken har Mark och Henry 
(2004) följaktligen presenterat en analysmodell i vilken olika typer av på-
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verkan som utövas i samband med utvärderingsprocesser kan synliggöras. 
Analysmodellen har en tvådimensionell struktur i vilken mekanismer som 
medierar påverkan kan identifieras på tre nivåer: individuell, interpersonell 
och kollektiv nivå. Inom varje nivå kan fyra typer av påverkansmekanismer 
identifieras: generella, kognitiva/affektiva, motivationsmässiga och beteen-
demässiga. Med hjälp av modellen kan specifika processer inom och mellan 
nivåerna åskådliggöras och användas för att belysa och beskriva komplexa 
sammanhang av påverkan, samt de stigar på vilka mekanismer färdas un-
der en utvärderingsprocess.8 Modellens nivåer, mekanismer och processer 
beskrivs i avsnittet Metod.

Konstitutiva verkningar
Dahler-Larsen (2007, se även 2008a, 2011, 2012a, 2012b) har sedan slutet 
på 90-talet kritiskt argumenterat för att utvärderingar kan ha andra effek-
ter utöver de som ursprungligen adresserats varför företeelsen utvärdering 
behöver förstås utifrån infallsvinklar som inte bygger på rationell konse-
kvenslogik. Utgångspunkten för argumentationen är att utvärderingsak-
tiviteter är kunskapsproducerande och omstrukturerande processer av 
en icke-linjär karaktär, varför det är nödvändigt att anta ett tankesätt som 
undergräver den traditionella interventionslogiken med åtföljande anta-
ganden av linjär förändring och lätt bestämbara effekter (Dahler-Larsen, 
2007).

Begreppet konstitutiva verkningar introducerades i uppsatsens inle-
dande avsnitt i förhållande till den internationella utbildningsstyrningen. 
Mer generellt syftar begreppet till att fånga och underlätta förståelsen av 
hur mätningar mot specifika värdekriterier kan konstruera eller (om)defi-
niera vad Dahler-Larsen (2008a) kallar ”den socialt konstruerede virkelig-
hed” i vilken mätningen genomförs. Det ömsesidiga förhållandet beskrivs 
enligt följande:

Evaluering og kvalitetsmåling måske ikke at registrere kvaliteten, men 
at konstruere og definere kvalitet. Pointen er, at indikatorer kan øve 
indflydelse på de tolkninger og handlinger, der bestemmer den socialt 
konstruerede virkelighed. (a.a., s. 16)

8  ”Stigar” är i det här fallet en direkt översättning från ”paths”, vilket används av Mark 
och Henry (2004, Henry & Mark 2003) som metafor för att illustrera hur påverkan 
färdas över policyarenor under utvärderande aktiviteters genomförande.
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Konstitutiva verkningar innefattar förändringar vilka kan sorters till 
första ordningens, andra ordningens och tredje ordningens förändring 
(a.a). Första ordningens förändring påverkar de språk och begrepp an-
vänds, exempelvis i samtal om problem, kriterier och lösningar. I andra 
ordningens förändring fattas ett officiellt beslut. Ett sådant beslut kan 
gälla resursförstärkning i ett visst område på en skola som utvärderats. 
Tredje ordningens förändring innebär en institutionell eller organisatorisk 
strukturförändring. Verkningarna av utvärderingar kan fortplanta sig i 
flera led och ibland på flera nivåer när aktörer reagerar på utvärdering och 
deras reaktioner i sin tur föder reaktioner hos andra aktörer. Konstitu-
tiva verkningar har därmed förmåga att reproducera sig. Till exempel kan 
verkningen av att en skola, som till följd av utvärdering hamnar lågt på en 
rangordningslista i offentlig media, bli att skolans rektor försöker skaffa 
mer resurser till svaga elever alternativt se till att dessa elever omdefinieras 
till att vara hemmahörande i specialklass och särskiljer dem från skolans 
”normala” elever. Detta kan i sin tur medföra negativa reaktioner hos de 
berörda elevernas föräldrar. Utvärdering kan på så sätt skapa olika följd-
verkningar på olika nivåer i skolsystemet (a.a.). 

Med ovanstående sagt behöver det poängteras att konstitutiva verk-
ningar inte per definition är av negativ karaktär. Istället refererar begrep-
pet till hur påverkan av utvärdering, genom det sätt utvärderingen genom-
förs på och i den kontext den genomförs i, kommer till uttryck i handlingar 
och föreställningar över tid. Huruvida dessa påverkade handlingar och fö-
reställningar ska ses som negativa eller positiva är helt och hållet avhängigt 
av den värdegrund betraktaren har, varför utvärdering också betraktas som 
en ”ideologisk magtudøvelse” (a.a., s. 25). 

De konstitutiva verkningarna, liksom spridningen av dem, förstärks 
under vissa omständigheter. Dessa omständigheter kan till exempel vara 
graden av institutionalisering av indikatorerna för mätning/utvärdering 
och/eller upplevelsen av indikatorernas relevans och validitet för det som 
mäts eller utvärderas. Till andra förstärkande omständigheter räknas vill-
kor för belönings- och sanktionssystem som råder för utvärderingsresul-
tatet, samt, som nämnts, den mediala uppmärksamheten av den utvärde-
rande aktiviteten (a.a.). Styrkan i begreppet konstitutiva verkningar, menar 
Dahler-Larsen (2012a), är att de belyser hur språk och social interaktion 
i samband med användandet utvärderingar har ”broad human, social and 
political ramifications on a number of domains” (s. 174).
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För att avrunda presentationen av konstitutiva verkningar och åter-
koppla till uppsatsens inledande del, i vilken de vittgående utvärderings-
aktiviteter som aktualiserats och fortsättningsvis expanderat inom den in-
ternationella utbildningspolitiken introducerades med samlingsbegreppet 
QAE, menar Dahler-Larsen (2011) att ”QAE helps constitute a European 
discursive space in which educational policy can be conducted”. Beträffan-
de konstitutiva verkningar blir således kvalitetssäkring och utvärdering “an 
important ingredient in the restructuring of schools and teaching practices 
if not in restructuring of the very idea of education in modern western so-
ciety” (s. 150). 

Sammanfattning och återknytning till  
studiens forskningsfråga
I genomgången av de teoretiska utgångspunkterna har inledningsvis po-
litisk styrning problematiserats och statliga styrmedel beskrivits. Efter-
som denna studie betraktar Skolinspektionens regelbundna tillsyn som 
en form av utvärderande aktivitet har det teoretiska perspektivet vidgats 
till att även innefatta utvärderingsteori. Genom Mark och Henrys (2004) 
modell för kartläggning och analys av utvärderingsaktiviteter kan olika ni-
våer för påverkan belysas och olika påverkansmekanismer identifieras vil-
ket torde bidra till förbättrade förutsättningar att beskriva och analysera 
påverkan och hur styrning (sam)verkar genom den regelbundna tillsynen 
som genomförs. Mot bakgrund av den pågående internationella debatten 
om kvalitetssäkrande utvärderingsaktiviteters omvandling av skola och ut-
bildning har det slutligen varit motiverat att ta avstamp i Dahler-Larsens 
teori och göra det möjligt att uppmärksamma och diskutera konstitutiva 
verkningar av Skolinspektionens regelbundna tillsyn.
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Bakgrund
Som inledningsvis nämndes betraktas Skolinspektionens tillsyn tillika 
utvärderande aktivitet i denna uppsats som ett politiskt instrument för 
styrning och kontroll. För att förstå Skolinspektionens funktion som in-
strument i den politiska styrningen och den statliga administrationen är 
det nödvändigt att ha kunskap om dess framväxt, liksom det är nödvän-
digt att ha kunskap om hur den är avsedd att verka i styrsystemet. I det 
följande belyses framväxten av skolinspektion som styrinstrument i Sverige 
med ett urval av hållpunkter i den svenska utbildningsstyrningens histo-
ria, med start från mitten på 1900-talet. Därefter följer en beskrivning av 
Skolinspektionens uppdrag och de regelbundna tillsynernas genomför-
ande. Avsnittet avslutas med en inblick i tidigare empirisk forskning om 
skolinspektioner.

Från centralisering till decentralisering
Under 1950-talet hade det nationella utbildningssystemet i Sverige en en-
hetlig regelstyrd struktur med en stärkt central styrning (Karlsson Vest-
man & Andersson, 2007). Begreppet utvärdering infördes i skolan under 
samma period och blev Skolöverstyrelsens ansvarsområde. Utvärdering-
arna genomfördes inledningsvis till stor del genom traditionella kunskaps-
prov men när länsskolnämnderna, vilka lydde under Skolöverstyrelsen, 
inrättades 1958 blev granskarnas uppgift istället att huvudsakligen ägna 
sig åt utvecklingsinsatser i kommuner och på skolor. En strävan i riktning 
mot att avreglera ansvaret för skolan från staten till kommunerna inleddes 
under 1970-talet med anledning av att det centrala regelstyrningssystemet 
inte bedömdes leda till önskvärda resultat (a.a.).9 Avregleringen som pla-
nerades, med dess betonade decentraliseringssträvanden, skulle med or-
ganisationsutveckling och professionsstyrning styra skolan mot givna mål. 
Genom SIA-utredningen och den nationella läroplanen Lgr80 skedde en 
förskjutning av styrningen av skolan vilket Karlsson Vestman och Anders-
son (2007) beskriver som ”en viss decentralisering av befogenheter och 
ansvar” (s. 63). Skolan övergick från detaljreglerade ämnesbeskrivningar 
och läromedelsdirektiv till att under något större lokala friheter än tidigare 
själva utforma skolverksamheten för att uppnå måluppfyllelse (a.a.).

9  En omfattande utredning av skolans inre arbete (SIA-utredningen) genomfördes i 
början på 1970-talet.
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1991 års riksdagsbeslut, i vilket landets kommuner tilldelades huvud-
mannaskapet för skolor och dess personal, utgör en särskilt viktig håll-
punkt i den förändrade ansvarsfördelningen mellan stat och kommuner 
och övergången till det decentraliserade styrsystemet.10 I samband med 
kommunaliseringen avskaffades Skolöverstyrelsen med länsskolnämnder-
na och Skolverket inrättades och övertog ansvaret för tillsynen av skolan 
(a.a.). 

Motiv till decentraliseringen
Bakgrunden till den förändrade statliga och kommunala styrfilosofin inom 
skolområdet har av Nytell (1998) spårats till de dokument som bildat un-
derlag för lagstiftningar, författningstexter och nya läroplaner. Argumen-
tationen för övergången till decentralisering och målstyrning handlade, 
enligt Nytell, sammanfattningsvis om att de genomförda reformerna inte 
hade fått avsedda effekter på skol- och klassrumsnivå (bristande målupp-
fyllelse) och om behovet av att använda de tillgängliga resurserna mer 
effektivt för att åstadkomma förbättring av skolverksamheten. Detta  il-
lustreras med ett utdrag ur regeringspropositionen Om ansvaret för skolan 
(prop. 1990/91:18) där föredragande statsrådet argumenterar för decen-
tralisering som ett medel för bättre resursnyttjande på följande sätt:

En sådan effektivisering kan ske genom att ansvaret förs längre fram 
i organisationen till de som verkar och arbetar där. Härigenom och 
genom att de som är beroende av verksamheten får ett större inflytande 
över t ex prioriteringar av insatser kan verksamheten bli effektivare. 
(prop. 1990/91:18, s. 17)11

Ytterligare ett argument som framfördes för avregleringen var att möta 
medborgarnas ökade krav på större möjligheter till inflytande över den of-
fentliga verksamheten (Nytell 1998).

Enligt Pettersson och Wallin (2002) kan orsakerna till decentralise-
ringen av utbildningssystemet med en förenklad förklaring härledas till 
en bristande tilltro till den centraliserade modellens förmåga att mot-
svara ökade krav på bland annat effektivt resursnyttjande i kombination 
med ökade krav från medborgarna. När staten överlät ett stort ansvar för 

10  Detta brukar benämnas som ”kommunaliseringen”.

11  Även citerad i Nytell (1998, s. 13).
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verksamhetens genomförande till kommunerna i den decentraliserade och 
målstyrda modellen, uppstod samtidigt ett behov av uppföljningar och 
utvärderingar. I det avseendet har förändringarna inom skolområdet gått 
i riktning mot ökad grad av mål- och resultatstyrning kombinerad med 
ökade krav på information om verksamheten (a.a.). 

En inte oväsentlig aspekt av utvärdering i decentraliserade system är att 
politikerna med hjälp av central utvärdering och beslut om vilka kriterier 
som ska användas när verksamheter utvärderas får möjlighet att ta tillbaka 
en del av den makt som decentraliserats till den lokala nivån. Lundgren 
(1989) beskriver det på följande sätt:

Utvärdering torde vara ett av de starkaste instrumenten för styrning 
av utbildning. Om en central utvärdering genomförs i ett system som 
förändras mot ökad decentralisering kan detta innebära att en ny form 
av central styrning kommer att införas. (Lundgren, 1980, s. 90)

Fenomenet har kommit att benämnas som ”back door-centralism” och 
innebär att utvärdering kan tjäna som en form av bakvänd målstyrning 
(Andersson, 2006, s. 112).

I avsnittet Teoretiska utgångspunkter beskrevs att de fyra styrmedlen 
juridisk reglering, ekonomisk styrning, ideologisk styrning och utvärde-
ringsmässig styrning samverkar på olika sätt beroende på om systemet är 
centraliserat eller decentraliserat. De förändringar som hittills beskrivits 
kan också beskrivas med hjälp av förändringarna av styrmedel. Beskriv-
ningen blir då enligt följande: 

Det centraliserade utbildningssystemet som var rådande i mitten på 
1900-talet styrdes huvudsakligen av ekonomiska styrmedel med stöd av 
juridisk reglering (Lindensjö & Lundgren, 2000; Lundgren, 2002). Det 
ideologiska styrmedlet verkade i det systemet genom detaljerade kurspla-
ner och läroböcker. Med den decentralisering av utbildningsstyrningen 
som senare aktualiserades följde en avreglering, eller åtminstone en om-
reglering som förändrade de inbördes förhållandena mellan styrmedlen. 
Avskaffandet av regelstyrda ämnesbeskrivningar och läromedelsdirektiv 
och övergången till mål- och resultatstyrning ledde till att det ideologiska 
styrmedlet intog en ledande position. Samtidigt försvagades den juridiska 
regleringen till följd av att skolor gavs större friheter att själva utforma sina 
verksamheter för att uppnå måluppfyllelse. Genom mål- och resultatstyr-
ningen, som tillät lokala variationer för målens uppfyllande – krävdes att 
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målen var tydliga samtidigt som de skulle ge utrymme för lokala tolkningar 
och tillämpningar för genomförandet. Vidare fordrade det decentralise-
rade systemet en tydlig ansvarsfördelning eftersom målstyrning kräver att 
målen följs upp och utvärderas. Styrningen genom mål och resultat och 
efterhandskontroll av dessa påkallade således ett behov nya former av styr-
medel, varvid den utvärderingsmässiga styrningen trädde fram vid sidan av 
de tre redan befintliga. Oavsett om kommunen eller staten varit huvudman 
och ansvarig för skolan har skolan således alltid varit politiskt styrd och 
kontrollerad, däremot har styrmedlens användning och inbördes relatio-
ner varierat (Lindensjö & Lundgren, 2000; Lundgren, 2002).

Efter decentraliseringen, vars två huvudsakliga motiv har sammanfat-
tats av Nytell (1998), har ytterligare motiv tillkommit för att öka kontrollen 
via det utvärderingsmässiga styrmedlet. Ett sådant motiv har formulerats 
med begreppet likvärdighet och ansetts vara i behov av att återupprättas 
inom utbildningssystemet efter att det hamnat på villovägar när skolan 
övergick till att under 1990-talet i större frihet utforma innehållet i sina 
verksamheter (Karlsson Vestman & Andersson, 2007; Lindensjö & Lund-
gren 2000). Likvärdighetsbegreppets plats i den svenska utbildningspoli-
tiken har problematiserats ingående i Englund och Quennerstedt (2008) 
och ska inte ägnas något mer utförligt utrymme här. Istället ska det bara 
konstateras att den historiskt sett omdebatterade frågan om decentralise-
ringen av ansvaret för skolan till kommunerna har fått tillskott av frågor 
om dels likvärdighet, och dels – med uppsatsens inledande del i åtanke – 
frågor om kvalitetssäkring av utbildning.

Enskilda huvudmannaskap - Fristående skolor
Något som inte ska förbises beträffande utbildningspolitiska reformer i 
Sverige är expansionen av fristående skolor. Under 1980-talet hanterade 
Skolöverstyrelsen ansökningarna om att få starta och bedriva friskoleverk-
samhet.12 I de fall ansökan beviljades beslutade regeringen i varje enskilt 
ärende om verksamheten skulle erhålla statsbidrag (Jarl & Rönnberg, 
2010). 1992 förändrades emellertid villkoren för de fristående skolorna 
och ett nytt ekonomiskt system infördes i vilket alla friskolor som hade fått 
tillstånd att starta sin verksamhet per automatik också medgavs offentliga 

12  Efter avskaffandet av Skolöverstyrelsen 1991 hanterades ansökningarna av Skolver-
ket.
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bidrag från staten. Utvecklingen som skett sedan dess kan illustreras med 
siffror. Läsåret 1991/92 fanns ca 90 fristående grundskolor (Lindensjö 
& Lundgren 2000, s. 110). Läsåret 1999/00 hade siffran stigit till ca 375 
(a.a.). Läsåret 2010/11 var antalet fristående grundskolor 741 (Friskolor-
nas riksförbund, 2013).

Internationell referenspunkt
Som nämndes i uppsatsens inledning är kvalitetssäkring och utvärdering 
av utbildning inte på något sätt enbart en nationell aktivitet utan utgör en 
betydande del i internationella sammanhang. Den svenska Skolinspektio-
nens internationella anknytning tydliggörs inte minst i Förordning med 
instruktion för Statens skolinspektion (SFS 2011:556) i vilken § 6 slår fast 
att den svenska Statens skolinspektion ska vara en referenspunkt för den 
europeiska ramen för kvalitetssäkring av yrkesutbildning. 

Skolinspektionens internationella samverkan speglas också genom 
medlemsskapet i den europeiska skolinspektionsorganisationen The Stan-
ding International Conference of Inspectorates (SICI). SICI bildades 1995 
och har för närvarande av 32 länder anslutna. Organisationen “contributes 
to the development of education in Europe with data and analyses based on 
direct observation of school practices” (SICI, 2012). Medlemsinspektora-
tens roll varierar i respektive land men ledsagas av det gemensamma upp-
draget att utvärdera kvaliteten på skola och utbildning och sprida kunskap 
om resultat och praxis över nationsgränserna (a.a).

Skolinspektionens tillsynsuppdrag och  
tillsynens genomförande
Skolinspektionen har enligt gällande förordning (SFS 2011:556) som träd-
de i kraft den 1 juli 2011, följande grundläggande uppgift:

Statens skolinspektion ska genom granskning av huvudmän och 
verksamheter verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande får 
tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvali-
tet i en trygg miljö. 
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Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för barnens utveck-
ling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för eleverna och de 
vuxenstuderande. (1§)

I Skollagen (SFS 2010:800) står att Skolinspektionens tillsyn över 
skolväsendet syftar till att ”kontrollera om den verksamhet som granskas 
uppfyller de krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår 
att fatta de beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som 
bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid granskningen” (26 
kap § 2). 

Med hänvisning till denna studies avgränsning mot den regelbundna 
tillsynen kommer uppsatsen i det följande att beröra Skolinspektionens 
verksamhet inom detta specifika område. Myndighetens övriga typer av 
aktiviteter lämnas därhän. 

Regelbunden tillsyn
Skolinspektionen granskar landets alla skolors löpande verksamhet (Skol-
inspektionen, 2012b). Både kommunala och fristående verksamheter 
omfattas av tillsynen. Alla skolor i en kommun granskas samtidigt (Skol-
inspektionen, 2012c). Med tillsynen görs inte anspråk på att ge en heltäck-
ande bild av skolan som granskas, utan endast granska ”i vilken utsträck-
ning huvudmannen, vid det aktuella granskningstillfället, avviker från de 
krav och förväntningar som uttrycks i skollag, läroplaner och övriga för-
fattningar som rör skolväsendet, inom de granskade områdena.” (Skolin-
spektionen, 2012h)13

Tillsynen utgår från följande huvudområden:

 – Elevernas utveckling mot målen 

 – Ledning och utveckling av utbildningen 

 – Enskild elevs rätt 

 – Huvudmannaskap och godkännande (gäller endast för fristående 
skolor)

13  I denna referens är det bilaga A som åsyftas, ”Allmänt om tillsynen”. Bilagan är stan-
dardiserad och medföljer alla tillsynsbeslut. Skolan som adresseras i beslutet har ej ingått 
i urvalsgruppen.
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Huvudområdena är indelade i bedömningsområden med stöd i skol-
lagstiftningen och är nedbrutna i bedömningspunkter med tillhörande 
indikatorer (Skolinspektionen, 2012d). Vad gäller bedömningsområdenas 
operationella definitioner utgör skolornas måluppfyllelse i form av kun-
skaps- och värdegrundsresultat en central del i tillsynen och ligger som 
en bas i en inledande bedömning (a.a.). Begreppet ’kunskaps- och värde-
grundsresultat’ omfattar emellertid inte enbart den statistiska resultat-
uppfyllelsen i form av exempelvis betyg utan inkluderar även de förutsätt-
ningar som eleverna ges genom det sätt som skolverksamheten genomförs. 
På underlag från elevenkäter och eventuellt elevintervjuer samt skolans 
verksamhetsredogörelse bedömer Skolinspektionen elevernas upplevelser 
av skolklimatet och av värdegrundsarbetet, liksom inspektionen bedömer 
skolans självvärdering av värdegrundsarbetet som bedrivs (Skolinspektio-
nen 2012e). Tillsynen utgår således från förhandsbestämda områden där 
varje område har olika indikatorer för att göra kvaliteter observerbara och 
möjliga att mäta. Skolinspektionen kan sedan göra en fördjupad analys 
inom valda områden. Områden för utvärdering kan också väljas utifrån 
resultat av uppföljning eller utifrån andra signaler om att problem förelig-
ger i verksamheten eller att ytterligare kunskap är önskvärd av andra skäl. 

Rektorer intervjuas alltid i samband med inspektörernas platsbesök på 
skolan. Utifrån tidigare insamlat material intervjuas eventuellt även andra, 
exempelvis lärare, elever eller vårdnadshavare. Innan Skolinspektionens 
beslut fastställs skickar Skolinspektionen ett förhandsutkast till rektorn/
rektorerna vid den utvärderade skolan för faktagranskning. Efter fakta-
granskningen fastställs beslutet och blir möjligt att ta del av offentligt. Det 
återförs också till skolans rektor och skolans huvudman. Även kommunen 
får en beslutsrapport när alla skolor i kommunen är granskade. Beslutet 
blir klart ca en månad efter besök (Skolinspektionen, 2012c).14

I de fall Skolinspektionen har upptäckt avvikelser under tillsynen (kall-
las även ”fel” eller ”brister”) förenas varje dokumenterad avvikelse med ett 
av följande alternativ:

 – Föreläggande

14  I kartläggningen av Skolinspektionens genomförda tillsynsbesök på grundskolor juli 
2011 – februari 2012 som gjorts i denna studie (se avsnittet Metod) har det emellertid 
framkommit att väntetiden ofta har varit längre. Som längst har tiden mellan besök och 
beslut uppgått till 109 dagar.
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 – Föreläggande med vite

 – Anmärkning

 – Avstående från ingripande 

När skolan mottagit beslutet från Skolinspektionen efter genomförd 
tillsyn åligger det rektor och huvudman att upprätta en åtgärdsplan för att 
avhjälpa de brister som Skolinspektionen uppmärksammat. Åtgärdspla-
nen ska sändas till Skolinspektionen inom en viss tid som anges i beslutet. 
Ibland genomför Skolinspektionen även efter följande muntlig kommuni-
kation eller återbesök (2012f).

Exempel från tidigare forskning
För att återkoppla till devisen ”Bra tillsyn – bättre skola” (Skolinspektio-
nen, 2012a), har empiriskt grundade belägg för skolors förbättring av sitt 
arbete till följd av inspektion varit mycket begränsad inom svensk forsk-
ning. I sammanhang där uppföljningar av den svenska skolinspektionen 
diskuteras refereras ofta en utvärdering av Ekonomistyrningsverket (2006). 
Utvärderingen genomfördes på regeringens uppdrag och utvärderade de 
tillsyner av skolor som den dåvarande utbildningsinspektionen genom-
fört. Utvärderingen, som uppvisade goda resultat för Utbildningsinspek-
tionens verkningar vid de inspekterade skolorna blev starkt kritiserad av 
förre generaldirektören på Skolverket Mats Ekholm och Hans-Åke Scherp 
(2008) som menade att uppdragsgivarna till utvärderingen inte skärskådat 
de kunskapsresultat skolorna uppnått tiden efter att inspektioner utförts. 
Kritiken tog sin utgångspunkt i en studie som Ekholm och Lindvall (2008) 
hade genomfört i syfte att följa upp och undersöka i vilken utsträckning 
de goda verkningar som nämnda utvärdering av Ekonomistyrningsverket 
hade presenterat kunde ges stöd genom dokumenterad kunskapsförbätt-
ring hos eleverna. Som mätkriterie i sin uppföljning hade Ekholm och 
Lindvall använt elevernas avgångsbetyg i årskurs nio. På underlag av en 
jämförande analys av skolornas resultatbilder under åren 1998 till 2006 
konkluderade de att inspektionen varit verkningslös och att de 170 mil-
joner kronor som skolinspektionerna kostade år 2006 ” skulle lika gärna 
kunna ha kastats i sjön som att ha satsats på skolinspektionen” (a.a., s. 55).  
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I en internationell utblick i jakten på empiriska belägg för kunskaps-
förbättring efter skolinspektion är det möjligt att finna blandade resultat. 
I en nederländsk studie av Luginbuhl, Webbink och De Wolf (2009) 
redovisades att provresultaten för elever i grundskolan hade genomgått 
viss förbättring under de två åren som följde direkt efter en inspektion. 
Rosenthals (2004) studie i England har emellertid redovisat fallande 
resultat. En omfattande uppföljning av inspektioner inom OFSTED 
(Matthews & Sammons, 2004) har också gett en varierande resultatbild, 
dock med en viktig slutsats om att resultatförbättringarna oftast blivit 
synliga efter en längre tid varför mätningarna behöver ske över tid. Det 
problematiska med att försöka uttala sig om kausala samband ska inte 
förbises i detta avseende men problematiken ska heller inte elaboreras 
vidare i det här avsnittet. Ovanstående resonemang avrundas istället med 
att konstatera att den svenska Skolinspektionens betyg- och provförbätt-
rande verkan i inspekterade skolor ännu är sparsamt undersökt empiriskt, 
samt att det utifrån exemplen som givits från det internationella fältet 
förefaller vara svårt att påvisa några säkra samband mellan inspektioner 
av skolor och specifika förbättringar av kunskapsresultat.15

Tidigare empirisk forskning om skolinspektioners påverkan och styr-
ning har vidare presenterat vissa biverkningar av inspektioner, exempelvis 
förekomsten av extrem press på personal och skolledning i upptakten till 
granskning (Gray & Gardner, 1999). I likhet med resultaten från Gray 
och Gardner (1999) har också den tidigare nämnda rapporten av Matt-
hews och Sammons (2004) funnit att skolinspektioner har medfört ökad 
stress och arbetsbelastning för lärare och rektorer, främst i den inledande 
fasen då omfattande förberedelser vidtagits på skolor. Utifrån tidigare 
forskning kan det vidare diskuteras hur sådan affektiv påverkan kan verka 
styrande av fysiska och beteendemässiga handlingar på skolornas arenor. 
De Wolf och Janssens (2007) har i sin metaanalys av studier om genom-
förda inspektioner av OFSTED funnit att så kallad ”Window dressing” 
är en vanligt förekommande verkning i skolverksamheter som utsätts för 
granskning. Metaforen åsyftar möblerande av skyltfönster och innebär 
rent konkret att proaktiva och reaktiva anpassningar vidtas i syfte att 
visa upp en fasad som tillmötesgår krav från den myndighet som bedriver 

15  Notera att Ekonomistyrningsverkets utvärdering gällde den dåvarande Utbildnings-
inspektionens effekter. Likaså var det Utbildningsinspektionens effekter som Ekholm 
och Lindvall (2008) följde upp.
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tillsynen. I kontrast till den underlägsna position som sådana konforma-
tiva handlingar illustrerar, har en studie av Rönnberg (2012c) visat att 
lokala aktörer inom granskade skolor/kommuner i Sverige också aktivt 
använder inspektionen som hävstång för att främja sina egna intressen. 
Resultaten från Rönnbergs studie kan därmed sägas utmana vanliga 
föreställningar om att skolinspektioner utgör ett politiskt verktyg för att 
utöva top down-styrning på skola och utbildning, och istället stimulera 
till att betrakta inspektionerna som en potentiell styrresurs även ur ett 
bottom up-perspektiv. 

Även Ek (2012) har belyst hur inspektionspraktiken hanteras på lokal 
nivå i Sverige. Ek (2012) riktar ljuset mot vad hon kallar ”granskningsbar-
het”, med vilket hon menar anpassning till granskningsfrämjande struk-
turer och frågan hur dessa strukturer utformas och vidmakthålls i offent-
liga verksamheter som inspekteras. Anpassning till granskningsfrämjande 
strukturer inom de engelska skolinspektionssystemen har studerats av 
Perryman (2006; 2009), som utifrån sina empiriska data har problemati-
serat inspektioner i analogi med Jeremy Benthams panoptiska fängelsede-
sign.16  Perryman argumenterar för att inspektionssystemens utformning 
med stränga kontroller medför att skolaktörer upplever sig vara utsatta 
för ständig övervakning och genom detta indirekt tvingas utveckla själv-
kontroll och disciplin. Kopplingen till Benthams fängelsesystem utgörs av 
att den panoptiska fängelsearkitekturen, som gör fången ständigt med-
veten om att fångvaktaren kan se honom, skapar och upprätthåller ett 
maktförhållande utan att kontrollen – eller som i det här fallet, inspektio-
nen – rent praktiskt behöver utföras med särskilt hög frekvens. 

De exempel som ovan presenterats är givetvis inte på något sätt uttöm-
mande för forskningen som bedrivits om skolinspektioner. Det har dock 
inte heller varit min ambition att  ge en fullständig forskningsöversikt utan 
snarare erbjuda en fingervisning om olika typer av problematiserande an-
greppssätt som tillämpats i tidigare forskning utifrån det intresse för styr-
ning som bildat utgångspunkten för studien. 

16  Panopticon är ursprungligen en specifik design av en fängelsebyggnad där målsätt-
ningen är att åstadkomma maximal övervakning. Arkitekturens uppfanns i slutet av 
1700-talet av Bentham. Inom vetenskaperna förknippas begreppet ofta med Michael 
Foucault som använt panopticon i sina teorier om t.ex. diskursiv makt.
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Metod
I detta avsnitt presenteras de metodiska val och ställningstaganden som 
gjorts. Avsnittet inrymmer vad som också kallas för strategiskt ramverk 
(Patton 1990) och utgör den sekvens som kopplar samman empiriska data 
med studiens initiala forskningsfrågor och även med dess resultat och slut-
satser.

Som inledningsvis presenterats ingår denna studie i ett större forsk-
ningsprojekt i vilket skolinspektion och utbildningsstyrning studeras i 
Sverige, England och Skottland. Givet forskningssammanhanget är stu-
diens design inte frikopplad från projektet den ingår i, utan utformad 
för att komplettera tidigare och parallella delstudier i enlighet med det 
forskningsproblem och övergripande syfte som projektet avser att besvara. 
Detta innebär att vissa val och ställningstaganden avseende metod och me-
todologi har skett med hänsyn till ett bredare sammanhang.

Studien har genomförts med inspiration från qualitative inquiry. Ge-
nom att använda det engelska begreppet är förhoppningen att kunna 
undvika att förväxling sker med uttrycket ”kvalitativa metoder”, vars be-
greppsliga innebörd har problematiserats inom den svenska vetenskapliga 
forskningen.17 

Kärnan i qualitative inquriy beskrivs av Stake (1995) på följande sätt:

In addition to its orientation away from cause and effect explanation 
and toward personal interpretation, qualitative inquiry is distinguished 
by its emphasis on holistic treatment of phenomena. (s. 43)

Vad beträffar tillämpningen ett holistiskt betraktelsesätt betonar emel-
lertid Patton (1990) att ett strategiskt ramverk bygger på interaktionen av 
flera betraktelsesätt, av vilka det holistiska utgör ett av flera möjliga och 
med fördel kompletteras av andra beroende på forskningsfrågan och forsk-
ningens konceptuella inramning. För studiens forskningsfråga: Hur styr 
Skolinspektionen skolverksamheterna genom tillsynen? i vilken kunskaps-
grunden utgörs av rektorers berättelser om den regelbundna tillsyn som 
genomförts i deras skolor, har vad Patton (1990) kallar ”design flexibility” 
tillämpats. Med en flexibel utformning kan en låsning till ”rigid designs 
that eliminate responsiveness” undvikas genom pragmatiska överväganden 
(Patton, 1990, s. 41). Relationen mellan en studies forskningsfrågor och 

17  Se Åsberg (2001). 
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dess konceptuella inramning som betonats av Patton har även understru-
kits av Miles och Huberman (1994), som framhållit att ”[r]esearch ques-
tions and conceptual frameworks – either implicit/emerging or prespecified 
– affect each other” (a.a, s. 23, min kursivering). Citatet av Miles och Hu-
berman belyser emellertid inte bara kopplingen mellan forskningsfråga/or 
och konceptuell inramning utan signalerar också (se passus markerad med 
kursiv stil) att olika forskningsansatser förekommer. Valet av ansats har 
betydelse för forskningsprocessens utformande och genomförande och ska 
i det kommande ägnas utrymme.

Ansats
De tre ansatserna abduktion, induktion och deduktion skiljer sig åt genom 
deras sinsemellan olika principer för att hantera teori och empiri samt ge-
nom deras olika förhållningssätt till de slutledningar som kan genereras av 
forskningen (Fejes & Thornberg, 2009a). I denna studie har ansatsen varit 
abduktiv. Detta genom att en viss teoretisk förståelse, eller som Alvesson 
och Sköldberg (2008) skriver ”teoretiska förföreställningar” (a.a., s 56), har 
bildat en utgångspunkt för studien. Den teoretiska förståelsen har inte av-
visats vid analysen av studiens empiriska data men har inte heller begrän-
sat analysen av empirin och de resultat som utvunnits ur den till några 
kategorier som upprättats på förhand. Alvesson och Sköldberg beskriver 
abduktion på följande sätt:

Abduktionen utgår från empiriska fakta liksom induktionen, men 
avvisar inte teoretista förföreställningar och ligger i så måtto närmare 
deduktionen. Analysen av empirin kan t.ex. mycket väl kombineras 
med, eller föregripas av, studier av tidigare teori i litteraturen: inte som 
mekanisk applicering på enskilda fall, utan som inspirationskälla för 
upptäckt av mönster som ger förståelse. (s. 56) 

Berättelser
De som argumenterar för berättelsen i ett metodologiskt perspektiv (se 
t.ex. Abbott, 1992; Austin, 1962; Bruner, 1990; Hydén, 1997; Mishler 
1986; Turner, 1980) menar att berättelsen är en möjlig källa till kunskap 
om ”den sociala verkligheten”. Den tidigare traditionen av berättelser som 
kunskapskälla inom samhällsvetenskaplig forskning, vilken av Hydén 
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(1997) härleds till slutet på 1800-talet fram till 1930-talet, utgick emeller-
tid från föreställningen att språket i grunden återspeglar eller represente-
rar en verklighet som är frånskild språket självt. Utifrån en sådan föreställ-
ning befinner sig verkligheten således bortom/under/bakom språket som 
berättar om den. Förhållningssättet till språket som representation blev 
emellertid kritiserat för dess skarpa åtskillnad mellan språk och verklighet. 
Kritikerna hävdade att den sociala verkligheten, vilken utgörs av personer, 
objekt, handlingar och institutioner, är integrerad i språket, varför den so-
ciala verkligheten varken kan vara skild från eller oberoende av språkhand-
lingar. En viktig konsekvens av detta förhållningssätt, som har kommit att 
dominera berättelsen som källa till kunskap inom samhällsvetenskaplig 
forskning från senare delen av 1900-talet, är att ”det är svårt att föreställa 
sig en punkt utanför språket – den så kallade verkligheten – som exem-
pelvis forskare kan använda för att oberoende validera utsagor, alltså se 
om vad någon säger verkligen stämmer överens med hur det verkligen ’är’” 
(Hydén, 1997, s. 14). Eftersom den sociala verkligheten varken är åtskild 
eller oberoende av samtalet och berättandet, blir det således nödvändigt att 
ta den intervjuades tal på allvar och inte avfärda det som ett tal som inte är 
”sant” eller som något ”subjektivt”. (a.a., s. 17). Vidare är en berättad hän-
delse mer än ett återgivet evenemang (Austin, 1962). Att berätta en historia 
är en social handling – det vill säga en händelse i sig själv. Utifrån en sådan 
utgångspunkt, som delas av bland andra Abbott (1992), har den process 
genom vilken en händelse berättas en inneboende sociologisk betydelse. 
Genom att “social reality happens in stories” menar Abbott (1992, s. 435) 
att berättelsen inte enbart kunskap om en social verklighet, utan också ut-
gör – eller konstruerar – den.

I den här uppsatsen ansluter jag mig till ovan beskrivna förhållnings-
sätt till berättelsen som kunskapskälla. Intresset är således inte att använ-
da rektorernas berättelser för att skildra en social verklighet bortom deras 
språkliga utsagor. Istället riktas uppmärksamheten mot berättelserna som 
sociala handlingar och berättelsen som sådan. Genom berättandet förkla-
rar, förnekar eller poängterar rektorerna, och med hjälp av berättelsen ger 
de form och mening åt deras värld och upplevelser. Turner (1980) menar 
att berättelser kan ses som ”det överlägset bästa verktyget för att binda de 
v́ärderingaŕ och ´mål´ /…/som motiverar mänskligt beteende och skapar 

situationsbundna strukturer av ´meninǵ (s. 167, min översättning). Sålun-
da kan rektorernas berättelser om den regelbundna tillsynen förstås vara 
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mer än bara återberättade händelser. Utifrån ovanstående förhållningssätt 
kan de också sägas vara en källa till kunskap om relationerna mellan mål, 
värderingar och de meningsskapande handlingar som finns inbäddade i de 
makt- och styrstrukturer som utvärderande aktiviteter så som inspektion 
utgör en del av.

Kartläggning
I februari 2012 inventerades Skolverkets internetbaserade resultat- och 
kvalitetsinformationssystem (SIRIS) på beslutsdokument som publicerats 
från Skolinspektionens regelbundna tillsyner av grundskolor under åren 
2011-2012. Sökningen resulterade i cirka 1400 träffar. Efter att de enskilda 
dokumenten hade öppnats och lästs upprättades en förteckning över alla 
grundskolor som haft sitt platsbesök, det vill säga haft inspektörerna på 
besök på den aktuella skolan, efter 1 juli 2011 samt vars beslut publicerats 
i SIRIS senast den 23 februari 2012. Förteckningen resulterade i drygt 
300 skolor. Skälet till stoppdatumet grundade sig på att intervjuerna var 
planerade att genomföras i maj 2012 varför ett senare delgivningsdatum än 
februari skulle ha lämnat rektorer lite tid till att vidta åtgärder mot eventu-
ella brister som uppmärksammats av Skolinspektionen. En snäv tidsrymd 
mellan beslut och intervju hade också sannolikt utgjort en försvårande om-
ständighet för rektor att uttala sig om inspektionsprocessens verkningar på 
exempelvis skolans policy och praktik. 

Urval
På underlag av förteckningen sorterades skolor ut som bedriver undervis-
ning i samtliga enhetsformer från lågstadie till högstadie. Grundsärskolor 
undantogs med anledning av att tillsyn av särskola sker utifrån andra be-
dömningspunkter och indikatorer än tillsyn av grundskola utan särskole-
verksamhet. Emellertid kan det vid vissa av skolorna inom urvalsgruppen 
ha funnits en eller flera särskoleelever integrerade i undervisningen. Skolan 
har i dessa fall varit föremål för den regelbundna tillsynen på samma be-
dömningsgrunder som skolor utan sådan integrering av elever. Efter att 
grundsärskolor undantagits lästes kvarvarande tillsynsbeslut igenom på 
nytt och jämfördes avseende deras innehåll.

I urvalsförfarandet av de 20 skolorna som skulle ingå i studien efter-
strävades maximal variation. Med maximal variation som urvalsprincip är 
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syftet att upptäcka och beskriva gemensamma mönster trots betydande 
olikheter inom urvalsgruppen (Huberman & Miles, 1994; Patton, 1990). 
Urvalet av studiens 20 skolor genomfördes med en sådan målsättning i två 
avseenden: omfattningen av kritik som rapporterats i inspektionsbesluten 
och geografiskt läge. Skolornas påtalade bristområden i tillsynsbesluten 
har därför till varit vägledande i det fortsatta urvalsförfarandet. Skolornas 
geografiska läge har också tagits i beaktande. I studien ingick skolor som 
varit helt fria från förelägganden till skolor som fått förelägganden inom 
ända upp till nio olika bedömningsområden. Totalt ingick skolor från elva 
kommuner. Variationen gällande omfattningen av kritik liksom variatio-
nen gällande skolornas geografiska spridning har således varit stor, men 
inte maximal.

Av de 20 skolor som valdes ut drivs 18 stycken i kommunal regi och 
resterande två av fristående huvudmän. Det behöver här uppmärksammas 
att urvalet består av 20 skolor. Antalet intervjuer har varit 18 eftersom vissa 
av skolorna leddes av samma rektor/rektorer.

Intervjuerna
Rektorerna kontaktades via telefon i april 2012 och tillfrågades om att 
medverka i intervju under nästkommande månad. 17 av de tillfrågade 
tackade ja. En avböjde med hänvisning till att vederbörande endast var 
vikarierande rektor vid skolan i fråga och därför inte ansåg sig ha kun-
skap om den inspektionsprocess som hade varit. I fallet där medverkan 
avböjdes kontaktades första rektorn på en reservlista, vilken samtyckte till 
att medverka. Rektorerna erhöll också via e-post information om forsk-
ningsprojektet, delstudien, formen för intervjuernas genomförande samt 
kontaktuppgifter både till mig samt till handledare tillika projektledare för 
det forskningsprojekt i vilket studien varit en del av.

Intervjuerna genomfördes på telefon mellan 7 - 28 maj 2012 och varade 
i genomsnitt 55 minuter per intervju. Intervjuernas struktur har utformats 
i enlighet med vad Kvale (1997) benämner som öppen, det vill säga ”där 
specifika teman står i fokus men utan att frågornas formulering och ord-
ningsföljd är bestämd i förväg” (s. 119). Intervjuns syfte och uppläggning 
introducerades i början på varje intervjusamtal och under pågående inter-
vju ställdes ibland frågor för att följa upp och vidga förståelsen inom de 
teman som samtalet kretsade kring. Rektorerna berättade och resonerade 
således förhållandevis fritt om tillsynsprocessen, med start vid tillfället när 
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de fick kännedom om att tillsyn skulle ske, till tidpunkten för intervjuns 
genomförande med undertecknad. Rektorerna ombads också att uttala sig 
om sina framtidstankar utifrån den tillsyn de varit med om. En intervju-
guide med ett antal teman kring tillsynens användes i vissa fall som stöd för 
att föra samtalet framåt samt för att stämma av att alla tidsfaser i tillsyns-
processen hade inkluderats.18 

Bearbetning av intervjudata
Intervjuerna har transkriberats ordagrant. Återkommande upprepningar, 
avbrutna ord, oavslutade meningar, pauser, betoningar och höjda röstlä-
gen har skrivits ut, liksom emotionella uttryck så som suckar och skratt. 
Olika kringljud, exempelvis bläddrande i papper eller att någon knackar på 
dörren har också återgivits i utskrifterna. Inledande hälsningar i samtalen 
liksom avrundande konversationer i slutet har inte transkriberats. Vidare 
har de tillfällen då rektorerna har kommit in på sidospår och börjat berätta 
om något som inte relaterat till den regelbundna tillsynen inte heller trans-
kriberats. När delar av samtal har utelämnats har detta tydligt angivits i 
utskrifterna. Det totala antalet transkript omfattar 222 sidor i Times New 
Roman, stl 12 med enkelt radavstånd.

I analysarbetet har ljudfiler och transkript använts parallellt. Detta för 
att undvika vad Simons (2009) kallar: ”...falling into the trap of assuming 
that transcripts carry all the meaning” (a.a., s. 123). 

The transcript should not be treated as a separate rational construct 
disconnected from context or purpose of the interview. Through liste-
ning and re-listenning you can reconnect with the ‘live’ experience of 
the interview. Recalling social, emotional and behavioural cues helps to 
capture more of the meaning than is evident from words alone.” (a.a., s. 
136)

Liksom Simons menar också Kvale (1997) att användande av transkript 
som empirisk grund för analys medför metodiska och teoretiska problem. 
Ett exempel är att utskrivna intervjuer är avkontextualiserade. De är också 
avtemporaliserade varför nyanser i ton och tempo, som är betydelsefulla 
för att förmedla det osagda, går förlorade (a.a.). Mot bakgrund av ovanstå-

18  Se bilaga.
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ende har analysprocessen genomförts med ljudinspelningar och transkript 
i växelverkan.

Analys
Analys av intervjudata genomfördes i två etapper.

Etapp 1

The first decision to be made in analyzing interviews is whether to begin 
with case analysis or cross-case analysis. Beginning with case analysis 
means writing a case study for each person interviewed or each unit stu-
died…/…/… cross-case analysis means grouping together answers from 
different people to common questions or analyzing different perspectives 
on central issues. (Patton, 1990, s. 376)

I denna etapp genomfördes både single och cross-case analyser.19 I 
första steget analyserades intervjuerna enskilt. Inspiration från narrativa 
analystekniker bedömdes ha hög relevans eftersom intervjuerna hade ut-
formats i syfte att fånga rektorernas berättelser om hela tillsynsprocessen. 
Genomförandet av den inledande analysen kan liknas vid Kvales (1997) 
”Meningsstrukturering genom berättelser” (a.a., s. 181). Särskild upp-
märksamhet ägnades berättelsernas tidsstrukturer, sociala strukturer och 
meningsstrukturer. I nästa steg söktes centrala teman i varje enskild inter-
vju utifrån forskningsfrågan Hur styr Skolinspektionen skolverksamheterna 
genom tillsynen? varvid de teman som utkristalliserades antecknades. Den 
tematiserande analysen som i detta steg tillämpades hämtade inspiration 
från Simons (2009) ”Progressive focusing – issue and theme generation” 
(a.a., s. 122). I det tredje steget genomfördes en cross-case analys (Patton, 
1990, s. 376), i vilken de teman som framkommit i de enskilda analyserna 
analyserades med ambition att finna mönster och kontraster. Under det 
pågående analysarbetet har provisoriska resultat upprättats kontinuerligt 
(jmf. Miles & Huberman, 1994, s. 86). De provisoriska resultaten har dels 
syftat till att ge stöd åt att överblicka och summera empirin, och dels ut-
gjort underlag till kritisk återkoppling från forskarna som ingått i projektet 

19  Notera att det är Pattons begreppsdefinitioner som åsyftas i detta sammanhang. 
Dessa ska inte förväxlas med exempelvis Stakes (1995) definitioner av enskilda och mul-
tipla fallstudieanalyser.
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i vilket studien har ingått. De provisoriska resultaten har sedan omarbetats 
och kompletterats under det fortskridande analysarbetet. De teman som 
slutligen fastställdes redovisas i avsnittet Resultat. 

Etapp 2
De teman, som i föregående etapp utkristalliserats och fastställts, analyse-
rades med utgångspunkt ifrån studiens första frågeställning: Hur påverkas 
skolverksamheterna av Skolinspektionens tillsyn? 

Modellen Evaluation influence (Mark & Henry, 2004), som introduce-
rades kortfattat i avsnittet med studiens teoretiska utgångspunkter använ-
des i den etappen som ett raster för analysen av hur påverkansmekanismer 
opererat under tillsynsprocessen dels inom, och dels mellan de olika teman 
som etapp 1 hade genererat. Resultatet av analysen redovisas i avsnittet 
Sammanfattande analys och diskussion. En kortfattad beskrivning av model-
len följer nedan.

Tabell 1. A Model of Alternative Mechanisms that May Mediate Evaluation 
Influence. Ursprunglig källa: Mark och Henry (2004, s. 41).

Type of Process/ 
Outcome

Level of Analysis

Individual Interpersonal Collective

General influence Elaboration
Heuristics
Priming
Skill acquisition

Justification
Persuasion
Change agent
Minority-opinion 

influence

Ritualism
Legislative hearings
Coalition formation
Drafting legislation
Standard setting
Policy consideration

Cognitive and  
affective

Salience
Opinion/attitude 

valence

Local descriptive 
norms

Agenda setting
Policy-oriented learning

Motivational Personal goals and 
aspirations

Injunctive norms
Social reward
Exchange

Structural incentives
Market forces

Behavioral New skill  
performance

Individual change 
in practice

Collaborative 
change in  
practice

Program continuation, 
cessation, or change

Policy change
Diffusion
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Individuell nivå innefattar påverkan som sker av tankar och/eller hand-
lingar hos en enskild individ i relation till utvärderande aktiviteter.  Inter-
personell nivå refererar till den påverkan som sker när individer interagerar 
med varandra. Kollektiv nivå avser i det här sammanhanget organisatoriska 
eller institutionella strukturer. Exempel på det sistnämnda är förändringar 
av policy eller regler.

Mekanismerna för påverkan och förändring som kan härledas till olika 
nivåer kan också klassificeras i olika processer. Generellt inflytande utgör 
ett fundament genom att sätta förändring i rörelse i de påverkansproces-
serna som betecknas kognitiva/affektiva, motivationsmässiga och beteen-
demässiga. Kognitiva/affektiva processer refererar till förändring som sker 
i tankar, känslor och attityder. Motivationsmässiga processer refererar till 
förändringar av mål, eller förändringar av individers strävan att uppnå mål. 
Dessa motivationsrelaterade processer kan påverkas av olika former av be-
löningssystem liksom av olika former av sanktionssystem. Beteendemässiga 
processer är sådana som initierar förändringar i praktiskt handlande.

Efter etapperna
Efter att analyserna (1 och 2) hade genomförts riktades uppmärksamhet 
mot studiens andra frågeställning: Vilka konstitutiva verkningar uppkom-
mer eller kan uppkomma i relation till tillsynen? Frågeställningen anknyter 
till den föregående genom att ge möjlighet att teoretiskt diskutera de funna 
analysresultaten i termer av mer långtgående konsekvenser för (om)for-
mandet av svenska skolverksamheters policy och praktik. Diskussionen 
redovisas i avsnittet Sammanfattande analys och diskussion.

Några ord om uppsatsens resultatavsnitt
Olika huvudmannaskap: Med anledning av att mönster som funnits i det 
empiriska materialet inte har kunnat härledas till formen för huvudman-
naskapet har det inte varit motiverat att redovisa resultaten från de rekto-
rer vars skola ägs av fristående huvudmän separat från de övriga 18 skolor 
medverkat i studien.

Citat: De citat som återges är endast ett urval av de utsagor som lig-
ger till grund för resultatavsnittets teman. Citaten utgör således inte det 
totala underlaget för de teman de presenteras i. Urvalet har gjorts med 
ambitionen att återge utsagor som är illustrativa för temat liksom att påvisa 
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eventuellt kontrasterande uppfattningar (om sådana funnits) inom ett och 
samma tema. Vidare har vikt lagts vid att låta alla respondenter komma till 
tals. Utsagorna har korrigerats grammatiskt för att öka läsbarheten. Ord 
och meningar som respondenterna har avbrutit har exkluderats ur citaten, 
även detta i syfte att underlätta läsningen.

Etiska överväganden
I genomförandet av studien har Vetenskapsrådets (2012) fyra allmänna 
huvudkrav på samhällsvetenskaplig forskning tagits i beaktande på föl-
jande sätt: 

Informationskravet: Vid den första telefonkontakten i april 2012 infor-
merades intervjudeltagarna muntligt om studiens syfte och genomförande 
samt det planerade genomförandet av intervjun. De erhöll även informa-
tionen skriftligen via e-post, inklusive kontaktuppgifter till mig samt till 
handledaren.

Samtyckeskravet: Samtycke till medverkan inhämtades genom tele-
fonkontakt. Deltagarna har både muntligen och skriftligen informerats 
om sin rätt att bestämma om, hur länge och på vilka villkor deltagandet 
skulle ske. De har också kunnat avbryta sin medverkan utan negativa följ-
der. Inga beroendeförhållanden har förelegat mellan intervjudeltagarna 
och mig eller någon annan i projektgruppen.

Konfidentialitetskravet: Identifierbara uppgifter om intervjudeltagarna 
har förvarats så att inga obehöriga har kunnat ta del av dem. I uppsatsen 
har deltagarna avidentifierats genom att tilldelas nummer från 1-18. Siffran 
som deltagarna har fått följer inget systematiskt mönster utan har utdelats 
slumpvis. Siffran har således ingen koppling till exempelvis ordningsföl-
jden i intervjuernas genomförande. Namn på skolor och kommuner som 
förekommer i citat är fingerade. 

Nyttjandekravet: All insamlad data används uteslutande för forsknings-
ändamål.

Metoddiskussion
Som redan nämnts har vissa val och ställningstaganden avseende metod 
och metodologi  skett med hänsyn till studiens del i ett forskningsprojekt 
varför uppläggningen delvis gjorts med en målsättning att komplettera 
projektets övriga delstudier. Att inkludera just 20 skolor samt att urvalet 
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skulle innefatta geografisk spridning är exempel på val som gjordes med 
hänsyn till projektplanen. Att intervjua rektorer, och inte exempelvis lärare 
eller någon annan yrkesgrupp, är ett annat ställningstagande som skedde 
med hänsyn till projektsammanhanget. Dessa val och ställningstaganden 
har till viss del inverkat på uppläggningen, exempelvis genom att telefonin-
tervjuer blev det naturliga sättet att genomföra insamlingen av intervjuda-
ta. Givetvis hade vissa val kunnat bli annorlunda ifall studien hade genom-
förts helt fristående utan någon koppling till ett befintligt projekt. Utifrån 
forskningsfrågan om styrning och påverkan av en specifik utvärderingsin-
tervention hade till exempel en etnografisk studie kunnat övervägas när-
mare.20 Alternativa tillvägagångssätt kommer inte diskuteras mer ingående 
i denna uppsats eftersom sådana inte varit aktuella, av de skäl som nämnts 
ovan. Istället diskuteras här nedan några centrala aspekter av de metodval 
som blev gjorda och som legat till grund för studiens genomförande.

Tillförlitlighet och trovärdighet
Tillförlitlighet och trovärdighet i kvalitativa forskningsstudiers resultat 
kan diskuteras utifrån de metodiska övervägandenas noggrannhet samt 
systematik i genomförandet av forskningsprocessen (Fejes & Thornberg, 
2009b; Patton, 1990, 2002). De metodval som gjorts i genomförandet av 
studien har presenterats med en ambition att vara detaljrika. Kommande 
resultatredovisning har utformats med en ambition att tillhandahålla tal-
rika citat och exempel för att erbjuda läsaren en empirisk förankring till 
de slutsatser som presenteras, och på så sätt också öka tillförlitligheten i 
resultatet (Robertson, 2005).

Tillförlitligheten i de resultat och slutsatser som presenterats kan dis-
kuteras och problematiseras ur ett flertal aspekter. En kritisk fråga är till 
exempel huruvida den styrning som tillskrivits den regelbundna tillsynen 
i resultatavsnittets åtta teman verkligen kan härledas till interventionen 
regelbunden tillsyn. För att undvika missförstånd beträffande kopplingen 
mellan insatser och utfall behöver det klargöras att denna studie inte har 
gjort anspråk på att bevisa några kausala samband. De resultat som redo-
visas är baserade på den information som informanterna har delgivit under 
intervjuerna och syftar – i överensstämmelse med studies syftesformule-

20  En etnografisk studie hade emellertid krävt mer tidsresurser  än vad en masterupp-
sats medger och hade i detta fall sannolikt inte kunnat genomföras även om studien varit 
frikopplad från projektet.
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ring – till att beskriva och analysera ett urval rektorers berättelser om den 
regelbundna tillsynen som genomförts i deras skolor. Huruvida de sam-
band som enligt informanterna föreligger mellan interventionen och de 
utfall som de beskriver verkligen är ”sanna” ligger utom ramen för studiens 
kunskapsintresse. Rivaliserande förklaringar till de kopplingar som lyfts 
fram i berättelserna ska emellertid inte på något sätt försummas i denna 
metoddiskussion, då sådana utgör underlag för läsaren att bedöma trovär-
digheten (Patton, 1990). Dessa diskuteras nedan.

Parallella processer: Respondenterna kan ha haft svårt att avgöra vilka 
typer av verkningar som kunnat härledas till inspektionen och vilka som 
sannolikt hade uppkommit ändå som en konsekvens av den nya Skollagen 
och nya läroplanen. Det faktum att Skollagen var relativt ny när intervju-
erna genomfördes ska inte negligeras i sammanhanget. Därtill hade en 
förändring av Skollagen nyligen trätt i kraft. Rektorerna har uppgett att 
implementeringen av nya bestämmelser och den nya läroplanen har tagit 
betydande tid och uppmärksamhet i anspråk på skolorna. Att Skolinspek-
tionens regelbundna tillsyn har till uppgift att granska avvikelser från skol-
lag, läroplan och övriga författningar som rör skolväsendet kan vidare ha 
medfört svårigheter för respondenterna att dra en skiljelinje mellan tillsy-
nen och den lag vars innehåll den syftar till att granska avvikelser från. Det 
är således inte otänkbart att de uttryck som förmedlats i berättelserna om 
den regelbundna tillsynen likväl kan vara uppfattningar om de förändrade 
lagarna och reglerna. 

Personbundenhet: En annan rivaliserande förklaring till kopplingarna 
som kommit till  uttryck kan sägas vara förknippad med individuella egen-
skaper hos inspektörerna som genomfört tillsynerna. Skolinspektörer ut-
gör ingen homogen grupp av individer – tvärtom finns en bred variation av 
olika yrkeskompetenser inom de grupper som är ute på skolorna och möter 
skolornas aktörer. I intervjuerna har rektorerna uttryckt både frustration 
och uppskattning beträffande olika personliga egenskaper som de upp-
märksammat hos enskilda inspektörer under platsbesöken på skolorna. 
Således kan rektorernas uppfattningar som kommit till uttryck i samta-
len om den regelbundna tillsynen till viss del vara influerade av känslor som 
egentligen är specifikt  personbundna  till enskilda inspektörer.

Tid: Den regelbundna tillsynen genomförs varken i ett socialt eller 
tidsmässigt vakuum. I denna studie har tillsynen innefattat den samman-
tagna processen från avisering till beslut (och eventuella åtgärdsarbeten på 
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skolorna), vilken sträcker sig över flera månader och ibland över ett helt 
år. Skolverksamheterna har bedrivit sin verksamhet fortlöpande under ti-
den. Olika händelser som inträffar, exempelvis att rektor byts ut, att per-
sonal byter arbetsuppgifter eller att skolan blir föremål för besparingskrav 
från huvudmannen, inverkar givetvis på upplevelser om att bli föremål för 
granskning från tillsynsmyndigheten och därigenom också de berättelser 
som delges. Förutom skolverksamheterna, är även Skolinspektionen i stän-
dig förändring. Exempelvis har Skolinspektionen börjat skriva sina beslut 
inom regelbunden tillsyn på ett nytt sätt sedan intervjuerna i denna studie 
genomfördes.21 En annan viktig aspekt beträffande tiden, är tidpunkten för 
intervjuns genomförande. När intervjuerna genomfördes hade alla skolor 
haft kännedom om sina tillsynsbeslut sedan minst tre månader tillbaka, 
dock hade vissa haft kännedom om beslutens innehåll i ytterligare några 
månader. Tiden som förflutit mellan beslut och intervju torde sannolikt ha 
inverkat på möjligheterna för att mer långsiktiga verkningar avseende just 
policy och praktik hinner träda i dager, och delges i intervju.

Mot bakgrund av den sista meningen i föregående stycke kan det här 
vara poängfullt att ägna några rader åt att försöka reda ut innebörden i 
ordet ”verkningar”, så som ordet används i uppsatsen. Innebörden ska inte 
förstås vara reducerad till de konkreta åtgärder som eventuellt har hunnit 
vidtas eller förändrade rutiner som hunnit realiseras på skolorna. Imple-
menteringsprocessen för åtgärder är många gånger tidsmässigt lång och 
komplex med många olika aktörer inblandade. Exempelvis är en av slut-
satserna som Miles och Ekholm (1987) presenterat efter deras omfattande 
forskning om institutionalisering och stabilisering av utvecklingsåtgärder 
inom skolans område, att det kan ta upp till 20 år att institutionalisera 
en förändring. Ordet verkningar används i den här studien således i ett 
betydligt bredare perspektiv. Det innefattar inte bara förändringar av verk-
samhetsstrukturer (eller planerade förändringar av verksamhetsstruktu-
rer) utan även påverkan på individers tankar, känslor och beteenden som 
uppkommer och verkar under tillsynsprocessen som genomförs.22

21  Den 11 september 2012 informerade Skolinspektionen via sin hemsida att struktu-
ren i tillsynsbesluten skulle revideras (se Skolinspektionen, 2012g). Enligt informationen 
från myndigheten grundade sig förändringarna bl.a. på kritik från skolor och huvudmän 
angående beslutstexternas utformning och formuleringar.

22  ”Verkningar” används alltså med en bred innebörd medan ”konstitutiva verkningar” 
åsyftar en specifik typ av verkningar.



47

Metod

Generaliserbarhet
Det finns olika sätt att tänka beträffande möjliga generaliseringar av resul-
taten som presenteras i denna studie. Ett sätt är att göra åtskillnad mellan 
forskarens generalisering och läsarens generalisering (Kvale, 1997). Avväg-
ningen handlar då om forskaren ska argumentera för resultatens represen-
tativitet/möjliga tillämpning utanför den forskning som resultaten härrör 
ur, eller om bedömningen ska överlåtas till läsaren. Det senare alternativet 
kan liknas vid situerad generalisering (Fejes & Thornberg, 2009b) i vilket 
forskarens bidrag är att identifiera och gestalta processer genom resultaten, 
vilka läsaren sedan bär med sig och tillämpar i situationer där gestaltning-
arna ”passar in”. Simons (2009; jmf. Stake, 1995) beskriver på ett likande 
sätt ”situated generalization” som en tyst kunskap eller en förståelsegrund 
som möjliggör att forskningsresultaten kopplas till andra situationer där 
omständigheterna liknar varandra. I denna studie har varken urvalsprin-
cipen eller frågeställningarna primärt valts med ambitionen att generali-
sera resultaten av studien, däremot har det varit en ambition att erbjuda 
gestaltningar som läsaren kan bära med sig även utanför ramen för denna 
studie. Emellertid behöver alla eventuella situerade generaliseringar göras 
med försiktighet, inte minst med hänsyn till de rivaliserande förklaringar 
till studiens resultat som diskuterats ovan.
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Resultat
I detta avsnitt presenteras de åtta teman som med utgångspunkt i forsk-
ningsfrågan Hur styr Skolinspektionen skolverksamheterna genom tillsynen? 
utkristalliserades under trestegsanalysen i etapp 1. Efter presentationerna 
av teman följer ett avsnitt som behandlar olika tidsdimensioner i de teman 
som redovisats. Genom att placera ett sådant avsnitt i slutet är förhoppnin-
gen att lättare åskådliggöra hur olika tidsmässiga aspekter skär igenom den 
totala resultatbilden.
Resultatets teman redovisas i följande ordning:

• ’Dokumentalisering’

• Riktad uppmärksamhet

• Fokus på provresultat och betyg

• Ökad medvetenhet om lagar och förordningar

• Administrativ ”quick fix”

• Stärkt rektorsmakt

• Medial styrning och marknadskonkurrens

• Nya processer och samarbeten

Läsinstruktioner till citaten:

Understrykning Ordet har uttryckts med emfas

/…/  Ord har utelämnats 

 [ ]    Mina förtydliganden 
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’Dokumentalisering’
Begreppet dokumentalisering baseras på de officiella dokumentens funk-
tion i skolverksamheterna. Begreppet avser att illustrera framväxten av en 
dokumentbaserad kultur, inramad av administrativa strukturer. 

De intervjuade rektorerna upplevde att arbetet med dokumentationen 
som sänds Skolinspektionen innan inspektörernas platsbesök på skolan 
har fått hög prioritet på skolorna.23 Den tid som de administrativa förbere-
delseaktiviteterna tagit i anspråk från rektorernas ordinarie arbete förfal-
ler ha varit olika på skolorna, delvis beroende på hur mycket av dessa upp-
gifter som rektorn har kunnat delegera till sina medarbetare inom skolan. 
Vanligast förekommande bland de intervjuade var att rektor hade ansvarat 
för arbetet själv eller möjligtvis med hjälp av biträdande rektor/rektorer i de 
fall sådana funnits. I en av kommunerna hade skolor dock erbjudits extern 
hjälp av en tjänsteman med ansvar för kommunala kvalitetsutvecklingsfrå-
gor. Oavsett hur möjligheten att fördela uppgifterna såg ut inom vardera 
skola uppgav en klar majoritet av de intervjuade rektorerna att arbetsinsat-
sen varit stor, och ofta förenad med stress:

Det tog ju väldigt mycket tid, att få ihop alla de här dokumenten. /…/. 
Alltså just då var det ju en otrolig press för att få till det här. För att 
få med alla dokument. För de ligger ju liksom inte klara någonstans, 
utan det tar ju tid att få ihop /…/ jag menar, kvalitetsredovisningarna 
och sådant där har vi ju färdigt, men det var ett stressmoment för hela 
skolan. (R6)

… vi hade ju, alla rektorer, ett gediget arbete med att samla in alla 
de här dokumenten. /…/ det var ju skriftliga dokument, skriftliga 
omdömen om eleverna, det var betygskataloger, det var IUP:er och åt-
gärdsprogram och allting skulle avidentifieras så att det gick åt otroligt 
mycket tid att få fram den här informationen, för det var jättemycket 
som de skulle ha. Det blev en hel pärm. (R3)

Ja minst en arbetsvecka gick åt för det här totalt. Minst vill jag säga. 
/…/. Det blev jättestressigt. (R3)

23  Vilken typ av dokument som Skolinspektionen begär från skolor som står inför till-
syn har beskrivits i bakgrundsavsnittet Skolinspektionens arbetssätt och inspektionernas 
genomförande
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Och det var ju en hel del dokumentation som skulle in inför det, som vi 
sammanställde. Och det var ju egentligen det man gjorde under våren. 
(R15)

Och ser man det såhär i efterhand så skulle man kanske ha stängt in 
sig i en vecka och sagt att man inte finns på plats. Men det finns ju en 
verksamhet som liksom rullar på. /…/. Ja, man mådde inte riktigt bra 
då, så är det bara. (R18)

Ett konkret exempel på att arbetet med att förse Skolinspektionen med 
begärda underlagsdokument krävt tid och omprioritering av rektorernas 
ordinarie arbetsuppgifter ges i följande citat. I detta är det de årliga medar-
betarsamtalen som fått stryka på foten.

För det tar massor med tid att plocka ihop allt det här som de vill att 
man ska svara på. /…/. Jag hade planerat in att jag skulle hinna med 
skolans personal mellan det planerade s.k. novemberlovet och jullovet. 
Men det var bara att lägga ner verksamheten och återkomma till det 
efter jul då vi egentligen skulle ha haft lönesamtal /…/ så att där är jag 
nästan i fas nu. I maj månad. /.../Men det är ju inte tänkt att det ska 
vara såhär, jag menar medarbetarsamtalet ska ju vara en del i gången 
till ett lönesamtal /…/. Det kändes inte bra, det g jorde det inte. (R18)

Rektorerna gav också uttryck för upplevelser av att dokumentationen 
också fortsatte att väga tungt under den löpande bedömningsprocessen. 
Att tillsynsrapporten skulle vara baserad på tidigare insända dokument 
förfaller också ha bekräftats av inspektörerna själva under platsbesöket:

…i och med att de inte gick runt på skolan, eller jo det g jorde de ju som 
hastigast, bara tjoff tog en liten lov runt, men det ger ju inte något hel-
hetsintryck. Kan vi tycka då. Och det sa [inspektörerna] ju också, att 
det de skriver [i beslutet], det är ju den dokumentation som jag skickat 
in som de grundar sig på. Det andra, alltså själva besöket här och ett 
samtal med en lärare eller en elev, det är bara ett intryck som kommer 
med. (R3)

Emellertid ifrågasattes detta av rektorn med hänvisning till att doku-
mentationen endast erbjuder begränsad information.
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Jag menar, det vi skickade in, eftersom det var en så gedigen bunt, så 
är det klart att de fick en bra bild av den dokumentation som finns på 
skolan. Sen är det ju kanske lite intressant att veta hur jobbar vi med 
barnen  /…/ och hur barnen tänker om sin egen skola och så. (R3)

Skolinspektionens standardiserade enkäter som i samband med den in-
ledande bedömningen av skolan används för att inhämta synpunkter från 
elever, lärare och vårdnadshavare ansågs av flera respondenter problema-
tisk ur tillförlitlighetssynpunkt.

…en enkät är ju alltid en enkät. Då får man ju inte fram helheten, och 
jag menar, samma sak mellan elever och föräldrar: som man frågar får 
man svar. Och det fanns liksom inte möjlighet att skriva själv utan man 
skulle bara kryssa för. /…/ Och det gör ju att man inte kan ställa följd-
frågor om man inte förstår eller om man vill komplettera ett svar. (R3)

…när man tittar på enkäter och så, så tycker ju egentligen elever inte 
att de får mer inflytande med ökad ålder. Men sen kan man ju disku-
tera: är det sant eller är det deras upplevelser? /…/ Yngre barn kan ju 
tycka att ”Åh, nu fick vi bestämma” för de fick välja rött papper istället 
för blått [på bildlektionen]. (R8)

Ytterligare en aspekt som i flera rektorers berättelser utgjort ett argu-
ment till deras upplevelser av att inspektionens slutgiltiga bedömning i 
huvudsak baserades på insänd dokumentation, berör den tid som inspek-
törerna tillbringade i skolorna under platsbesöket. Det praktiska genom-
förandet av besöket på respektive skola har varierat dels vad gäller tiden 
som inspektörerna tillbringade i verksamheten (från en halv dag till tre 
heldagar) och dels vad gäller deras interagerande med elever, lärare och 
föräldrar. Oberoende av antal dagar som inspektionsbesöket pågick gav 
rektorerna dock överensstämmande uttryck för att den tid som inspektö-
rerna tillbringade i skolornas miljöer varit otillräcklig för att utgöra ett gott 
underlag för bedömning av skolan.

Och jag förstår ju att det är tidsbrist, man hinner inte vara en vecka 
på varje skola i alla kommuner för att liksom andas in den här /…/ 
koden som finns, och attityden till studier och kunskap hos elever. Och 
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attityden till eleverna hos personal och värdegrund och så, det hinner 
man inte. (R16)

Hos oss var [inspektörerna] i två dagar men den tiden de träffade elever 
och lärare, den är ju jättekort. /.../. Så jag kan ju tycka att det är kort 
tid för att de verkligen ska se. (R5)

…vi hade väl kanske önskat, och det vet jag att alla mina kollegor har 
önskat /…/ liite mer tid till att vara ute på varje enskild skola. Och 
känna av stämningen. Kunna vara med, kanske på lektioner och sådär. 
Inte bara gå rätt igenom.  (R17)

…jag var ganska irriterad efteråt, och sa ”Fy faan vilka…!” Alltså, 
komma hit en dag och sen liksom ha ett sådant jävla snack /…/ och 
säga sådana saker [i återkopplingsdialogen]! (R9)

En rektor upplevde att inspektionens bedömning rent av var fastställd 
vid tidpunkten för skolbesöket:

Jag tyckte kanske inte att Skolinspektionen lyssnade jämt, på vad man 
hade att säga. Utan de hade bestämt sig innan och de var inte intresse-
rade av sanningen. (R11)

Den dokumentbaserade bedömningsgrunden ifrågasattes också starkt 
av de intervjuade med hänvisning till att det i övervägande antal fall har 
förflutit lång tid mellan rektorernas insändande av dokument och inspek-
törernas platsbesök på skolorna. De intervjuade berättade att väntetiden 
varierade mellan några månader upp till över ett år. I flera av fallen hann 
en ny skollag träda i kraft under väntetiden, vilket upplevdes komplicera 
situationen med den dokumentgrundade bedömningen ytterligare.

…det var alltså sen, när vi fick våra papper och bedömningen då, 
framåt jul, som vi upptäckte att ” fan, ni [inspektörer] har ju gått efter 
den nya skollagen och vi har ju inte hunnit…ni fick ju dokument från 
den gamla skollagen som vi inte följer”. Så det hade vi lite polemik med 
dem om. Det tyckte vi var lite grann ett irritationsmoment. (R9)

Jag menar, det här skulle jag ju skicka in för ett år sedan ungefär. /…/. 
Så det jag skickade in var ju dessutom ett halvår gammalt då, så när 
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väl inspektionen kom så hade de ju över ett år gamla dokument att 
hänvisa till. (R3)

Hittills givna exempel på dokumentaliseringens framträdelseform har 
varit relaterade till tillsynsprocessen specifikt. Detta hänger samman med 
att den regelbundna tillsynen, liksom de aktiviteter som aktualiserats i 
samband med den, har varit i fokus i intervjuerna. Dokumentaliseringen 
förefaller emellertid ha en betydligt mer långtgående utbredning i sko-
lornas policy och praktik än vad som synliggörs om förståelsen avgränsas 
till de förberedande aktiviteterna och/eller genomförandet av den regel-
bundna tillsynen. Även i det dagliga arbetet på skolorna har nya vittgående 
administrativa strukturer (som dokumentaliseringsbegreppet avser belysa) 
beskrivits av respondenterna. Nedan följer några exempel.

Men det är klart, den här dokumentationen. Det har ju blivit väldigt 
mycket utav det och det är väl på gott och ont. För jag kan ju tycka själv 
att det är väl bra /…/ det är ju lätt att glömma bort allt man gör om 
man inte skriver, så det är ju bra för oss också att se, att det här har vi 
ju g jort. Det är bra, men det tar ju mycket tid och kraft, det märker vi 
ju. Lärarna blir, ja, det är en ny arbetsuppgift som har lagts på dem; 
att skriva mera nu. Och på det viset så känner jag väl att det kan kän-
nas lite jobbigt ibland. /…/ jag får säga till dem flera gånger att ”skriv 
ner det här nu!” liksom. (R6)

…många lärare kan uppleva att dokumentationen har blivit mer. 
/…/…en del upplever att ”Oj, det är så mycket att skriva”. Men jag 
säger att ”Ni måste göra det för er egen skull”. (R17)

Hela lärararbetet har ju blivit mycket mer dokumentation och admi-
nistration än det var tidigare. /…/. Nu är det skriftliga omdömen och 
det är individuella utvecklingsplaner och ja, allt möjligt. Alltså det är 
mycket mycket mer som ska dokumenteras över huvud taget. (R8)

Sammanfattningsvis har rektorerna gett uttryck för att tillhandahål-
landet av olika dokument inför tillsynen ofta har varit förenat med stress 
och i vissa fall åsidosättande av den ordinarie verksamheten. I fråga om 
att använda skriftliga underlag för bedömningen av de granskade skolorna 
har de intervjuade rektorerna uttryckt skepsis mot att myndigheten förli-
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tar sig på dokumentbaserade representationer av verkligheten, delvis med 
hänvisning till behovet av dialog och interaktion men också med hänvis-
ning till eventuella förändrade förhållanden under den tid som förflutit 
mellan dokumentproduktionen och tillsynstillfället. Emellertid har rekto-
rerna – den uttryckta kritiken till trots – överensstämmande uppgett att 
de strävanden i riktning mot dokumentalisering som förmedlats via Skol-
inspektionen har införlivats inom samtliga skolor och att förhållningssättet 
som förknippas med dessa kommer att vidmakthållas. Dock inte utan en 
farhåga om baksidor, vilket följande citat också visar:

Jamen, vi kommer att satsa mer på [prioriterade områden]. Tyvärr 
kan det vara så att det blir på bekostnad av någonting annat. Men vi 
kommer säkert att hålla bättre koll på våra papper. Vi kommer säkert 
kunna skicka in bättre papper och bättre underlag./…/. Men frågan är 
vad det är på bekostnad av? (R2)

Riktad uppmärksamhet
Samtliga rektorer gav uttryck för att den regelbundna tillsynen på olika 
sätt hade riktat rektorernas uppmärksamhet mot de bedömningsområden 
som var centrala i tillsynen, liksom de indikatorer som valts ut för att mäta 
skolornas måluppfyllelse inom dem. 

..i samband med inspektionstillfället så sätter det ju fokus på områden 
som man bedömer att vi behöver jobba med. (R15)

Det är klart att man får upp ögonen för sådant som man inte riktigt 
prioriterar. /…/. Det är kanske inte alltid som man gör allting fullt ut, 
/…/ alla cykler kanske inte snurrar runt med utvärderingar och så på 
det sättet som de borde. Och då tvingas ju vi att bli bättre. Så att det är 
väl bra. (R11)

Genom fastställda bedömningsområden och deras tillhörande indika-
torer styrs således rektorernas uppmärksamhet i en riktning som bestämts 
på förhand. Styrningen kan sägas ske i flera steg. Ett steg torde vara den 
förberedande fasen, vilken kan sägas innefatta tidsförloppet från avisering 
om tillsynen fram till inspektörernas besök på skolorna. Med processfoku-
set i åtanke kan det dock sägas vara lite missvisande att hänvisa till denna 
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period som förberedande inför tillsyn eftersom det skulle kunna indikera 
att perioden är frånskild själva tillsynen.24 Istället för att förstå denna fas 
som enbart förberedande inför något som skall komma bör den snarare 
förstås som ett aktivt del i utförandet av tillsynen som helhet betraktad. 
Som temat ’Dokumentalisering’ har visat, ägnar rektorerna under denna 
period omfattande tid åt att sammanställa och skicka in dokument, dist-
ribuera enkäter, liksom att organisera det kommande tillsynsbesöket med 
tillhörande intervjuer och klassrumsbesök enligt instruktioner som givits 
från Skolinspektionen. Aktiviteterna är således inte förberedande i den 
bemärkelse att de är frånskilda tillsynsprocessen, utan utgör – som ovan 
nämnts – en central del i tillsynen som en sammantagen process.

Även tillsynsmyndighetens webbsida kan tolkas som en central kom-
munikationskanal för att styra de granskade skolorna i önskad riktning.  
I intervjuerna har flera rektorer berättat att de besökt hemsidan för att 
söka ytterligare information utöver den som Skolinspektionens inspek-
törer hade delgivit under det introducerande mötet i upptakten till de 
kommunövergripande tillsynerna.25 Pressmeddelanden, informationsbro-
schyrer och rapporter som publicerats från tidigare tillsyner nämndes av 
flera rektorer.

[Skolinspektionen har] ju publicerat lite artiklar om vad det är de tittar 
på. /…/. Så det hade jag liksom koll på, vad de ville veta och så. Och 
vad de skulle granska. Och det är ju bra! (R10)

…jag tittar ju bara, ”De här bedömningsområdena är det”. Och så 
tittar man på det. Jag har inte reflekterat över att ”Skulle man inte haft 
det här istället”? Nej, det kan jag inte säga. (R8)

Jag hade ju läst några inspektionsrapporter från senaste vändan, alltså 
som har g jorts i andra städer för att liksom se. Jag tycker att det kan 

24  Synsättet att betrakta tillsynens olika stadier som en sammantagen process har 
tidigare tillämpats av bl.a. Ek (2012).

25  Det introducerande mötet finns inte angivet i Skolinspektionens egen beskrivning av 
tillsynens genomförande utan framkom i rektorernas berättelser om processen. Huvud-
män och rektorer har i varje kommun bjudits in till ett möte innan tillsynerna påbörjats 
och där fått information om den regelbundna tillsynens syfte och genomförande. De  har 
också haft möjlighet att personligen träffa inspektörerna som ska genomföra tillsynerna.
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vara lite intressant att se hur de skrivs. Så att det var jag väl beredd på. 
(R13)

Det förefaller också varit ha vanligt förekommande med initierande av 
olika sorters erfarenhetsutbyten och åtgärdsfokuserade dialoger under för-
beredelserna, både vid rektorskollegier men också inom skolorna:

Innan inspektion, alldeles i inledningen av höstterminen hade vi en 
sittning här. En lång kväll, där vi tittade på [information som hade 
givits av] Skolinspektionen. För de hade ju skickat ut vilka områden de 
skulle gå igenom och vad de särskilt tittar på och så. Vi läste igenom det 
tillsammans och diskuterade kring det här redan innan inspektionen 
kom. (R16)

[Vi rektorer] visste ju att ”nu kommer det bli saker som vi behöver 
jobba med” och vad behöver vi ta på varje skola? Vad ser vi som gäller 
gemensamt för våra skolor? Hur kan vi hjälpa varandra där, och skapa 
gemensamma strukturer? Så vi åkte ju iväg och satte oss och funderade 
runt det här redan under hösten och gjorde program som vi fyllde på 
allt eftersom. (R15)

Vi är organiserade i geografiska områden och det är klart att vi hjälper 
[de skolor] som inte har varit igenom [tillsynen]. Att slippa ramla /.../. 
Och även att vi diskuterar hur det blev, hur det är, vad vi behöver göra 
bättre. Och kanske också mumlar i skägget lite om hur dålig vi tyckte 
att den här inspektionen var på vissa områden. Och sen är vi ju jät-
tesugna på att få se rapporter från en del friskolor som vi vet inte sköter 
sig något vidare. (R11)

Meningen som avslutar det sista citatet ovan tangerar också temat Medial 
styrning och marknadskonkurrens som redovisas längre fram.

Tillsynsrapporten i sig själv framträder också som ett verktyg för styr-
ning. Genom att rapporterna är standardiserade kan bedömningspunk-
terna med tillhörande indikatorer sägas precisera tillsynens innehåll och 
även kommunicera vad för slags resultat som skolorna har att förvänta. 
Detta gäller både vilken typ av kritik rapporterna framställer (innehållet), 
hur kritiken förpackas (formen) och inte minst distribueras (offentliggörs). 
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Genom rapportens struktur förmedlas ett tydligt budskap om att det är en 
avvikelseinspektion som väntar och att uppmärksammande av skolornas 
styrkor ligger utanför ramen för uppdraget. Genom detta normaliseras så 
småningom avvikelser och brister, delvis till följd av tillsynsrapporternas 
spridning och den ”tillvänjning” som sker där av.

Jag kan ju säga det, att om jag hade varit den som hade fått det här 
först /…/ i kommunen. Då hade jag ju blivit ganska förskräckt. Men 
nu kan jag säga att för egen del så var vi helt beredda på hur det skulle 
se ut i.o.m att vi hade på sett hur rapporterna varit på andra skolor. 
(R8)

….självklart har vi ju naturligtvis tagit fasta på det här. /…/…det är 
klart att vi har fått ta del av [andra skolors] rapporter och det är inga 
konstigheter utan det kommer ju upp. Det har ju lagts ut, alltså Skolin-
spektionen lägger ju ut sina rapporter på nätet så de finns ju där. (R8)

Vi var den första skolan ut så det blev ett väldigt stort uppslag här-
omkring, i media och så. /.../. Ja man kan väl säga att en skola idag 
som får kritik i samman omfattning som vi, då är det en liten notis på 
fyra-fem rader. För nu är nyhetsvärdet borta och det är ungefär samma 
brister på varje skola. Vi blev ju väldigt hårt uppslagna här. (R2)

De första fyra skolorna som det fanns ett beslut på kallades till en press-
konferens i kommunen där vår utbildningschef, skolchef och barn- och 
ungdomschef var med, och vi rektorer och Tv4 och de lokala tidning-
arna här. /…/. Och sen har liksom intresset lagt sig lite känns det som, 
/…/ det är inte så ”hett” längre. (R11)

Sammanfattningsvis har kriterierna för bedömning, Skolinspektionens 
pressmeddelanden och publikationer samt andra skolors tillsynsresultat 
beskrivits styra rektorernas uppmärksamhet och bilda en utgångspunkt i 
skolornas arbete med förberedelserna. Genom sådan styrning sprids kun-
skap om tillsynen och individuella och kollektiva föreställningar skapas om 
vad ett normalt tillsynsresultat är. 
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Fokus på provresultat och betyg
I likhet med föregående tema förefaller styrning av uppmärksamhet göra 
sig gällande även beträffande utbildningens innehåll. Indikatorerna som 
inspektörerna använder i sina bedömningar av skolornas lag- och regelef-
terlevnad och måluppfyllelse är i hög grad relaterade till mätbara kunskaps- 
och värdegrundsresultat. Med hänvisning till just detta har majoriteten av 
de intervjuade följaktligen uppgett sig uppleva en växande fokusering på 
betyg och provresultat i den statliga styrningen av utbildning. En rektor 
uttryckte det såhär: 

Det som har hänt är ju att man har väl blivit ännu lite tydligare på att 
detta är en målstyrd skola, vilket det ju alltid har varit men det har 
blivit väldigt tydligt. Att man har fått ett nytt fokus på vissa punkter 
av måluppfyllelse, av måluppföljning. Kunskapsuppföljningen har blivit 
tydligare. (R1)

Rektorn målade emellertid upp en dikotomi mellan mätning av kunska-
pandet som pågående handling och mätning av resultatet som kunskapan-
det ger:

…det går ju inte att mäta en process och ett läge samtidigt (R1)

När intresset för att mäta läget konkurrerar ut intresset för att bedöma 
processen som leder till det önskade läget föreligger, enligt flera av respon-
denterna, en risk för en ofördelaktig snedvridning av skolans arbetssätt. 
Följande resonemang belyser detta.

Politikerna vill ju väldigt gärna se betyg och allt det här. Risken är att 
det blir väldigt, vad ska man säga, resultatfokuserat och inte processfo-
kuserat. Jag menar, skola idag är ju väldigt mycket processarbete. Och 
det är ju i processen som bedömningarna är viktiga utifrån elevens 
kunskapande, för att det ska hjälpa eleverna att upptäcka lärandet 
på ett bra sätt.  Tittar man för mycket på resultat, då blir det bara att 
”fixa till” så att man får ett bra betyg. (R12)

Rektorerna menade att resultatinriktade system som använder prov-
resultat och betyg som indikatorer för bedömning förenklar kunskapan-
dets komplexitet på ett sätt som missgynnar elevernas lärande. Det som 
mäts är, enligt rektorerna, relativt enkla kunskaper och färdigheter efter-
som mer komplexa kognitiva färdigheter inte enkelt kan mätas i stor skala. 
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Detta innebär att provresultat och betyg hamnar i blickfånget istället för 
elevernas kunskapande, vilket i förlängningen riskerar att snedvrida den 
pedagogiska praktiken.

Ökad medvetenhet om lagar och förordningar
En annan påverkan som har utkristalliserats i rektorernas berättelser om 
inspektionsprocessen är uppseendeväckande överensstämmande med de 
intentioner och utfall som beskrivits av tjänstemän med olika befattningar 
inom inspektionsmyndigheten (se Hult & Segerholm, 2013).26 Följande ci-
tat belyser en generell erfarenhet hos flera av rektorerna.

… man är mycket mera tydlig på skolorna också. Vad säger Skollagen? 
Vad säger våra läroplaner? /…/ Men nu är man mycket mera nog-
grann med att ”såhär står det, det här måste vi följa för att säkerställa 
det ungarna ska få det som de ska få!” (R17)

I samband med den ökade medvetenheten gällande skollag och styr-
dokument har även frågan om ansvarighet för skolans måluppfyllelse lyfts 
fram av de intervjuade. Den nya skollagen beskrevs ha tydliggjort ansvarig-
heten för rektorer och huvudmän. Denna förstärkta ansvarighet förefaller 
dock inte vara helt oproblematisk på ett känslomässigt plan, vilket en av 
rektorerna uttryckte på följande sätt: 

Och sen har vi ju i Skollagen också fått mycket mer ansvar vad åligger 
själva rektorn. /…/ Ibland kan man känna ”Åh herregud, ska jag ha 
allt det här vilande på mina axlar?” och ”Man dör ju!” (R17)

Ansvarighetsfrågan förefaller också ha varit föremål för diskussion på 
huvudmannanivå i syfte att öka kunskapen om lagar och förordningar och 
liksom om ansvarsfördelningen mellan huvudman och rektor i skolorgani-
sationen. Likaså har fortbildningssatsningar initierats i samma syfte. Även 
om dessa aktiviteter i hög grad har tillskrivits Skollagen och dess imple-
mentering, snarare än den tillskrivits den regelbundna tillsynen, har den 
regelbundna tillsynen enligt rektorerna haft en viss delaktighet genom dess 

26  Den refererade studien bygger på intervjumaterial och gör en jämförande analys 
mellan intentioner/förväntade verkningar av inspektioner och de utfall/verkningar som 
de intervjuade tjänstemännen inom myndigheten har uppmärksammat på nationell-, 
kommun-, och skolnivå. ”Ökad medvetenhet om lagar och förordningar bland rektorer” 
rubricerades en av resultatkategorierna i studien.
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funktion som potentiellt påtryckningsmedel för implementeringsåtgärder. 
Nedan följer ett exempel på hur detta har kommit till uttryck.

Det är klart, inspektionen kanske ställde det lite mer på sin spets, att 
nu måste vi ju, nu måste vi verkligen komma igång. /…/. Så det är 
klart att [inspektionen] kanske påskyndade det lite och skärpte till det, 
det tror jag. (R6)

Den regelbundna tillsynen kan således förstås som åtminstone bidra-
gande till att främja en ökad medvetenhet. I beskrivningar av framträdel-
seformen för detta gavs olika exempel på aktiviteter som genomförts i syfte 
att medvetandegöra och diskutera de nya författningarna, i vissa fall redan 
innan tillsynen påbörjades i kommunen. På följande sätt beskrev en rektor 
sina erfarenheter av hur ”lärande” har förekommit på flera nivåer i organi-
sationen:

Sen har vi haft en temadag med vår nämnd där /…/ [politikerna] har 
fått läsa Skolinspektionens rapporter på nätet, och sedan har vi gått 
igenom sammanställningen och resonerat lite kring hur den gick till och 
vad som ligger bakom de här bristpåpekandena osv. /…/. Och det har 
ju också varit ett lärandesyfte för dem. (R16)

Och sen har vi ju haft uppföljning på lokal nivå på respektive skola. 
Där har jag gått igenom svaret och vi har läst igenom och tittat igenom 
paragraferna och Skollagen, vad som sägs. Och diskuterat. /…/. Så det 
har varit ett lärandetillfälle även på skolnivå. (R16)

…vi har tagit det som ett lärandetillfälle och vi har blivit bättre. Så in-
spektionen har lett till att vi har blivit bättre pålästa. Vi kommer att bli 
ännu bättre, men hade vi inte haft inspektion så hade vi troligtvis inte 
haft Skollagen, eller i alla fall några paragrafer, så tydligt genomgångna 
som vi har nu. (R16)

Andra framträdelseformer för den ökade medvetenheten som exempli-
fierades berörde förändringar som gäller dels administrationen så som nya 
systematiska arbetssätt och rutiner, dels kommunikation inom organisa-
tionen. I det senare har en ökad tydlighet i olika lednings- och ansvarsfrå-
gor utgjort ett återkommande exempel.
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Administrativ ”quick fix”
I likhet med föregående tema, i vilket ökad medvetenhet beträffande lagar, 
förordningar och ansvarighet stod i fokus, förefaller även skolornas arbete 
med att vidta åtgärder mot de brister som kommunicerats i tillsynsrappor-
ten till största del vara centrerade kring lagar, förordningar och ansvarig-
het. De intervjuade rektorerna gav i huvudsak exempel på åtgärder som 
kan beskrivas vara av en administrativ karaktär och i vissa fall beskrivits i 
termer av ”bara att bocka av” (R3), eller som ”bara sådant som man skulle 
förändra i ett dokument och skicka in igen” (a.a.).  I det följande återges 
ytterligare några exempel:

Vissa saker, som t.ex. bedömning och betygssättning, där skulle vi se till 
att de skriftliga omdömena inte är skrivna i NO och SO-block. /…/. 
Vissa saker är ju bara att förändra, liksom. Likadant det här med de-
legationsordningen, det är ju också bara strukturer som man förändrar. 
Och de bitarna är redan färdiga [nu]. (R14)

I slutändan var det ju några saker, att likabehandlingsplanen inte hade 
en egen sida för X-skolan [utan den var sammanslagen med Y-skolan.] 
Men likabehandlingsplanen var ju okej men den ska stå på en egen 
sida för X-skolan. (R7)

… i och med det här nya, inspektionens rapport och så, så har jag /…/
börjat diarieföra besluten på skolan. /…/ Jag tar alltså skriftliga beslut. 
Alltså flyttar, datum för nationella prov för vissa elever som inte har 
kunnat vara med på det ordinarie datumet /…/ finns alltså skriftligt 
nu. (R16)

Som framgår ovan har skolorna vidtagit åtgärder som de bedömt vara 
adekvata i förhållande till de kravbilder som kommunicerats av Skolin-
spektionen. Emellertid kan vissa anpassningar av administrativa struktu-
rer som skett på lokal nivå närmast betraktas som skenmanövrar då för-
ändringarna har saknat reella framträdelseformer i praktiken. Till sådana 
exempel räknas arrangeranden av skolresor, där exempelvis korrespon-
denser beträffande ekonomiska bidrag från föräldrar inför genomförandet 
av större traditionella skolutflykter har upphört efter föreläggande från 
Skolinspektionen. Istället kommer informationen att i fortsättningen utgå 
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muntligt. Nedan följer andra exempel på åtgärder som till följd av Skolin-
spektionens förelägganden har vidtagits i dokumentationen men utan att 
ha lett till någon förändring i praktiken.

T.ex. det här att vi hade två Elevens val, och man får [enligt bestäm-
melserna] bara ha ett Elevens val. Jamen, då fixar vi det jättesnabbt. 
Och då sa vi [rektorer], att ett Elevens val är ett ”Skolans val” eller 
”Arbetspassval” /…och så har vi bara ett Elevens val. (R17)

Vi fick ett annat nedslag som var helt – ja, det skrattade vi högt åt. Vi 
har idrottsprofiler här i skolan, och det var ju inte likvärdigt att kräva 
att [eleven] skulle vara med i en idrottsklubb för att få gå i idrottspro-
filen. Men det finns en skola till som har en idrottsprofil i kommunen. 
Den fick inget nedslag, för [den skolan] hade glömt att skriva in att 
[eleven] måste vara medlem i en klubb. Så då strök vi den meningen, 
och fortsätter som vanligt. Då blir Skolinspektionen löjlig! (R1)

R:  …vi har ju inget sådant ämne men huvudmannen är skyldig att 
fixa det om eleven vill.

I:  Okej. Innebär det då konkret tillsättning av en ny tjänst eller vad 
pratar vi om för åtgärd?

R:  Nej det vet inte jag, det är huvudmannen, det är inte jag i det här 
fallet. Men innan har eleverna inte haft möjlighet att välja ämnet. 
Nu finns åtminstone den möjligheten. 

I:  Men hur ska man lösa det om det inte finns någon lärare?

R:  Jamen det vet inte jag. Det är väl upp till huvudmannen ovanför 
mig. /…/…vi hade inte koll på att lagarna var skrivna såhär så 
därför blir det en förändring. (R11)

Ovanstående åtgärder, det vill säga att lektionspass byte namn, att ti-
digare nedskrivna meningar stryks från dokument och att ämnesundervis-
ning som skolan enligt lag är förpliktigad att erbjuda eleverna har börjat 
erbjudas men saknar verkställandeformer eftersom skolan inte kan tillhan-
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dahålla undervisande lärare, kan liknas vid strategiska beteenden som för-
knippas med fenomenet ”window dressing” (De Wolf & Janssens 2007).27 

Stärkt rektorsmakt
Utifrån rektorernas utsagor förefaller den regelbundna tillsynen i stor ut-
sträckning ha bidragit med stöd till att, i rollen som operativt ansvarig för 
skolans verksamhet, driva utvecklingsarbete framåt på lokal nivå. Skolor-
nas bristområden var enligt respondenterna i de flesta fall redan kända i 
verksamheterna, varför inspektörerna sällan upplevdes bidra med ny kun-
skap om skolornas förbättringsbehov. I ett fåtal fall hade bristerna redan 
åtgärdats vid tidpunkten för beslutsrapporten. I de fall bristerna inte hade 
åtgärdats menade rektorerna emellertid att den regelbundna tillsynen 
sannolikt påskyndade processen för åtgärd. Följande citat ger exempel på 
detta.

…jag tycker nog att vi var ganska medvetna om de här bristerna 
innan. Och då känns det ju nästan bättre när man får kritik för det 
här, för då vet alla att nu måste vi göra någonting åt det. Då blir det 
liksom lite bekräftelse på det som vi [rektorer] har sett och det som vi 
har börjat med jobba med /…/ måste ske. (R14)

Som rektor som är det ju bra också, för man kan ju använda en del av 
det som [inspektionen] kommer fram till. Både innan och efter, att det 
här /…/ ska finnas, det ska vi göra s.a.s. Och det måste vara klart tills 
[inspektörerna] kommer.Och efteråt kan man använda att ”det här 
måste vi förbättra”.  (R10)

[Rapporten kan ses] som ett sätt att få draghjälp och att ta tag i det här 
jobbiga. Och ibland också kanske vila mot det; jamen nu säger Skolin-
spektionen det här också. Det kan ge lite tyngd i att faktiskt ta de där 
stegen ibland, stegen som är lite tuffa att ta. Då får man luta sig lite mot 
det. (R15)

Rapporten har också beskrivits förstärka rektorernas mandat genom 
att bidra med bekräftelse:

27  ”Window dressing” innefattar också proaktiva anpassningar. Sådana exempel har 
dock inte givits av respondenterna i denna studie.
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…vi får ju också ett kvitto på att det vi håller på med, att det är bra, vi 
går åt rätt håll. (R7)

Vi fick inget nedslag på [åtgärdsprogram och uppföljningar i pedagogisk 
planering], men just när vi såg vilken vikt man la vid det, så fick vi 
bekräftelse på att den enorma mängd administrativt arbete lärarna har 
fått i den nya skollagen ändå hade ett syfte och ett värde. (R1)

Förutom användning av rapporten i utvecklingssyfte på lokal nivå, vil-
ket ovanstående urval av citat tjänat som exempel på, framkom också att 
rektorer har haft användning av rapporten i dialoger med huvudmän och 
politiker.

… och då kan ju [skolchefen och politikerna] säga att ”men hur vet ni 
att det är bra?” och då [kan vi svara]: ”Ja, vi har ju Skolinspektionens 
rapport att luta oss mot”. (R7)

Sen satt vi och några skolor tillsammans med respektive politiker och 
gick igenom varje skolas rapport Vi beskrev också hur vi hade åtgärdat 
[bristerna] efter första omgången. /…/ Och vi förklarade lite grann, 
speciellt det här med att vi får klagomål på att vi inte får eleverna att 
komma till skolan. Men det stod där också [i beslutet], att ”både rektor 
och lärare uppger att...” Alltså att vi är frustrerade, att vi kommer 
ingen vart. Och det förstod de ju, politikerna. (R17)

Det gavs också uttryck för reflektioner beträffande möjligheten att 
nyttja Skolinspektionens beslutsrapport som underlag gentemot skolans 
huvudmän för att legitimera verksamhetens behov av utökade finansiella 
resurser. Eller åtminstone ”för att freda det man har” som en rektor vars 
verksamhet nyligen utsatts för besparingskrav från huvudmannen uttryck-
te det. Rektorn i fråga menade att den skriftliga åtgärdsplan som alla in-
spekterade skolor ska sända till Skolinspektionen inom tre månader efter 
mottagande av inspektionens bedömning och beslut om skolan, hade kun-
nat utgöra ett argument för att behålla den ekonomiska tilldelningen om 
han hade formulerat den på ett mer strategiskt vis: 

…jag kanske skulle ha varit mer detaljerad där, i mitt svar [till Skolin-
spektionen]. /…/”Det här kommer att ske!” /…/ För hade jag skrivit 
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ner det, så hade jag kunnat säga ”Det här står i inspektionsrapporten, 
jag måste genomföra det här” till min chef. (R13)

Sammanfattningsvis har många av de intervjuade rektorerna beskrivit 
att de uppfattat och tillika nyttjat rapporten innehållandes Skolinspektio-
nens officiella bedömning och beslut om den inspekterade skolan som ett 
potentiellt styrinstrument i rollen som skolledare. Det stärkta rektorsman-
dat som rektorerna har berättat om kan identifieras på två olika nivåer. Den 
första nivån utgör den lokala skolan, där rektorerna  i stor utsträckning har 
kunnat använda rapporten i syfte att legitimera beslut om initierande av 
utvecklingsinsatser, liksom för att legitimera beslut om omprioriteringar 
av sedan tidigare kända utvecklingsbehov. Den andra nivån på vilken rek-
torers stärkta mandat kan identifieras är den strukturella. På denna nivå 
förefaller rapporten, enligt rektorernas berättelser, innehaft en stödjande 
funktion; dels genom att utgöra ”ett kvitto” (R7) på att rektor styr skolan i 
en gynnsam utvecklingsriktning men också genom dess presumtiva funk-
tion som argumentationsunderlag i förhandlingar om resurstilldelningar 
från huvudmannen. Resultatet i detta tema kan jämföras med vad Rönn-
berg (2012c) har skildrat i termer av lokala skolaktörers möjligheter att 
aktivt ”ta inspektionen i egna händer” (a.a.) och nyttja Skolinspektionen 
som en styrresurs från ett bottom up-perspektiv.

Medial styrning och marknadskonkurrens
I temat Riktad uppmärksamhet gavs flera exempel på att kontinuerlig be-
vakning skett av rapporter som publiceras efter genomförda tillsyner i 
kommunerna. Rektorerna har såväl individuellt som gemensamt tagit del 
av nyhetsflöden rörande inspekterade skolor och diskuterat dessa. Till följd 
av den fortlöpande bevakningen har också en viss tillvänjning kunnat ur-
skiljas i rektorernas samlade berättelser, där brister och negativ kritik i det 
närmaste förefaller ha blivit normaliserat. 

Antalet dagar som förflutit mellan Skolinspektionens platsbesök på 
skolorna och det offentliga tillsynsbeslutet har varierat, från nio dagar som 
kortast och 85 dagar som längst.28 Under intervjuerna framkom dock inga 
tecken på att rektorerna känt oro för att rapporten skulle förmedla upp-
täckten av oanade brister i den egna skolan. Som inledningsvis nämndes i 
temat Stärkt rektorsmakt har rektorer och skolpersonal vanligtvis varit väl 

28  Jmf Skolinspektionen (2012c) där det anges att väntetiden är ca en månad.
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medvetna om de brister som funnits i skolornas verksamhet. Rektorerna 
har också, genom att själv vara centrala aktörer i tillsynsprocessen och förse 
inspektionen med dokumentunderlag, organisera tillsynsbesöket och delta 
vid tillsynsbesöket, erhållit signaler om vad som kommer att uppmärksam-
mas i inspektionsrapporten. Innan det slutgiltiga beslutet fastställts har 
rektorerna också fått ta del av ett preliminärt beslut och blivit ombedda 
att göra en faktagranskning för att kommentera eventuella sakfel. Kriti-
ken som förmedlats har därför sällan kommit som någon överraskning. 
Innehållet förefaller vara både varit väntat och väl förankrat. I stället är det 
snarare oron för offentliggörandet, och obehagliga följder som kan väntas 
komma därav, som rektorerna har vittnat om. Detta har förefallit hänga 
nära samman med tillsynsrapportens utformning, i vilken avsaknaden 
av nyanserade formuleringar har förklarats utgöra ett centralt problem.29 
Nedan följer exempel på hur detta har kommit till uttryck.

Skolinspektionen kunde skriva såhär: ”Lärarna har inte utbildning för 
det de undervisar i”. Och det där diskuterade vi. Ska det verkligen stå 
så om det är en lärare som inte har behörighet? Nu kom ju inte det på 
vår skola men jag vet ju att det kunde det ha sett ut så. Och i.o.m att 
man drar sådana slutsatser så sa jag, att om man skriver så, då blir det 
ju ett påhopp på hela lärarkåren här. Det är så jag upplever det. (R8)

Alltså, ärligt talat, sättet att skriva beslutstexter är ju rent absurt, det 
är på gränsen till oförskämt och det är dessutom jävligt kränkande. 
Därför att det står till exempel att rektor har ingen kunskap om, eller 
ingen kontroll på…. Och sen när man läser i beslutstexten så visar det 
sig att det är en avvikelse på en liten punkt. (R1)

Avsaknaden av nyans i beslutstexterna beskrevs medföra allvarliga kon-
sekvenser för skolorna, inte minst med hänsyn till det mediala intresset för 
rapporternas resultat.

Och då blir det så tokigt, för jag menar,/…/ det handlar liksom om 
ett dokument, en lärare som inte skrev på ett bra sätt. Men [inspektö-
rerna] sa att ”det tar vi inte hänsyn till när vi skriver det här, utan får 

29  Som nämndes i uppsatsens metodavsnittet har Skolinspektionen dock reviderat 
sina beslutsformuleringar sedan intervjuerna genomfördes (se Skolinspektionen, 2012g). 
Även strukturen i besluten har reviderats.
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inte alla elever det som de har rätt till, då skriver vi det.” Jag bara: ”Jaa, 
okej”. Så jag känner liksom att vi som vet vad det handlar om… Det 
blir liksom bara att ”såhär är det” när det kommer i dagspressen. (R3) 

Jag var ute på nätet och läste och då kan man ju kommentera, och då 
var det någon person som hade kommenterat i negativa ordalag, att 
” jamen det var det här jag visste om Z-skolan, det är bara flum” eller 
någonting sådant. Så att jag vet inte, det var en sådan liten kommentar 
och liksom… De har effekt, de där orden. Tyvärr. (R3)

Ovanstående uttryckta upplevelser av negativa konsekvenser av de ony-
anserade beslutexterna – och i synnerhet det mediala intresset som funnits 
för rapporterna – har inte på något sätt framstått som unika. Tvärtom har 
det i intervjuerna givits flera exempel på att upplevelserna i hög grad delats 
av andra rektorer. En rektor delgav sina erfarenheter på följande sätt:

…jag märkte senast nu i helgen hur [rapportens resultat] har fastnat 
hos folk. Någon uttryckte det där i något sammanhang i helgen, att: ”Ja 
just det, du jobbar ju på länets sämsta skola” ungefär. Så det kommer ta 
oerhört lång tid att tvätta bort det här reportaget s.a.s. (R2)

Jag menar, om vi jobbar för att skolan, vi försöker få föräldrar att förstå 
att skolan är viktig. Vi måste samarbeta med föräldrarna, vi måste ha 
ett gemensamt mål, skolan måste vara viktig både hemma och i skolan. 
Och så ska föräldrarna behöva sitta och läsa i tidningen och tro att det 
är en skitskola som barnen går på, det är ju inte sant. Då sitter man 
ju pratar om dåliga saker hemma istället för att man är stolt över sin 
skola och försöker göra något gemensamt. Det är ju inte bara att det 
står något i tidningen och sen så spelar det inte så stor roll utan det får 
större konsekvenser än man tror! (R2)

Ovan citerade rektorers berättelser (R3 och R2) belyser hur rappor-
ternas innehåll, form och distribution kommit att medföra konsekvenser 
för enskilda skolor. I intervjuerna har emellertid också mer vittgående kon-
sekvenser problematiserats. Exempelvis upplever många rektorer att den 
negativa synen på skola och utbildning också som helhet får förstärkning 
genom Skolinspektionens retorik. Konsekvenserna förefaller därmed inte 
vara begränsade till enskilda skolor utan inbegriper synen på, och inställ-
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ningen till, utbildningssystemet som sådant. Följande urval av citat ger 
exempel på hur detta kommit till uttryck.

Det blir som en negativ spiral tycker jag. Att skolan blir sämre och 
sämre och sämre. Men det finns mycket positivt i skolan, jättebra lä-
rare och så./…/. Men media har ju en tendens att bara ta det negativa 
också. Och då tycker jag att det blir en negativ spiral i det här. (R6)

Man får ju intrycket ibland, när man läser om skolan i media, att all-
ting är bara skit. Och det är ju inte det. När besökare kommer hit och 
tittar så tycker de ju att det är en jättebra verksamhet och så. Och det 
är lite trist, att det läggs ut [på det sättet i media]. Men sen finns det 
ju de skolor som inte fungerar, det gör det, men i alla fall är det tråkigt 
när det målas upp som det gör. (R8)

Vi tyckte kanske att det var en väldigt stor cirkus runt det här eftersom 
Skolinspektionen nu, med det här senaste som bara är intresserad av 
negativa avvikelser...?! Det är ju bara det de letar efter och när man får 
ett beslut som ska kavlas ut i media så finns det inget positivt att skriva 
om någon skola utan det finns bara mer eller mindre negativt. Och det 
förstärker bara medias och samhällets bild av den svenska skolan just 
nu. (R11)

Genom media förefaller rapporterna således inte bara kunna styra fö-
reställningar om enskilda skolor, utan också ha en inneboende potential 
att påverka allmänhetens föreställning om enskilda skolors kvalitet lik-
som om kvaliteten inom utbildningssystemet i stort.30   

Det mediala intresset för Skolinspektionens beslutsrapporter kan 
också aktualisera frågan om konkurrenssättning och främjande av en ut-
bildningsmarknad. Tidigare i denna uppsats har en utsaga av R11 (s. 68) 
signalerat sådana potentiella verkningar. Utifrån det samlade materialets 

30  Risken att måla upp bilden av den svenska skolan i kris liksom medias kapacitet 
att forma och styra föreställningar om utbildning har kommit till uttryck även i en 
studie som belyst Skolinspektionens tillsyner med skolinspektörer som informanter (se 
Rönnberg, Lindgren & Segerholm, 2012). I nämnda studie framkom bland annat att 
Skolinspektionen har en medveten mediastrategi som överensstämmer med medialogi-
kens inriktning på negativa nyheter.
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rikedom i det nämnda avseendet finns det skäl att uppehålla sig kring den 
frågan. I det följande ges fler exempel.

… nu lever vi ju i en konkurrensutsatt verksamhet i större utsträck-
ning än man gjort förut och har man en hel del brister och missnöjda 
föräldrar så är det ju inte så roligt, om man säger så. Det är ju svårt att 
jobba upp. Så det är ju både det här med sanktionsmöjligheter och det 
rykte man får som skola. (R12)

Nu lever jag ju i en kommun där det är jättehård konkurrens mellan 
skolorna och föräldrar har ju inte kanske koll på det här, det är ju klart 
att man berättar det, men alla får ju inte höra att det bara är avvikelser 
skolinspektionen rapporterar. Och då kan det ju lätt se väldigt negativt 
ut [i en rapport] när man ser att ”Jaha, här har de det och det och det 
felet men det verkar inte vara något som är bra”. (R10)

 …det är ju livsfarligt så, när [inspektionen] bara fokuserar på avvikel-
ser. Då blir det ju jättetrist. Jag menar, nu hade ju jag en anmärkning 
på att det var obehöriga [lärare] i två ämnen. Det skulle man ju som 
journalist kunna slå upp med att: ”På XX-skolan är lärarna inte utbil-
dade” eller någonting sådant... Eller hur? (R10)

De intervjuade rektorerna har övervägande gett utryck för att den me-
diala uppmärksamheten av Skolinspektionens tillsyner utgör en form av 
sanktion som har en påtagligt större dignitet än den faktiska ekonomiska 
sanktionsmöjligheten som Skolinspektionen erhållit genom ett förstärkt 
lagstöd sedan 1 juli 2011. Den senare har, enligt rektorerna, haft ingen el-
ler endast en marginell påverkan på motivationen till att vidta åtgärder mot 
förelägganden och/eller anmärkningar.

Nej vi är inte så oroliga över [ekonomiska sanktioner]. Det är vi inte. 
Alltså, det är mer det här som sprids i media, det är sämre för oss. (R2)

I det följande återges utsagor ur tre rektorsintervjuerna som exemplifie-
rar den mediala styrningens konkreta framträdelseformer i berörda sko-
lors praktik:
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Vi har haft en förälder som krävt att få ett utdrag ur personallängden 
för att veta vilka lärare som är behöriga, utan att förstå vad behörighe-
ten innebär. (R1)

[Offentliggörandet av rapporten] väckte ju hos oss en hel del skamkäns-
lor utifrån att det blev så negativt. Och det är ju inte bara rapporten, 
för sen blir det naturligtvis också ett stort medialt intresse med artiklar. 
(R15)

[En] elev i nian hade tagit artikeln med sig och kommit till läraren. 
/…/. [Lärarna] har varit så ledsna, och så arga. ”Står det här i tidning-
en?!” /…/ och ”Det här är så hemskt, vad är det här för någonting?! 
Är vi en skola som är underkänd?!”  /…/.Så därför var lärarna så 
upprörda, de var så ledsna och tyckte att det var en så orättvis bedöm-
ning om oss. (R17)

[Personalen] är så rädda, som den här läraren som kom in till mig 
och sa att ”Men herregud, vad ska föräldrarna tro?” /…/ ”Vad ska 
allmänheten tro om våran skola?”  /…/ Så att man kan ju hoppas att 
folk kan scanna, men visst, det är oroväckande. Vad ska allmänheten 
tro om oss? (R17)

Ja, man kan väl säga att det jag upplever hos personalen, och kanske 
själv också lite grann, att det är en stressfaktor. Och det kanske ska vara 
så också, att man ska ha blåslampan i häcken hela tiden för att det ska 
gå framåt. Men det får  orimliga dimensioner tycker jag. (R16)

Huruvida ovan beskrivna verkningar, så som skamkänslor, upprördhet, 
oro och stress inför publicering av utvärderande data faktiskt stöder interna 
processer för kvalitetsutveckling och förbättring av utbildningskvalitet kan 
dessvärre inte besvaras i denna studie, då sambandet mellan interna och 
externa processer när utvärderande information publiceras inte har varit 
en av de ledande frågeställningarna. Utifrån rektorernas samlade berättel-
ser förefaller emellertid sambandet vara vagt, för att inte säga obefintligt.
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Nya processer och samarbeten
Redan i tidigare teman har det framkommit flera exempel på olika typer 
av aktiviteter som startat i skolverksamheterna i olika faser/stadier i till-
synsprocessen. Sådana har till exempel varit dialoger på rektorskollegier 
vid olika tidpunkter under tillsynens genomförande, liksom dialoger med 
verksamma lärare och/eller huvudmän och politiker. Eftersom studiens 
samlade empiri är påfallande rik på exempel på olika processer som rekto-
rerna har kunnat härleda till beslutsdokumentet specifikt, antingen genom 
dess innehåll eller tidpunkten för dess offentliggörande, är det emellertid 
motiverat att lyfta fram rapporten som ett incitament till aktiviteter och 
nya processer i ett eget tema. Rapporten har dels uppgivits ha legat till 
grund för vad som beskrivits som spontansamtal på olika möten, men den 
har i många fall också sagts ge upphov till strukturerade sammanträden 
och träffar där flera olika grupper som berörs av skolornas verksamhet har 
närvarat. Följande två citat exemplifierar det senare.

Nu har vi varit ute, både jag som rektor, och skolchef och politiker och 
träffat föräldrar i dialogmöten där vi har pratat om inspektionsrap-
porterna. Ja, och vi har haft skitbra diskussioner! /…. Och så har vi 
gått igenom vad vi har fått kritik på, på de olika skolorna, och så har vi 
suttit och pratat om det, vad vi tänker göra åt det och hur föräldrarna 
ser på det. (R13) 

…sen så har vi tagit upp det på vårt skolrådsmöte…/…/…där har vi 
både föräldrar och elevråd med, från de olika klasserna. Där gick vi 
igenom varenda punkt som Skolinspektionen hade åsikter om. /…/. 
Sen satt vi och några skolor tillsammans med respektive politiker och 
gick igenom varje skolas rapport. (R17)

Lärarlag, föräldraråd, elevrepresentanter och politiker har också be-
skrivits som ”remissinstanser” i planeringar för att vidta åtgärder mot de 
förelägganden eller anmärkningar som förmedlats genom rapporten.

I likhet med tidigare teman, i vilka uttryck och beskrivningar av hur 
rapportens form och innehåll har upprört känslor hos de verksamma inom 
skolorna framkommit, framstår det även i detta tema vara relevant att be-
lysa förekomsten av sådana känslor och tankar. Den affektiva påverkan 
som framträtt förefaller ha varit underliggande till olika former av utökade 
eller intensifierade aktiviteter internt i skolorna, exempelvis genom samtal 
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i olika grupper och mellan olika nivåer i organisationen. Följande citat är 
ett tydligt exempel på hur rapportens form och innehåll i vissa fall har 
föranlett processer för att bemöta och bearbeta tankar och känslor som ett 
första steg till att påbörja arbetet med att planera för åtgärder av bristom-
råden.

Man kan väl säga att vi började med att i grupper, utifrån våra forum. 
/…/. ”Hur känner vi?” Alltså mer känslan när vi hade tagit del [av be-
slutet]./…/… vi såg att det var nog där vi behöver börja. För det väckte 
mycket reaktioner i samband med att rapporten kom, så vi började där. 
Hur man tänker runt det. /…/…våra utvecklingsledare ledde samtal 
i grupper där vi också fångade upp det, och fångade upp personalens 
tankar och känslor och funderingar utifrån det som hade framkommit. 
Och sedan la vi in en gemensam studiedag i januari, för all personal, 
där vi jobbade med rapporten och de områden som vi behövde [åt-
gärda]. (R15)

Rapporten har också beskrivits ha bidragit till att synliggöra ett be-
hov av att klargöra innebörden av centrala begrepp och inte minst enas om 
gemensamma definitioner och förståelser av dem.  En av de intervjuade 
rektorerna berättade att förekomsten av kontrasterande tolkningar mellan 
grupper av anställda inom skolan gällande ordet ”stöd” hade uppdagats i 
samband med att skolan mottog rapporten. Rapporten innehöll ett före-
läggande vilket hade motiverats med att de tillfrågade lärarna inte hade 
ansett att skolan erbjuder alla elever stöd. Denna uppfattning delades dock 
inte av skolans rektorer. Till följd av rapporten hade frågan blivit framlyft i 
olika forum och arbetsgrupper i syfte att utreda begreppet närmare.

Och där har diskussionen gått varm i  vad det är som lärarna upplever 
som inte vi [rektorer på skolan] upplever. Så den diskussionen har vi 
börjat på, fast vi har inte kommit så långt än, om hur vi ska gå tillväga. 
Vi håller på att skriva en plan kring hur tillvägagångssättet är och vad 
’stöd’ är, vad det betyder och så. Så diskussionen har börjat gå igång 
men det är ett arbete som vi verkligen vill lyfta och jobba mycket med. 
(R4)

Vid en annan skola har rapporten legat till grund för att inleda arbets-
processer i syfte att öka elevinflytandet och erbjuda eleverna fler och mer 
individuellt anpassade undervisningsmetoder. 
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Processen [med att öka elevinflytandet] startade vi ju upp i och med 
att vi fick det här dokumentet och presenterade det. Och det är ju en 
process som vi kommer att jobba med under hela nästa läsår också. Så 
det är ju någonting som kommer att fortgå. (R14)

 Vi har haft en studiedag och vi kommer att ha studiedagar nu under 
sommaren och till hösten, så där har vi ju precis kommit igång. Så där 
hoppas man kanske att förändringen ska märkas nästa vår. (R14)

Sammanfattningsvis har rapporten i många fall utgjort incitament till 
nya processer och samarbeten, både internt i de utvärderade skolornas 
verksamheter men också externt med olika intressentgrupper. Som visats 
i temat har det dokumenterade resultatet av tillsynen också föranlett re-
sursförstärkningar för att bistå anställda med processuell bearbetning av 
tankar och känslor innan arbetet med åtgärder mot skolornas påtalade 
bristområden kunnat påbörjas.  Slutligen har exempel givits på att rap-
portens resultat initierat konsensussökande dialoger mellan olika grupper 
av anställda inom skolan

Tid
Med alla teman presenterade kan det sammanfattningsvis konstateras att 
tidpunkten för tillsyn, liksom tidsförloppet under vilken tillsynen pågår, är 
starkt inverkande på hur bedömningen blir, hur resultatet tas emot och hur 
åtgärderna planeras (och i vissa fall verkställs). Som framkommit i resul-
tatredovisningen har rektorerna berättat att skolornas tillhandahållande 
av olika dokument inför tillsynen ofta har varit förenad med individuella 
och kollektiva upplevelser av stress i skolverksamheterna.31 I flera fall har 
detta lett till att ordinarie verksamhetsrutiner har blivit åsidosatta för att 
frigöra tid till uppgifter som varit relaterade till tillsynen. I resultatet hit-
tills har det också framkommit att den regelbundna tillsynen i många fall 
ägt rum samtidigt som skolorna varit i färd med att sjösätta nya struktu-
rer (implementeringen av den nya läroplanen var ett exempel) vilket har 
medfört att rektorer upplevt att den ögonblicksbild som inspektionsrap-

31  Jmf. med Gray och Gardner (1999) samt Matthews och Sammons (2004, s. 159, se 
särskilt punkt 495).
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porten har förmedlat inte har varit överensstämmande med den bild som 
rektorer och skolpersonal själva haft av sina skolor. Tiden har också utgjort 
en gemensam nämnare i rektorernas kritik mot Skolinspektionens arbets-
sätt vad gäller att inhämta underlag till sina bedömningar av skolorna som 
inspekteras. Rektorerna har varit övervägande eniga om att inspektörerna 
tillbringade för lite tid i skolornas miljöer. Tiden för den egna inspektionen 
i förhållande till andra skolors inspektioner (det vill säga ”turordningen” 
både i kommunen och nationellt) har utifrån temat Riktad uppmärksamhet 
(se särskilt s. 55-57) kunnat förstås vara betydande ur en tillvänjningsas-
pekt. Inte minst förefaller tidpunkten då rapporten med eventuella krav på 
åtgärder återförs till skolans rektor och huvudman ha varit fundamental 
ifråga om rektorernas upplevda möjligheter att göra adekvata planer för 
åtgärd, bland annat eftersom åtgärdsplaneringen behöver ske i med hänsyn 
till verksamhetsår och budgetering. Det sistnämnda beskrevs av en rektor 
på följande sätt:

… det har att göra med när man ska leverera svaret på föreläggandet, 
det kan ha betydelse när man ska göra det på året. /…/. Det är ju inte 
helt lätt att gå in och vispa i en organisation mitt under hösten. För då 
har man ju någonstans under våren satt organisationen och så har man 
liksom kört igång den i augusti och så ska man gå in och skruva till 
någonting i det. Vi människor är ju inte så väldigt förändringsbenägna 
av oss, så är det ju. (R13)

…det är jättesvårt alltså. Jag tror definitivt att tidpunkten är jätteav-
görande. Sen är det ju lätt för någon annan att säga att ”Jamen det ska 
inte spela någon roll”, men jo – det gör det faktiskt! (R13)

Tiden i förhållande till kalenderår kan, enligt rektorn som citerades 
ovan, både ge förutsättningar liksom inskränka på möjligheterna att pla-
nera för att åtgärda brister som Skolinspektionens gett föreläggande om. 
Emellertid kan oförutsedda förändringar av förutsättningar inträffa. Ex-
empel på detta är att resurstilldelningen till utbildningsverksamheterna i 
en kommun minskade med mellan två och nio miljoner kronor till följd av 
plötsliga besparingskrav, vilket i praktiken medförde att den skriftliga pla-
nen som den intervjuade rektorn hade sänt till myndigheten med skolans 
planerade åtgärder inte längre kunde realiseras. 
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Ja, när beslutet kom, och det svar [med åtgärdsplaner] vi gav, så kändes 
det som att ”Okej, vi är på banan, vi har koll på läget”. Och det var 
bra stöttning ifrån våra chefer /…/ och sen visade det sig att vi behöver 
spara pengar i stadsdelen. /…/vilket gör att det som vi hade kommit 
överens om att ”Det här behöver vi göra utifrån rapporten” gick inte att 
göra längre helt enkelt. Så [åtgärdsplanen] vi har gett, den stämmer ju 
inte längre.  /…/. När [Skolinspektionen] kommer hit nästa gång och 
undrar vad vi har g jort så kommer vi ju få lov att säga att ”Nej vi har 
inte g jort det här som vi sa att vi skulle göra för det fanns ingen möjlig-
het”. (R4)

De resurskrävande insatserna som av rektorn hade planerats, tillika do-
kumenterats, var således inte längre möjliga att verkställa utifrån det nya 
ekonomiska utgångsläget.

Avslutningsvis kan tiden sägas vara central inom samtliga teman som 
presenterats och sålunda nödvändig att ta hänsyn till vid ifråga om de kon-
sekvenser som Skolinspektionens regelbundna tillsyn har haft för de in-
spekterade skolorna. Därigenom är tiden också avgörande för hur studiens 
resultat – här menat enskilda teman liksom resultatet i sin helhet – kan 
förstås, och i uppsatsens nästa del slutligen diskuteras.
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Sammanfattande analys och diskussion 
Det empiriska underlag som jag i kommande resonemang utgår ifrån utgör 
en del i ett forskningsprojekt i vilket Skolinspektionen betraktas som en 
utvärderande myndighet som utgör en del av det samtida styrsystemet för 
skola och utbildning. Uppsatsens syfte var att beskriva och analysera ett 
urval grundskolerektorers berättelser om Skolinspektionens regelbundna 
tillsyn som genomförts efter lagändringen den 1 jul 2011. Hur skolverk-
samheterna påverkas, de liksom konstitutiva verkningar som uppkommer 
eller kan uppkomma i relation till tillsynen, har varit av särskilt intresse att 
uppmärksamma i rektorsintervjuerna och analysera i förhållande till forsk-
ningsfrågan Hur styr Skolinspektionen skolverksamheterna genom tillsynen?

Innan den sammanfattande analysen och diskussionen inleds behöver 
det klargöras att varken föregående resultatpresentation eller kommande 
resonemang gör anspråk på att stipulera några definitiva orsak-verkan-
förhållanden i fråga om Skolinspektionsmyndighetens regelbundna tillsyn 
och dess konsekvenser för inspekterade skolor. Studier av sådana förhål-
landen skulle kräva en experimentell design och utföras i en närmast kli-
nisk laboratoriemiljö. Sådana samband är med andra ord inte ens möjliga 
att studera. Utbildningsverksamheter – liksom inspektioner av dessa – på-
går inte i ett socialt vakuum. Snarare är de inbäddade i komplexa institu-
tionella processer.

Med avstamp i ovanstående inleds denna avslutande del istället med 
att analysera och diskutera frågeställningen om påverkan med stöd i Mark 
och Henrys (2004) teori om Evaluation Influence. Vidare avses att med 
stöd i Dahler-Larsens teori om konstitutiva verkningar koppla an till 
forskningsfrågan och den internationellt förda debatten om pågående 
utbildnings(re)konstruktion. Ordningen som följer är densamma som 
ovan.

Påverkansmekanismer – styrmekanismer?
Som beskrevs i avsnittet Metod har analysen av resultatavsnittets åtta 
teman genomförts med modellen Evaluation influence (Mark och Henry 
2004). Modellen har använts som ett raster för att uppmärksamma hur 
påverkan förekommit före, under och efter tillsynen samt hur kognitiva, 
affektiva-, motivations-, och beteendemässiga förändringar har initierats, 
enligt rektorerna som intervjuats. Modellens funktion i analysen har varit 
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relativt osynlig i redovisningen av studiens empiriska resultat men kommer 
att synliggöras i diskussionen som följer, i vilken valda delar av studiens 
teman återges.

Kriterierna för bedömning har av rektorerna beskrivits styra deras upp-
märksamhet och bilda en utgångspunkt i skolornas arbete. Deltagandet i 
erfarenhetsutbytande dialoger inom skolornas organisation, liksom Skol-
inspektionens pressmeddelanden och publikationer samt andra skolors 
tillsynsresultat har enligt de intervjuade bidragit till att öka medvetenhe-
ten om tillsynen med dess tillhörande aktiviteter och villkor. På det kogni-
tiva planet förefaller rektorerna ha utvecklat personliga ställningstaganden 
och attityder till vad som är bra respektive dåligt i inspektionssystemet och 
i dess kringliggande rutiner för implementering. Detta har skett både in-
dividuellt, exempelvis genom att rektor sökt och tagit del av information 
och publicerade rapporter via Skolinspektionens hemsida, men också in-
terpersonellt där det senare exemplifierats med deltagande i dialoger på 
olika verksamhetsnivåer i vilka deltagarna delgett sina ståndpunkter för 
varandra och värderingsutbyte skett. Till dessa värderande dialoger har 
kognitiva, affektiva liksom motivationsmässiga påverkansmekanismer 
kunnat knytas genom att dialogerna format personliga mål och ambitio-
ner och motiverat individer att fortsätta arbeta med särskilda aspekter som 
tydliggjorts genom processen för tillsyn. Enligt rektorerna har de mål och 
ambitioner som formats i flera fall tagit sig i uttryck i beteendemässiga 
handlingar på individuella, interpersonella och kollektiva nivåer.

Ett tydligt exempel på en beteendemässig handling som kan härledas 
till mekanismer på individuella och interpersonella nivåer, är den ”window 
dressing”-åtgärd som vidtagits enligt R1 (se s. 62). Kännedomen som rek-
tor fick i dialog med en kollega (interpersonell nivå) om att kollegans skola 
hade undkommit föreläggande från Skolinspektionen genom att inte ha 
villkoret för elevers medlemskap i idrottsklubb dokumenterat, utan endast 
gällande i praktiken, har utifrån den intervjuade rektorns beskrivning va-
rit utlösande av en kognitiv påverkansmekanism på individuell nivå. Det 
faktum att rektorn följde kollegans exempel och strök villkoret för elevers 
medlemskap i en idrottsklubb också ur den egna skolans styrdokument, 
tyder på att den kognitiva påverkansmekanismen initierade en beteende-
mässig handling. Till följd av handlingen kan också en förändring sägas ha 
skett i verksamhetens struktur (om än bara till synes) vilket i analysmodel-
len kan spåras till den kollektiva nivån för påverkan. Att döma av rektorns 
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beskrivning: ”det skrattade vi högt åt” och ”då blir skolinspektionen löjlig” 
(R1, s. 62), förefaller affektiva mekanismer ha verkat på både individuella 
och interpersonella nivåer till följd av händelsen.

I temat Stärkt rektorsmakt synliggjordes hur mekanismer för påverkan 
har opererat på samtliga tre nivåer genom att den regelbundna tillsynen har 
kunnat användas som hävstång för att stärka eller åtminstone rättfärdiga 
rektorers position och mandat. På den individuella nivån beskrevs tillsynen 
kunna fungera som ett känslomässigt stöd (affektiv mekanism), exempelvis 
i argumentationer eller övertalningsprocesser på interpersonell nivå i syfte 
att påverka andra individers attityder och/eller beteenden. Hävstången har 
av rektorerna också beskrivits kunna operera på en aggregerad kollektiv 
nivå genom att rektorsmakten i flera fall har motiverat individer inom sko-
lor att medge eller till och med aktivt genomföra strukturella förändringar 
inom skolverksamheterna.

Tillsynen har på olika sätt beskrivits ha fungerat som ett incitament 
till givande dialoger och samarbeten mellan olika grupper av anställda 
inom verksamheterna som granskats. I temat Nya processer och samarbeten 
belystes hur tillsynsrapporten på olika sätt har sagts aktivera kognitiva, 
affektiva, motivationsmässiga och beteendemässiga mekanismer hos verk-
samma inom skolornas organisation. Ett exempel var att resursförstärk-
ningar hade satts in i syfte att bistå anställda med bearbetning av tankar 
och känslor uppkomna av rapporten innan arbetet med åtgärder mot sko-
lornas påtalade bristområden påbörjades. Utifrån detta förefaller rappor-
ten ha bidragit till att affektiva mekanismer, som i första hand utlösts på 
individuell nivå, också fått följder på interpersonell nivå då dessa blivit be-
arbetade i gruppdialoger ledda av utvecklingsledare. Samtalen kan i sin tur 
beskrivas ha aktiverat motivationsmässiga mekanismer hos de anställda in-
för att påbörja planeringen av åtgärder mot förelägganden som framkom-
mit i rapporten. I ett längre perspektiv, som i det här fallet sträcker sig 
utanför ramen för intervjun, kan dessa åtgärder (beroende på hur de ser ut 
och vad de gäller för brister, givetvis) tänkas leda till beteendemässiga för-
ändringar i verksamheten. I termer av påverkansmekanismer och styrning 
kan också exemplet på att rapportens resultat initierat konsensussökande 
dialoger kring ordet ”stöd” (se utsaga av R4, s. 72) mellan olika grupper av 
anställda inom skolan förstås som att kognitiva mekanismer på individuell 
nivå (rektors insikt i att lärare inte bedömer elevers rätt och möjlighet till 
stöd på samma sätt som rektor själv) fått följdverkningar av affektiva me-
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kanismer (förvåning och frustration) vilket motiverat rektorerna att agera 
på interpersonell nivå (samtala om innebörden av begreppet med lärarna). 
Detta förväntades slutligen leda till förändring på en kollektiv nivå genom 
en enad förståelse av begreppets innebörd och tillämpning. 

Avslutningsvis kan sägas att tillsynsprocessen förefallit ha stimulerat 
individer till tanke-, känslo- och beteendeförändringar på samtliga nivåer 
som illustreras i Mark och Henrys (2004) analysmodell. De bedömnings-
områden och indikatorer som Skolinspektionsmyndigheten använt inom 
ramen för regelbunden tillsyn har tydligt visat sig representera en målbild 
hos de granskade verksamheterna och kan därmed ha verkat styrande för 
att forma föreställningar om hur utbildningskvalitet kan mätas och hur 
ansvar kan utkrävas. Avhängigt rådande belönings- och sanktionssystem 
har tillsynen initierat olika affektiva, kognitiva och inte minst motivations-
mässiga påverkansmekanismer, vilka i nästa steg har kunnat utgöra incita-
ment till att på olika sätt agera i strävan efter att åstadkomma anpassning 
till målbilden.

Bra tillsyn – bättre skola?
Rubriken är densamma som Skolinspektionens devis, dock med tillägg av 
ett frågetecken. Detta frågetecken ska i det följande förklaras närmare. 

I överensstämmelse med Skolinspektionens ambitioner att leda svenska 
skolor till förbättring har rektorerna som intervjuats i denna studie på va-
rierande vis uttryckt en strävan att ”bli bättre”. Som framkommit i resultat-
avsnittet, och inte minst i ovanstående diskussion om hur den regelbundna 
tillsynen kan beskrivas, analyseras och förstås i termer av olika påverkans-
mekanismer, har rektorerna i hög grad (re)agerat i strävan att anpassa sina 
verksamheter i enlighet med den normativa målbild som kommunceras av 
tillsynsmyndigheten. Så långt förefaller diskussion kunna bli både enkel 
och logisk till sin karaktär. Empiriska data erbjuder många olika exempel 
på hur omvandlingar av tankar och beteenden skett hos de utvärderade 
liksom exempel på att även strukturella åtgärder har vidtagits i verksam-
heterna till följd av tillsynsprocessen. På underlag av vad som framkommit 
i resultatens åtta teman samt efterföljande tidsproblematisering förefaller 
det dock vara motiverat att ansluta sig till Lindensjö och Lundgrens (2000) 
tes: ”Den moderna politikens dilemma är kanske att styrningen inte har 
samma genomslagskraft som tilltron till politisk styrning” (s. 129).
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Den politiska målsättningen att med skolinspektion som medel säker-
ställa ”en god utbildning” (SOU 2007:101, s. 7) är inte på något sätt unik 
för Sverige. I resultatet från en komparativ studie mellan sex SICI-anslutna 
länders skolinspektioner, däribland Sveriges, har ”aiming for good educa-
tion” rubricerat beskrivningarna som givits av de tillfrågade inspektoraten 
i fråga om vilka effekter som inspektion avser att ha på undervisning och 
lärande (Ehren, 2012). Beskrivningarna av det innehållsliga i ”good educa-
tion” varierade dock, både mellan nationsgränserna och även mellan olika 
nivåer i utbildningssystemet inom varje land (a.a.). Tidigare genomförda 
studier av svenska skolinspektörers uppfattningar om sitt arbete (Johans-
son, 2012) och Skolinspektionens värdegrund (Segerholm, 2011) har visat 
att främjandet av ”god utbildning” har uttryckts som en huvudsaklig mål-
sättning för den svenska inspektionsverksamheten även av tjänstemännen 
själva. Således tycks det finnas en överensstämmelse mellan devisen och de 
svenska inspektionstjänstemännens egna målsättningar. Det innehållsliga 
i vad som definierar god utbildning, eller god utbildningskvalitet, har emel-
lertid förefallit vara något mer oklar.

Apropå konstitutiva verkningar
Som presenterades i uppsatsens inledande del menar Schwandt (2012) 
att kvalitetsbegreppet genomgått en definitionsmässig politisk vändning 
i utbildningssammanhang. Vändningen diskuteras som en övergång till 
ett teknokratiskt betraktelsesätt i vilket kvalitet betraktas som prestanda 
som är enkelt spårbar genom indikatorer och i nästa steg också mätbar 
mot överenskomna standarder. Fastställandet av kvalitet blir sålunda un-
dantagen politiska och normativa debatter och blir därigenom allmänt ac-
cepterad (a.a.). Detta förefaller också bekräftas av rektorerna som i mycket 
begränsad utsträckning gett uttryck för några reflektioner över Skolin-
spektionens fastställda bedömningsområden och de indikatorer som valts 
för mätningen av utbildningskvaliteten. Med ett sådant betraktelsesätt re-
duceras kvalitetsmätningar, enligt Schwandt, till en formaliserad metod 
för att utkräva ansvar. En potentiell följd och således också ett potentiellt 
problem inträffar enligt Biesta (2004, 2009) när indikatorerna som väljs 
för den praktiska mätningen av ansvarighetens uppfyllande väljs med hän-
syn till att göra prestationerna möjliga att mäta (och således kontrollera), 
snarare än med hänsyn till vad som definierar god utbildning.
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As a result, the accountability relationship becomes a formal relation-
ship in which “quality,” the most meaningless and abused word of the 
past decade, becomes associated with processes and procedures rather 
than with content and aims. (Biesta, 2004, s. 248)

Annorlunda uttryckt riskerar alltså en ansvarighetskultur som betingas 
av teknokratiska betraktelsesätt att framkalla beteenden som visar lydnad 
mot ansvarighetssystemet – i det här fallet beteenden som passar inspek-
tionsmyndigheten som ansvarar för att säkra den goda utbildningen – sna-
rare än uppmuntra de utvärderade till ansvarsfullt agerande i enlighet med 
inspektionsmyndighetens målsättning. 

Flera av de exempel som de intervjuade rektorerna givit på åtgärder och 
förändringar i de lokala skolsystemen kan tolkas som ett uttryck för sådana 
verkningar. Så kallad ”window dressing” i temat Administrativ ”quick fix” 
utgör ett exempel och motsvarar en typ av åtgärd som i forskningslitteratu-
ren (se t.ex. De Wolf & Janssens 2007; Segerholm, 2001) förklaras som en 
strategi för att skydda professionella intressen eller uppvisa motstånd och 
tenderar att utvecklas när kontrollen av lokala aktörer och yrkesverksam-
ma blir utbredd. Lindensjö och Lundgren (2000) har diskuterat liknande 
företeelser i termer av ”målreträtter” (s. 154). Med detta menas  att när 
ansvar utkrävs för uppfyllande av centralt uppställda mål utan att adekvat 
vägledning erbjuds för verkställande, uppstår en risk att de som utkrävs 
ansvar anpassar mål och resurser för att få dem att matcha redan befintliga 
och pågående verksamheter. Spänningen mellan central och lokal makt 
och spelet som spelas inom de strukturer där makten utövas kan således 
resultera i en ytlig enighet, det vill säga en överensstämmelse som enbart 
gestaltar sig som en fasad (a.a.). Dessa kan enligt Lindensjö och Lundgren 
(2000) betraktas som ett uttryck för politiska misslyckanden i fråga om 
kontroll och styrning av utbildning.

Ett exempel på en presumtiv konstitutiv verkning belystes i temat Fokus 
på provresultat och betyg. Här menade rektorerna bland annat att det re-
sultatfokuserade ansvarighetssystemets uppfyllande kan komma att ske på 
bekostnad av elevernas kunskapande genom att undervisningen uppmunt-
ras till att styras mot anpassning till utfästa bedömningskriterier. Denna 
företeelse benämns inom utvärderingsforskning generellt som ”teach-to-
the-test” (Weiss, 1998) och innebär i utbildnings- och undervisningskon-
text specifikt att lärare omorganiserar sina undervisningsmetoder i syfte 
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att maximera studenternas provresultat, ofta på bekostnad av att delar 
av läroplanen ignoreras på grund av att provens utformning inte möjlig-
gör mätning och registrering av de mer komplexa kunskaper som dessa 
delar främjar (se t.ex. Dahler-Larsen, 2012a, för ett exempel från QAE 
och Hamilton et. al 2012, för exempel från SBA). Utifrån detta kan den 
mätbara kunskapen bli konstitutivt styrande för verksamheten när goda 
provresultat och betyg antas definiera god kvalitet. Kunskapsmätning kan, 
i ett kritiskt ljus betraktat, framställas som ett styr instrument med vilket 
ideologiska frågor om fostran och (ut)bildning förskjuts till diskussioner 
om metoder och indikatorer för mätning av resultat. Genom exempel som 
framkommit i temat Fokus på provresultat och betyg har rektorerna sålunda 
kastat ljus på behovet av att förhålla sig kritiskt till den styrning som sker 
med inspektionsmyndighetens retorik och genomförande och diskutera 
den i nära anslutning till normativa, pedagogiska och politiska frågor om 
vad som är utbildningsmässigt önskvärt. 

Det uttryckta behovet av att kritiskt diskutera normativa, pedagogiska 
och politiska frågor i förhållande till utbildningsmässig önskvärdhet och 
styrning kan emellertid också diskuteras i relation till temat Medial styr-
ning och marknadskonkurrens. Marknadsreglering och politiskt främjande 
av en kvasimarknad inom utbildningssektorn kan härledas till den styr-
filosofi som New Public Management representerar och handlar om hur 
marknadskrafterna bör regleras och sanktioneras. Förtecken har kunnat 
ses i åtstramningen i uppdraget till Skolinspektionen (SOU 2007:101) och 
nu senast i bakgrunden till Skollagen (SFS 2010:800). Vilket belönings- 
och sanktionssystem som råder för utvärderingsresultatet samt mediala 
uppmärksamheten av detsamma är två centrala omständigheter som för-
stärker konstitutiva verkningar, liksom spridningen av dem (Dahler-Lar-
sen 2007, 2008a). Det faktum att Skolinspektionen sedan 1 juli 2011 fått 
stärkt lagstöd för att tillämpa ekonomiska sanktioner gentemot huvudmän 
som missköter sina skolor torde utifrån en sådan utgångspunkt öka san-
nolikheten för konstitutiva verkningars utbredning. En sådan framtids-
spaning uttrycktes också i en studie som genomfördes innan skollagsänd-
ringen trädde i kraft (se Segerholm, 2011). I rektorsintervjuerna har det 
emellertid inte framkommit några tecken på att rektorerna skulle fästa 
någon nämnvärd uppmärksamhet vid den numera existerande risken för 
att skolan ska bli föremål ekonomiska sanktioner. Däremot har rektorerna 
tillskrivit media en betydelse som i det närmaste kan tolkas vara monu-
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mental. Rektorernas upplevelser av media som en sanktionerande kraft 
finner motstycke i tidigare forskning av Rönnberg, Lindgren och Seger-
holm (2012), i vilken mediala representationer av skolinspektionens aktivi-
teter blev belysta och diskuterade i relation till skolans styrning. Intervjuer 
med inspektörer i ledande ställning visade att Skolinspektionen har såväl 
ambitioner som kapacitet att medvetet använda media för att strategiskt 
sprida resultaten av sina tillsyner, och därigenom styra politik och utbild-
ningspraxis:

The meditative processes of governance and the doing of governing itself 
become visible in the interplay between inspections and the media. /…/ 
In fact, Officer I even asserted that, ‘The press is probably our most 
powerful sanction.’ (Rönnberg et al., 2012, s. 8)

Internationellt tituleras förekomsten av strategin att medialt hänga ut 
”misslyckade” skolor med ”naming and shaming-strategy” (se t.ex. Visscher, 
2001) och anses vara ett sätt att främja marknadsmekanismer i utbild-
ningssektorn som medför negativa konsekvenser för skola och utbildning 
som helhet. På underlag av vad som presenterats i temat Medial styrning och 
marknadskonkurrens i uppsatsens resultat förefaller relationen mellan med-
borgarna och skolan också kunna förstås i termer av kund och utförare, där 
information om skolornas resultat används i konkurrensen om potentiella 
kunder vars val, i nästa steg, kommer att avgöra vilka skolor som överlever 
på utbildningsmarknaden. I resultatet sammantaget framstår media såle-
des som en kraftfullt styrande aktör i processen för tillsynen.

Förutom det belönings- och sanktionssystem som råder för utvärde-
ringsresultatet samt den mediala uppmärksamheten som riktas mot det, 
menar Dahler-Larsen (2007, 2008a) att konstitutiva verkningar kan för-
stärkas också under andra omständigheter. Sådana omständigheter kan till 
exempel vara graden av institutionalisering av indikatorerna för mätning/
utvärdering och upplevelsen av indikatorernas relevans och validitet för det 
som mäts/utvärderas. Vad gäller det empiriska materialet från denna stu-
die har föregående resultatredovisning visat att rektorerna i låg grad har 
uppehållit sig vid att reflektera över tillsynens bedömningsområden och 
de indikatorer som valts för dessa. Istället har rektorerna beskrivit hur de 
tagit del av Skolinspektionens utskickade information inför tillsynens ge-
nomförande och i vissa fall även aktivt sökt ytterligare information själva, 
till exempel via informationsbroschyrer och publikationer om andra sko-
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lors tillsyner som funnits att hitta på Skolinspektionens hemsida. Bedöm-
ningsområden och indikatorer förefaller därigenom ha varit vägledande för 
skolornas förberedande aktiviteter inför tillsynen. Skolinspektionens roll 
tycks därför inte bara vara att delge skolor och allmänheten information 
om vilka kriterier som skolorna ska bedömas mot, utan också att, proces-
suellt, erbjuda ramar och tillhörande vägledning för att definiera vad som 
är en bra skola.

Sammanfattningsvis ska mål, medel och strategier i säkring av kvali-
tet i utbildning således inte enbart betraktas vara sammankopplade på ett 
tekniskt eller externt sätt (Schwandt, 2012). De hänger i allra högsta grad 
också samman konstitutivt eftersom medlen och strategierna som används 
i utbildningstillsynen inte är neutrala i förhållande till målen utan bidrar 
till ”kvalitetens beskaffenhed” hos de mål som de mäter (Dahler-Larsen, 
2008b). I rektorsintervjuerna har det framkommit att skolorna genom 
deltagande i inspektionsprocessen – här menat den egna likväl som an-
dra skolors inspektioner genom olika typer av dialoger och mediala infor-
mationsflöden – i stor utsträckning anpassat sina verksamheter till den 
normativa bild som kommuniceras av Skolinspektionen. Huruvida anpass-
ningen kortsiktigt reduceras till administration eller dokument eller också 
får genomslag i policy och praktik och blir beständig är det svårt att sia 
om. Inte minst eftersom de påverkansmekanismer som sätts i spel under 
tillsynsprocessen kan uppfattas – och empiriskt också ses – ha förmåga att 
fortplanta sig i flera led och på flera nivåer över tid. Den normativa målbil-
den förefaller dock i hög grad bli styrande för skolornas självvärderingar, 
dagliga rutiner och planeringar för framtiden.

Till sist
I avsnittet Bakgrund redogjorde jag för hur utvärdering som ett statligt 
styrmedel – eller utvärderingsmässig styrning för att använda Lindensjö och 
Lundgrens terminologi – tillkommit under en period då omfattande re-
former har genomförts av styrsystemet för den svenska skolan. I det nu-
varande mål- och resultatstyrda systemet axlas huvudmannaskapet för 
landets skolor av kommuner och fristående organisationer vilka har fått 
relativt stor frihet att utforma innehållet i sina skolverksamheter. Genom 
detta har också ansvaret för målens uppfyllande avreglerats från staten till 
kommunerna, varvid statsapparaten har intagit en styrposition från vil-
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ken kvaliteten avses säkras genom efterhandskontroller av huvudmännens 
verksamheter. 

Utifrån resultatet som presenterats i denna uppsats kan det dock dis-
kuteras huruvida den efterhandskontrollerande funktion, som tillskrivits 
Skolinspektionen som uppdrag i politiska dokument och utgjort motiv till 
myndighetens framväxt och expansion både vad gäller legitimitet och le-
galitet, rimligen kan begränsas till en styrning som verkar i efterhand. Vis-
serligen genomförs interventionen som en efterhandskontroll, men som 
tydligt framkommit i de 18 intervjuade rektorernas berättelser, och ana-
lyserats och diskuterats i förhållande till teorier om styrning och utvärde-
ring samt i anknytning till tidigare och pågående forskning, opererar olika 
påverkansmekanismer på flera nivåer inom skolornas verksamheter under 
en långt mer omfattande tidsperiod än den period som den utvärderande 
interventionen äger rum.

Vidare, men fortfarande med Lindensjö och Lundgrens terminologi, 
förefaller den svenska Skolinspektionens tillsyn också kunna förstås för-
kroppsliga fler typer av styrmedel än det som ligger närmast till hands att 
tänka på, det vill säga det utvärderingsmässiga. I resultatbilden framträder 
den juridiska styrningen på olika sätt och tydligast i temat Ökad medveten-
het om lagar och förordningar. Den ekonomiska styrningen kan sägas verka 
genom Skolinspektionens utökade (juridiska) möjligheter att utdöma eko-
nomiska sanktioner gentemot huvudmän som Skolinspektionen bedömer 
missköter sina skolor och inte vidtar åtgärder för de förelägganden som 
Skolinspektionen beslutar om vid tillsynen. Den ekonomiska styrningens 
samverkan med den juridiska har således blivit särskilt synligt efter 1 juli 
2011 när Skolinspektionens juridiska styrkraft blivit förstärkt genom möj-
ligheten att utdöma ekonomiska påföljder om styrningen inte efterlevs. 
Slutligen, och återigen med hänvisning till resultatbilden, framstår det 
nära på oantastligt att argumentera för att Skolinspektionen också styr 
ideologiskt då den normativa målbild som kommuniceras av tillsynsmyn-
digheten med tydlighet visat sig vara styrande för skolverksamheternas 
självvärderingar, dagliga rutiner och planeringar för framtiden. 

Fortsatt forskning
Antalet frågor som har väckts under genomförandet av denna studie är 
till antalet fler än de som har fått svar. Rektorerna har kastat ljus på flera 
nya frågeområden som skulle kunna utgöra underlag för vidare forskning. 
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Exempelvis har de potentiella styrkrafterna från offentlig media utmärkt 
sig med tydlighet i resultatet och skulle kunna vara ett område att stu-
dera närmare ur skolaktörsperspektiv. En annan aspekt som betonades var 
tidsdimensionens betydelse vilket aktualiserar frågor om hur dynamiken 
i förändringsprocesser löper i ett längre perspektiv. De quick fix-åtgärder 
som kommit till uttryck i intervjuerna och förmedlats som en anpassning 
till tillsynen stimulerar tankar om hur skolledare upplever sitt handlings-
utrymme. Skolinspektionen är en stor och inflytelserik myndighet som är 
under ständig utveckling. I denna studie har F-9/1-9-skolor varit i blick-
fånget, men myndigheten erbjuder betydligt fler områden att studera. Ex-
empelvis har förskolornas inspektioner hittills fått tämligen lite uppmärk-
samhet inom forskning och skulle kunna utgöra underlag för fortsatta 
studier.
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