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1. Introduktion 

Sedan grundskolan infördes år 1962 har det svenska skolsystemet varit bland det mest enhetliga 

i världen. Genom omfattande marknadsreformer med startpunkt under början av 1990-talet är 

det numera ett av världens mest liberala offentligt finansierade skolsystem. Särskilt de senaste 

decennierna har inneburit stora förändringar i styrningen av svensk skola. Det handlar om 

valfrihetsreformer, konkurrensutsättning, privatisering, genomgripande förändringar i och med 

kommunalisering, införandet av mål- och resultatstyrning och förändrade finansieringsformer 

av skolan (Millares 2015; Rothstein och Blomqvist 2008). Internationellt sett har Sverige fått ett 

av det mest generösa systemen vad gäller finansieringen av privat organiserade skolor och 

därmed en stor och växande andel privata utförare av skolverksamhet (Blomqvist 2007). 

Reformerna på skolans område har varit föremål för omfattande debatt, samt en hel del 

forskning. Inte sällan har såväl debatten som forskningen om reformernas effekter rört frågan 

om likvärdig utbildning. Likvärdighet är ett centralt mål för den svenska skolan och utbildning 

ska enligt skollagen vara likvärdig över hela landet (1 kap. 9 § skollagen 2010:800).  

Trots denna politiskt beslutade målsättning pekar mycket på att den svenska skolan har blivit 

mindre likvärdig de senaste tjugo åren även om forskningen inte är helt entydig. Skolverket 

(2012) bedömer att likvärdigheten i den svenska grundskolan har försämrats sedan slutet på 

1990-talet sett till ökade resultatskillnader mellan kommuner, skolor, klasser och enskilda 

elever. Teoretiskt sett så innebär decentralisering till kommuner samt allt fler privata aktörer en 

möjlighet till ökade skillnader i hur skolverksamheten bedrivs, vilket generellt anses bra. 

Samtidigt ställs frågan i såväl offentlig debatt som forskning om skillnaderna blir så stora att 

likvärdigheten sätts på spel. Politiska åtgärder i syfte att värna likvärdighet har därför 

genomförts. Det sätt som framför allt har använts av staten för att kontrollera och värna 

likvärdighet i ett alltmer decentraliserat och differentierat skolsystem har varit att öka och 

skärpa tillsynen av svensk skola.  

Utvecklingen i Sverige är på intet sätt unik. Marknadsanpassningen och decentralisering i och 

med kommunaliseringen av svensk skola kan ses som en del i en större internationell trend där 

offentlig sektor influerats av marknadsliknande organisationsmodeller som ofta beskrivs under 

samlingsnamnet New Public Management (Kjær 2004; Hood 1995). Statliga reformer som 

innebär privatisering, outsourcing, konkurrensutsättning och decentralisering leder till att 

staten får en förändrad roll i styrningen i och med att själva verksamheten bedrivs av lokala 

enheter, företag och organisationer. Staten tillgriper då vanligen nya styrningsinstrument för att 

återta kontroll och försäkra sig om att verksamheterna bedrivs väl. Det har ofta skett i form av 

granskning (Bengtsson och Ek 2013; Johansson 2006a; Walshe 2003). Granskningsformen 
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tillsyn som kan ses som en lösning på statens problem med att styra på en armlängds avstånd 

(Clarke och Ozga 2011).  

Mot bakgrund av de senaste decenniernas utveckling avser jag att undersöka användningen av 

tillsyn som styrningsinstrument för att öka likvärdigheten inom den svenska skolan. Tillsyn 

innebär att kontrollera efterlevnad av regler (Bengtsson och Ek 2013; Johansson 2006a; Walshe 

2003). Statlig tillsyn av skolan bedrivs av Statens skolinspektion, hädanefter Skolinspektionen. 

Skolinspektionen startade år 2008 och tog då över tillsyns- och tillståndsuppdraget från 

Skolverket (prop. 2007/08:50). Både när utbildningsinspektion tidigare hade förstärkts inom 

Skolverket och när Skolinspektionen inrättades var syftet att tillsynen skulle främja skolans 

likvärdighet (Rönnberg 2012 och 2014; SOU 2014:5; prop. 2009/10:165). Även 

Ansvarskommittén konstaterade i sitt betänkande att likvärdighet bör vara ett centralt 

vägledande värde för den statliga styrningen och då även vid tillsyn (SOU 2007:10). Att tillsyn 

används som ett sätt att uppnå likvärdighet är därmed inte förbehållet skolan.  

De senaste åren har användningen av tillsyn som politiskt styrmedel ökat i Sverige. För det 

första har tillsynsuppdraget fått ökad uppmärksamhet genom att det har avskilts från andra 

myndighetsuppdrag som normering och kunskapsspridning. Tillsynen har centrerats till rena 

tillsynsmyndigheter som Skolinspektionen, Inspektionen för vård och omsorg och Inspektionen 

för socialförsäkringen (Johansson och Lindgren 2013; Johansson 2006a; Statskontoret 2012; 

skr. 2009/10:79; prop. 2012/13:20; prop. 2007/08:50). För det andra har tillsynen växt i 

omfång sett till resurser (Statskontoret 2012). Offentligt finansierade verksamheter blir allt mer 

granskade genom tillsyn. Exempelvis har svenska skolor aldrig tidigare varit föremål för en så 

grundlig och omfattande tillsyn (Rönnberg 2012). Givet att det finns stor tilltro till 

styrinstrumentet tillsyn är det relevant att undersöka vilka möjligheter och begränsningar 

tillsynen faktiskt har i förhållande till ett av de mest centrala målen för svenska skola – att alla 

medborgare ska få en likvärdig utbildning.  

1.1 Frågeställning och syfte 

Denna uppsats syftar till att kritiskt undersöka vilka förutsättningar statlig tillsyn har när det 

gäller att främja likvärdighet inom välfärdsstaten. Mer precist frågar jag mig om, och i så fall på 

vilket sätt, tillsyn kan främja likvärdighet inom grundskolan? Den övergripande frågeställningen 

ska besvaras genom tre delfrågeställningar:  

1. Vilket uppdrag har Skolinspektionen när det gäller att främja likvärdighet genom tillsyn?  

2. Vilka strategier använder Skolinspektionen vid tillsynen av likvärdighet i skolan?  

3. Vilka möjligheter och begränsningar har dessa strategier att främja likvärdighet i skolan?  
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Den första delfrågeställningen behandlar hur Skolinspektionens tillsynsuppdrag ser ut med 

avseende på begreppet likvärdighet, dvs. hur riksdag och regering har formulerat direktiven 

rörande likvärdighet. I och med att tillsyn handlar om kontroll av regelefterlevnad blir 

regleringen av skolans likvärdighet helt central. Frågan kommer därför till största del att handla 

om vad som menas med likvärdighet i den svenska grundskolan utifrån vad som framkommer av 

lag och förordning, med andra ord skolans generella likvärdighetsuppdrag. Delfrågeställning två 

behandlar därefter vilka strategier som Skolinspektionen använder sig av i sin tillsyn. Med 

strategier avses hur tillsynen konkret bedrivs samt de taktiska val som gjorts i form av 

exempelvis prioriteringar (May och Burbys 1998). Prioriteringar som särskilt undersöks är 

urval av tillsynsobjekt, framtagandet av kriterier för tillsynen och beslut om sanktioner. Det ger 

en bild av vilka implicita och explicita val och prioriteringar som har gjorts för att värna 

likvärdighet. Jag väljer att kalla detta för myndighetens likvärdighetsstrategi. Det visar också om 

Skolinspektionen har en så kallad strikt eller flexibel tillsynsstrategi (May och Burby 1998; 

Kagan 1989; Sparrow 2000). Strategi är därmed ett omfattande koncept som dels kan beskriva 

vad som tillsynas – likvärdighetsstrategin – samt hur det tillsynas – flexibel eller strikt. Den 

tredje delfrågan knyter samman fråga ett och två – vilka möjligheter och begränsningar har 

Skolinspektions tillsynsstrategier att främja likvärdighet så som det är formulerat i skolans 

författningar? Denna fråga undersöker om Skolinspektionens likvärdighetsstrategi motsvarar 

myndighetens uppdrag. Frågan undersöker också hur myndighetens val av strikt eller flexibel 

tillsynstrategi kan bidra till likvärdighet.  

Min undersökning begränsas till att avse tillsyn av grundskolan. Skolinspektionen har också en 

rad verksamheter där jag har valt att rikta in mig på regelbunden tillsyn och anmälningsärenden 

som bäst motsvarar vad tillsyn är enligt forskning samt regeringens tillsynsskrivelse (skr. 

2009/10:79)  

Den svenska skolan är i sig ett av de största offentliga uppdragen och hur utbildningssystemet 

utformas har betydande påverkan för enskilda medborgares liv (Culyer 2011). Uppsatsens fokus 

på svensk skola och likvärdighet menar jag därmed är relevant i sig. Den analysmodell av 

likvärdighet som tas fram kan även ses som ett bidrag till förståelsen av begreppet likvärdighet. 

Johansson (2006a) menar att ur ett demokratiteoriskt perspektiv är tillsyn viktigt för det 

demokratiska systemets legitimitet. Johanssons resonemang bygger på Lipsets tes om ett nära 

förhållande mellan politisk effektivitet och legitimitet. Den ökade användningen av tillsyn som 

styrmedel tyder på att beslutsfattare uppfattar tillsyn som ett effektivt politiskt styrmedel. Med 

effektivitet menas ett systems förmåga att leva upp till politikers och medborgares krav och 

förväntningar på vad systemet ska leverera. Enligt Lipsets tes leder minskad effektivitet i den 

offentliga förvaltningen till minskad legitimitet, dvs. ett minskat stöd för landets styrelseskick 
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(Lipset 1985). Vilka styrinstrument som används har betydelse för effektiviteten och i 

förlängningen systemets legitimitet. Hur tillsyn fungerar som styrinstrument är således en viktig 

fråga för medborgarnas förtroende för demokratin. Mitt syfte är att närmare undersöka hur 

själva tillsynen utformas av myndigheten internt som ett sätt att bidra till förståelsen för 

styrinstrumentets möjligheter och begränsningar. Denna del är ett viktigt led i styrkedjan från 

riksdag och regering via myndigheten ut till huvudmännen och skolorna vid den faktiska 

tillsynen. Det är också, som framgår av kapitel 3, ett mindre utforskat område.  

1.2 Material och metod 

De tre delfrågeställningarna i uppsatsen besvaras med delvis olika metod. När det gäller den 

första delfrågeställningen om vilket uppdrag Skolinspektionen har att främja likvärdighet i 

skolan genom tillsyn har material använts som visar vad riksdag och regering anser vara en 

likvärdig utbildning. Det handlar om skollagen, propositioner som rör skollagens utformning, 

skolförordningen och läroplan. Skolinspektionens övergripande uppdrag vid tillsynen 

framkommer också av dokument som förordningar, myndighetsinstruktion och regleringsbrev. 

Delfrågeställning två om Skolinspektionens tillsynsstrategier besvaras även den främst av 

dokumentstudier. Jag har använt mig av material som producerats av myndigheten och som 

innehåller information om hur myndigheten själv har konkretiserat och preciserat sitt 

tillsynsuppdrag. Dessa dokument är årsrapporter, verksamhetsplaner, processbeskrivningar för 

olika former av tillsyn, information på Skolinspektionens hemsida samt bedömningsunderlag 

och riktlinjer. Även intervjuer har använts för att förstå myndighetens tillsynsstrategier. Den 

sista delfrågeställningen som handlar om vilka möjligheter och begränsningar dessa strategier 

har för att främja likvärdighet i skolan kommer dels besvaras utifrån tidigare forskning om 

tillsynens villkor, dels med hjälp av intervjuerna.  

Intervjuer har genomförts med fyra nyckelpersoner vid Skolinspektionen. Två av dem är 

processutvecklare för den regelbundna tillsynen respektive anmälningsärenden, den tredje är 

projektledare för omarbetningen av den regelbundna tillsynen som blev färdig år 2015 och den 

fjärde personen är processägare för anmälningsärenden. Intervjuerna utgör främst en 

informantundersökning. Med det menas att intervjupersonerna används som källor. 

Informantundersökningar används för att kunna få en så god bild av en händelse eller av hur 

något fungerar som möjligt (Esaiasson m.fl. 2012). De fyra tjänstemän som jag har valt ut har 

varit de mest insatta i hur myndighetens arbete med att utforma tillsynen går till. Intervjuerna 

kan även delvis ses som elitintervjuer. Till eliten hör personer vilka är ledande 

befattningshavare eller styrelseledamöter inom organisationer och som har signifikant 

inflytande och insyn i beslutsfattandet både inom och utom organisationen (Harvey 2011; 

Beamer 2002).  
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Jag valde att genomföra intervjuer för att få möjlighet att ställa följdfrågor i förhållande till 

dokumenten och fördjupa min förståelse för myndighetens arbete inom de områdena med störst 

relevans för uppsatsen. Intervjuerna kan ses som semistrukturerade med frågor som hade 

öppna svarsalternativ. Vid intervjuerna använde jag en intervjuguide som återfinns i bilaga 1 

(jmfr intervjuupplägg i Esaisson m.fl. 2012). Upplägget bygger på att intervjupersonerna till en 

början får prata fritt utifrån sin professionella uppfattning utan att intervjun för tidigt smalnas 

av till vad jag redan antar är relevant (Beamer 2002). Två av intervjuerna genomfördes på 

Skolinspektionens huvudkontor i Stockholm, en intervju genomfördes via videolänk och den 

sista intervjun genomfördes via telefon. De tre första intervjuerna spelades in och 

transkriberades. Telefonintervjun var kortare och vid den tog jag endast minnesanteckningar. 

Intervjutiden varierade mellan en halvtimme och en dryg timme. 

I uppsatsen tar jag fram en analysmodell för likvärdighet med tillhörande analysschema för att 

strukturera undersökningen av just likvärdighet. När det gäller övergripande strategier för 

tillsyn använder jag mig av tidigare forskning för att analysera materialet utifrån uppdelning 

strikt och flexibel tillsyn.  

1.3 Disposition 

I kapitel 2. Bakgrund- tillsyn som en del i en förvaltningspolitisk trend och en skola i förändring 

beskrivs bakgrunden till att tillsyn som politiskt styrmedel har ökat i omfattning generellt, men 

också just i Sverige. Reformer på skolans område och situationen vad gäller likvärdighet 

beskrivs också kortfattat. Syftet med kapitlet är att relatera uppsatsens frågeställning till 

utvecklingen av tillsyn som styrmedel och den svenska skolan. Vad tillsyn är, hur myndigheter 

bedriver tillsyn och vilka effekter tillsynen har redogörs sedan för i kapitel 3. Forskning om 

tillsyn. Kapitel 4. Vad är likvärdighet? behandlar forskning som rör begreppet likvärdighet i 

viktiga välfärdstjänster vilket resulterar i en analysmodell för likvärdighet. Den empiriska 

redogörelsen av vilket likvärdighetsuppdrag skolan och därmed Skolinspektionen har framställs 

och analyseras därefter i kapitel 5. En likvärdig skola – Skolinspektionens uppdrag. Kapitlet syftar 

därmed till att besvara delfrågeställning ett. I kapitel 6. Skolinspektionens tillsynsstrategier 

besvaras uppsatsens andra delfrågeställning om vilka strategier Skolinspektionen använder vid 

tillsynen av likvärdighet i skolan. Kapitel 7. Tillsynens möjligheter och begränsningar att främja 

likvärdighet behandlas delfrågeställning tre. Till sist summeras undersökningens resultat vilka 

tydligt återkopplas till undersökningens övergripande frågeställning om, och i så fall på vilket 

sätt, tillsyn kan främja likvärdighet i kapitel 8. Slutsatser. 
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2. Bakgrund - tillsyn som en del i en förvaltningspolitisk trend och en 

skola i förändring 

Årtiondena sedan 1980-talet utmärks av en internationell förvaltningspolitisk trend där den 

offentliga sektorn har influerats av marknadsinfluerade organisationsmodeller som ofta 

beskrivs under samlingsnamnet New Public Management, NPM (Kjær 2004; Hood 1995). Detta 

gäller inte minst svensk skola som alltmer karakteriseras av en ökad marknadsstyrning 

(Millares 2015; Rothstein och Blomqvist 2008). Det råder viss konsensus eller åtminstone 

överlappning om vad som menas med NPM. Det handlar om en ökad användning av 

managementmetoder i offentlig sektor, ett ökat fokus på resultat istället för procedurer, 

konkurrensutsättning av offentlig verksamhet och en mer marknadsliknande organisering av 

offentlig verksamhet t.ex. att verksamheter läggs ut på entreprenad (Hood 1995). Hood (1995) 

menar att en central del av förändringen i synen på och styrningen av den offentliga sektorn 

handlar om ett skifte mot accountingization, dvs. ett ökat fokus på redovisning av verksamhet. 

Ansvarsutkrävande ska ske genom resultatredovisning. I detta synsätt ligger en ökad skepsis 

mot tjänstemän och professionella inom den offentliga sektorn vars arbete därmed måste 

granskas. I Sverige, såväl som internationellt, har det skett en ökad användning av granskning 

för att undersöka och kontrollera offentlig politik (Hood 1995; Johansson och Lindgren 2013: 

Johansson 2006; Statskontoret 2012; Rönnberg 2012). Världen över har därför allt fler 

myndigheter som bedriver granskning i form av utvärdering, tillsyn eller inspektion inrättats, 

särskilt inom välfärdssektorer som skola och hälso- och sjukvård (Power 1997; Walshe 2003).  

Statliga reformer som innebär privatisering, avreglering, outsourcing, konkurrensutsättning och 

decentralisering leder vanligen till problem med kontroll på distans för staten (Clarke och Ozga 

2011; Statskontoret 2012). Granskning i form av tillsyn kan därmed ses som en lösning på 

statens problem med att styra på en armlängds avstånd (Clarke och Ozga 2011). När en 

välfärdssektor avregleras och utsätts för konkurrens så att fler aktörer verkar på marknaden 

höjs snart krav på ökad tillsyn av hur verksamheterna följer centralt fastställda mål och regler 

(Statskontoret 2012; Rönnberg 2012). Forskare som intresserar sig för den svenska skolan men 

också hälso- och sjukvården har konstaterat att ett ökat fokus på tillsyn som finns inom 

respektive sektor är en del av denna generella trend av ökad granskning och utvärdering. Detta 

bör ses som en recentralisering, dvs. att staten försöker att återta kontroll över 

välfärdssystemens utflödessida (Fredriksson 2012; Rönnberg 2012; Rönnberg och Segerholm 

2011; Garpenby och Carlsson 1999; Blomqvist och Winblad 2013; SOU 2014:5; Walshe 2003; 

Ball 2003; Power 1997).  
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2.1 Tillsyn i Sverige 

I princip alla offentliga och privata organisationer i Sverige är på något sätt föremål för tillsyn. 

Fler än 90 statliga myndigheter inklusive länsstyrelserna samt landets 290 kommuner har 

tillsynsuppgifter (Johansson 2006a och b). I början av 2000-talet tillsatte regeringen en 

tillsynsutredning vars uppgift var att kartlägga användningen av tillsyn som politiskt 

styrinstrument men också att föreslå ett enhetligt tillsynsbegrepp (SOU 2004:100). Vad som 

avsågs med tillsyn varierade då avsevärt mellan olika områden. Utredningens definition blev 

sedermera den definition som regeringen förespråkade i sin tillsynsskrivelse: 

Begreppet tillsyn bör främst användas för verksamhet som avser självständig 

granskning för att kontrollera om tillsynsobjekt uppfyller krav som följer av 

lagar och andra bindande föreskrifter och vid behov kan leda till beslut om 

åtgärder som syftar till att åstadkomma rättelse (skr. 2009/10:79, s.49). 

Skrivelsen ger uttryck för att tillsynsbegreppet har skärpts av regeringen. Tillsyn har smalnats 

av till att främst avse kontroll i relation till gällande lagstiftning (skr. 2009/10:79; Johansson 

2006a). Bengtsson och Ek (2013) menar att denna definition snarare behandlar vad tillsyn bör 

vara än vad tillsyn faktiskt är (se även Ek 2012). Det är en idealiserad beskrivning av fenomenet 

och uttrycker de förhoppningar som sätts till tillsyn som styrmedel.  

Skolreformer, tillsyn och likvärdighet 

I början av 1990-talet decentraliserades ansvaret från staten till kommunerna som formellt blev 

huvudmän för skolorna. Kommunerna ansvarade därmed för genomförande och utveckling av 

utbildningen dvs. frågor om organisation, lokaler, utrustning, personal, kompetensutveckling 

samt uppföljning och utvärdering. Även statsbidragen som till en början var riktade specifikt till 

skolan kom 1993 att bli generella. Det gav kommunen frihet att fördela resurser mellan alla sina 

verksamheter. Förändringarna gjordes samtidigt som en övergång från regelstyrning till mål- 

och resultatstyrning av skolans verksamhet. Detta innebar bland annat nya läro- och kursplaner 

som var mindre preciserade än tidigare och hade fokus på mål att uppnå. Ett målrelaterat 

betygssystem ersatte dessutom det tidigare relativa betygssystemet år 1996. Till detta tillkom 

stora förändringar vad gäller valfrihet och möjligheter för fristående skolor att etablera sig. År 

1992 infördes skolpengsystem som gav de fristående grundskolorna, som då endast var få till 

antalet, rätt till i princip samma ekonomiska förutsättningar som de kommunala skolorna. 

Elever fick också möjlighet att välja en annan kommunal skola än den som låg närmast, det som 

brukar kallas fritt skolval (Holmlund m.fl. 2014).  

1990-talet innehöll därmed en rad reformer som innebar en decentralisering, ökad valfrihet, 

införande av resurstilldelning baserat på antal elever, en ökad andel privata aktörer och ökad 
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mål- och resultatstyrning. Innan dessa reformer hade skolsystemet sedan införandet av 

grundskolan år 1962 syftat till att vara enhetligt utformad. Införandet av grundskolan innebar 

att parallella skolsystem som folkskolan och realskolan avskaffades och elever med varierande 

social bakgrund samlades i en alltmer likriktad och sammanhållen utbildning (Rothstein och 

Blomqvist 2008; Holmlund m.fl. 2014; Hadenius 1990). Numera är den svenska skolan ett av 

världens mest liberala offentliga skolsystem. Internationellt sett har Sverige ett av det mest 

generösa systemet vad gäller finansieringen av privat organiserade skolor och därmed en 

alltmer differentierad skolmarknad (Blomqvist 2007). Den svenska skolan följer därmed den 

internationella trenden av ökad marknadsstyrning.  

Rönnberg (2012) visar att inrättandet av Skolinspektionen och den ökade användningen av 

tillsyn är ett sätt för staten att återta kontroll genom ett av de få styrmedel som återstår i och 

med den långtgående decentraliseringen och marknadiseringen av skolan. Skolinspektionen 

startade den 1 oktober 2008 och tog då över tillsyns- och tillståndsuppdraget från Skolverket. 

Regeringen ville på så sätt skilja tillsynsuppgifterna från föreskrivande, utvecklande och 

bidragsförmedlande uppgifter (prop. 2007/08:50). Myndigheten har cirka 400 medarbetare och 

inspektörerna har oftast en bakgrund som lärare, jurist eller statsvetare. Skolinspektionen ska 

bedriva tillsyn och kvalitetsgranskning av förskolan, vuxenutbildningen, fritidshemmen samt 

grund-och gymnasieskolan (26 kap. skollagen). Myndighetens tillsyn avser såväl fristående som 

kommunala verksamheter. Tillsynsansvaret för förskolan delas av kommunerna 

(Skolinspektionen 2015a). Skolinspektionens tillsyn så som den definieras enligt lag 

överensstämmer med regeringens definition av tillsyn i tillsynsskrivelsen. Tillsynen avser 

därmed en kontroll av att verksamheten i skolväsendet följer reglering i form av lagar, 

förordningar och föreskrifter samt rätten att fatta beslut om vissa åtgärder (26 kap. 2 § 

skollagen).  

Tillsyn av skolan är intimt sammankopplat med likvärdighet. Både när utbildningsinspektion 

stärktes inom Skolverket år 2003 och när Skolinspektionen inrättades var syftet att tillsynen 

skulle främja likvärdighet (Rönnberg 2012 och 2014; SOU 2014:5; prop. 2009/10:165). Enligt 

Rönnberg (2012) presenterades problemet av båda regeringarna som ett behov av ytterligare 

statlig kontroll för att upprätthålla likvärdighet och kvalitet i utbildningen. De senaste 

decennierna har likvärdighet betonats i allt högre utsträckning i svensk skola och mer och mer 

ersatt tidigare mål om jämlikhet. Tidigare fanns en starkare tonvikt på jämlikhet i form av 

likformighet och enhetlighet i skolan (Rönnberg 2012; Rothstein och Blomqvist 2008; Englund 

och Quennerstedt, 2008; SOU 2014:5).  
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Fokus på likvärdighet vid tillsyn är heller inte avgränsat till skolan. Ansvarsutredningen (2007) 

menade att likvärdighet bör vara ett centralt vägledande värde för offentlig verksamhet och 

därmed också för den statliga styrningen inklusive tillsyn. Lokal självstyrelse är avgörande för 

en effektiv användning av offentliga resurser i och med att det möjliggör lokala och regionala 

avvägningar och prioriteringar. Men utredningen betonade också att det nationellt finns starka 

och legitima intressen i att styra kommuner och landsting och då särskilt när det gäller att värna 

likvärdigheten i välfärdstjänster (Ansvarsutredningen 2007).  

Utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas enligt 

1 kap. 9 § skollagen (2010:800). Regeringen menar i sin proposition att en likvärdig utbildning 

inte betyder att utbildningen ska vara likformig i betydelsen likadan. Istället ska kvaliteten vara 

så hög att de fastställda målen för utbildningen kan uppnås oavsett var i landet 

skolverksamheten bedrivs (prop. 2009/10:165: s.638). Skolverket (2012) bedömer att 

likvärdigheten i den svenska grundskolan har försämrats sedan slutet på 1990-talet. Minskad 

likvärdighet förstås då främst som ökad spridning i kunskapsresultat. Verket konstaterar att 

resultatskillnaderna mellan kommuner, skolor, klasser och enskilda elever har ökat. Framför allt 

har spridningen i skolors genomsnittliga resultat ökat kraftigt. Vilken skola en elev går i har ökat 

i betydelse för elevens kunskapsresultat menar Skolverket (2012). Myndigheten har också 

sammanfattat ett 40-tal internationella kunskapsmätningar mellan 1995 och 2012 som jämför 

grundskoleelevers kunskaper i olika ämnen mellan länder och även över tid. Resultaten visar på 

en minskad likvärdighet sett som ökade skillnader i resultat i vissa ämnen som läsförståelse och 

naturvetenskap (Skolverket 2014).  

Forskningen är dock inte helt entydig om huruvida svensk skola har blivit mindre likvärdig de 

senaste tjugo åren sett till spridning i kunskapsresultat. Böhlmark och Holmlund (2011) visar 

att skillnader i kunskapsresultat kopplade till vilken skola eleven går beror på en ökad sortering 

av elever utifrån socioekonomisk bakgrund. Men trots den ökade elevsorteringen har 

familjebakgrundens betydelse för elevens studieprestation inte ökat sedan slutet av 1980-talet. 

Med det menas att det finns en ökad sortering av elever till skolor som alltmer har olika 

kunskapsresultat, men detta sammanfaller inte med en ökad spridning i resultatskillnader 

mellan elever totalt sett (Böhlmark och Holmlund 2011; Holmlund m.fl. 2014). Dessa resultat är 

något förvånande med tanke på att det finns starkt stöd i internationell forskning, men också i 

ett fåtal svenska studier, för att så kallade kamrateffekter existerar. Med kamrateffekter menas 

att en elevs resultat påverkas av kamraternas prestationsnivå. Även lärares förväntningar har 

betydelse för elevers prestation. Segregering leder till olika förväntningar på elevers resultat 

beroende på elevgruppens socioekonomiska sammansättning vilket tenderar att blir en 

självuppfyllande profetia (se Skolverket 2009b).  
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Likvärdighet kan dock förstås som mer än små resultatskillnader. Rothstein och Blomqvist 

(2008) konstaterar att valfriheten att välja skola verkar vara segregerande. Detta går att koppla 

till likvärdighet i sig, då sett som att alla elever inte har likvärdiga möjligheter att välja skola. 

Föräldrar med svenskt ursprung placerar i störst utsträckning sina barn i friskolor. Andra 

forskare menar att denna typ av etnisk skolsegration beror av andra saker än de senaste 

decenniernas skolreformer, exempelvis bostadssegregation (Lindbom och Almgren 2007; 

Nordström Skans och Åslund 2010). Att välja en fristående skola har i Sverige, såväl som i andra 

länder, i praktiken ändå visat sig utnyttjas främst av högutbildade föräldrar (Blomqvist 2007). 

Kvalitetsskillnader är ett annat sätt att mäta likvärdighet. Oavsett hur lärarkvalitet har mätts så 

visar Skrla m.fl. (2004) att det finns gott om bevis för att de bästa lärarna inte är jämt fördelade 

inom och mellan skolor. Studier från USA visar att minoritetsgrupper och studenter från familjer 

med låg inkomst oftare har oerfarna lärare, lärare med kortare utbildning, lärare utan 

behörighet eller lärare som undervisar i ämnen som inte är deras primära kunskapsområden. 

Till sist kan även ökade variationer i betygsättning ses som ett mått på minskad likvärdighet. 

Skolverket konstaterar även att betygsättning skiljer sig mellan och inom olika grund- och 

gymnasieskolor (Skolverket 2007; Skolverket 2009a).  

Vad som ofta framkommer i den offentliga debatten är en oro för svenska elevers sjunkande 

kunskapsresultat. Trots att svenska grundskoleelever till övervägande del presterar bättre än 

genomsnittet för deltagande länder i Skolverkets sammanställning av internationella 

kunskapsmätningar så finns det en tydlig negativ kunskapstrend. Svenska elevers resultat 

sjunker när det gäller läsning, matematik och naturvetenskap och elevernas kunskaper 

försämras även i en högre takt än genomsnittet (Skolverket 2014). Man skulle kunna se det som 

att de kunskaper som skolan ger blir allt mindre värda i och med att elever lär sig allt mindre. 

Om likvärdighet framför allt mäts i förhållande till absoluta kunskapsmål, snarare än genom 

jämförelser mellan elevers resultat, verkar alltså likvärdigheten minska.  

Vad som framgår av detta kapitel är att det finns en ökad användning av tillsyn, särskilt i syfte 

att värna likvärdighet. Trots detta pekar mycket på att den svenska skolan har blivit mindre 

likvärdig de senaste tjugo åren även om forskningen inte är helt entydig. Det är således relevant 

att ställa sig frågan om, och i så fall på vilket sätt, tillsyn kan främja en likvärdig utbildning. Till 

att börja med beskrivs vad tillsyn är i kapitlet som följer.  
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3. Forskning om tillsyn 

Syftet med detta kapitel är att teoretiskt förstå tillsyn som styrinstrument. Det handlar om att 

beskriva vad tillsyn är, vilka strategier myndigheter har för att bedriva tillsyn och tillsynens 

effekter. Detta används för att ta fram ett sätt att undersöka vilka strategier Skolinspektionen 

använder vid sin tillsyn.  

3.1 Vad är tillsyn? 

Bengtsson och Ek (2013) beskriver en rad idealtypiska drag hos tillsyn. Det är en gransknings-

form som bedrivs av staten (inklusive kommunerna). Endast de myndigheter som enligt lag har 

tillsyn som sin uppgift får bedriva tillsyn. Tillsynsmyndigheten ska bevaka relationen mellan 

tillsynsobjektet och medborgarna med de senares intresse som utgångspunkt. Vidare utgår 

tillsyn alltid från lagar, förordningar och föreskrifter. Grunden och måttstocken för all tillsyn är 

därmed reglering. Tillsyn utgör också en typ av myndighetsövning som kan leda till sanktioner i 

form av polisanmälan, förelägganden, förbud, sanktionsavgifter och vite. Sparrow (2000) menar 

att det som skiljer tillsynsmyndigheter från andra statliga myndigheter är att deras 

huvudsakliga uppgift är att de påbjuder skyldigheter: ”They deliver obligations, not services” 

(Sparrow 2002:2). Tillsyn kan ske genom inspektioner på plats eller genom att handlingar krävs 

in och granskas (Bengtsson och Ek 2013; Johansson 2006a; Walshe 2003).  

Johansson (2006a) jämför tillsyn med granskningsformerna utvärdering och revision. 

Gemensamt för de olika styrmedlen är att de används för att förbättra den politiska 

effektiviteten. De kan också alla ses som granskningsmetoder som använder sig av 

bedömningskriterier och där granskningen resulterar i åtgärdsförslag. Tillsynaren utskiljer sig 

genom att denne inte kan påverka bedömningskriterierna i lika stor utsträckning, särskilt 

jämfört med utvärderaren som har mycket större handlingsutrymme att välja dessa själv. 

Samtidigt kan endast tillsynaren tvinga den som är föremål för tillsynen att vidta åtgärder. Det 

betyder att tillsyn kan ses som den kraftfullaste formen av utvärdering. Tillsynens möjlighet till 

tvingande beslut gör att kravet på rättssäkerhet blir jämförelsevis stort (Johansson 2006a). Även 

Hagbjer (2014) konstaterar att tillsyn är binär till sin karaktär, dvs. att tillsynsobjektet antingen 

bedöms följa de givna reglerna eller inte. Samtidigt påpekar Hagbjer att tillsynens binära 

karaktär i teorin kan försvåras av att många lagar som reglerar tillsyn är ramlagar, exempelvis 

skollagen (2010:800).  

Den största skillnaden mellan utvärdering och tillsyn är föreställningen om hur förändring 

åstadkoms. Tillsynens logik bygger implicit på antagandet om att uppfyllandet av en regel bidrar 

till ett önskat policyutfall. Exempelvis kan kränkande behandling antas minska om det finns en 

plan som beskriver hur kränkande behandling ska förebyggas och vilka åtgärder som ska vidtas 
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om det förekommer. Detta tänkta orsakssamband kan dock vara ogiltigt, eller endast gälla under 

vissa omständigheter. Inom utvärdering kan dessa orsakssamband ifrågasättas av utvärderaren 

men detsamma gäller idealtypiskt sett inte för tillsynaren (Johansson 2006; Bengtsson och Ek 

2013).  

Bengtsson och Ek (2013) skiljer på kontrollerande och främjande tillsyn. Den kontrollerande 

tillsynen är den typ av tillsyn som hittills beskrivits och som innebär myndighetsutövning med 

möjlighet till sanktioner. Den främjande tillsynen är ett kommunikativt styrmedel som handlar 

om att tillsynaren upplyser och även övertalar den som är föremål för tillsynen om vikten av att 

följa regler. I denna uppsats ligger fokus särskilt på den kontrollerande formen av tillsyn. Detta 

mot bakgrund av att det är denna form av tillsyn som har lyfts fram av regeringen det senaste 

decenniet. 

Inspektion 

Det finns en hel del forskning som är inriktad mot inspektion. Inspektion innebär en observation 

av platser och arbetssätt av en inspektör (Clarke och Ozga 2011; Walshe 2003; Boyne m. fl. 

2002). Enligt Boyne m.fl. (2002) är inspektion ett av alla de sätt som en tillsynsmyndighet kan 

använda för att inhämta information och reglera beteende och prestation hos ett tillsynsobjekt 

(Boyne m.fl. 2002). Skolinspektionen bedriver till stor del inspektion men också tillsyn i form av 

anmälningsärenden som mycket sällan medför besök på skolor eller hos huvudmän.  

3.2 Hur myndigheter bedriver tillsyn 

Grundläggande för forskning om tillsyn och en utgångspunkt i denna uppsats är att både 

tillsmyndigheterna och enskilda tjänstemän som inspektörer har ett mått av handlingsutrymme, 

discretion (Sparrow 2000; Johansson 2006a). Johansson (2006a) utgår från Lipskys klassiska 

verk Street Level Bureaucrats som behandlar offentliganställda tjänstemän som klassificeras 

som så kallade närbyråkrater. Tillsynaren liknar en närbyråkrat såtillvida att denne har ett 

handlingsutrymme när det kommer till utförandet av tillsynen, t.ex. vilka prioriteringar och val 

som görs kopplat till urval av tillsynsobjekt, källor, val av teman, osv. Tillsynaren tvingas fylla 

igen det tomrum som oundvikligen uppstår mellan fastställandet av politiska mål och 

verkställigheten av desamma. Johansson (2006a) syftar vad jag förstår både på handlings-

utrymme för tillsynaren som en enskild person såväl som på myndigheten i stort vilket leder in 

på behovet av att definiera tillsynens olika nivåer.  

I enlighet med May och Burby (1998) anser jag att det i litteraturen ofta råder oklarhet kring 

terminologin när det kommer till vilken nivå av tillsynen som åsyftas (de använder begreppet 

regulatory enforcement). May och Burbys (1998) uppdelning och precisering av tillsynsmetod, 

tillsynsstrategi och tillsynsstil är därför mycket användbar. Tillsynsmetoderna rör vilken typ av 
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inspektioner, sanktioner, informationsspridning, teknisk support och incitamentskapande 

verksamhet som används. Vidare avser tillsynsstrategi den kombination av metoder som 

används och de taktiska val som görs av tillsynsmyndigheten. Taktiska val kan handla om 

resursfördelning, inriktning och uppföljning av tillsynen menar May och Burby (1998). Hur 

myndigheten väljer att arbeta med likvärdighet ser jag därmed som ett taktiskt val i och med att 

det handlar om tillsynens inriktning och vart resurser läggs. Skolinspektionen kan därmed sägas 

ha en så kallad likvärdighetsstrategi. Strategierna kan bestå av metoder och val som är både 

explicita eller implicita. Slutligen bör begreppet tillsynsstil användas för att beskriva enskilda 

tjänstemäns agerande, till exempel om de har ett formellt juridiskt arbetssätt eller ett mer 

flexibelt sätt vis a vis tillsynsobjekten.  

Ett sätt att översiktligt jämföra tillsynsmetoder är att i likhet med Hagbjer (2014) använda 

beteckningarna polispatrullering och brandlarmsutryckning som har tagits fram av McCubbins 

m.fl. (1984). Polispatrullering genomförs på myndighetens egna initiativ och är jämförelsevis 

centraliserat, aktivt och direkt. Det handlar om att hitta och åtgärda regelövertramp och genom 

tillsyn avskräcka från överträdelser. Brandlarmsutryckningar innebär istället att det finns regler 

och system för hur medborgare och utförare av välfärdstjänster kan påpeka felaktigheter för 

myndigheter. Myndigheterna kan sedan välja att agera på dessa klagomål. Hagbjer (2014) 

konstaterar att Skolinspektionen framför allt genomför tillsyn av typen polispatrullering i form 

av sin regelbundna tillsyn. 

Denna uppsats kommer främst att fokusera på myndigheternas tillsynsstrategier, dvs. vilka 

övergripande metoder som används och vilka taktiska val som gjorts. May och Burby (1998) 

hittar en skillnad i tillsynsstrategi mellan myndigheter som bedriver strikt tillsyn och de som har 

mer kreativa strategier. Jag väljer att använda begreppet flexibla strategier som ofta används om 

kreativa strategier. En strategi innefattar mer än bara metoderna för tillsyn. Om metoderna 

gemensamt kan karaktäriseras som polispatrullering kan de sedan även skilja sig i hur strikt 

eller flexibelt ”patrulleringen” utförs. De som förespråkar strikt tillsyn menar att högre 

regelefterlevnad uppnås om inspektörer använder detaljerade rutiner, hårda deadlines för 

förbättringsåtgärder och en enhetlig tillämpning av sanktioner. Denna strategi är 

sanktionsorienterad och syftar till att verka avskräckande på tillsynsobjekten. De som har en 

mer flexibel strategi (eller samarbetsvillig, kreativ strategi) menar att regelefterlevnad 

förbättras om myndigheten uppmanar inspektörerna att vara flexibla vid tillsynen. Till exempel 

används mer flexibla riktlinjer istället för strikta regler vid tillsynen. Inspektörerna agerar 

snarare konsulter än poliser. Med det menas att inspektörerna ägnar sig mer åt rådgivning än åt 

strikt kontroll av regelefterlevnad som genererar ett tillsynsbeslut med sanktioner. Följsamhet 

gentemot regler anses snarare åstadkommas genom samverkan, t.ex. genom en mer öppen 
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diskussion om vad som behöver åtgärdas. De tillsynsobjekt som verkar vara välfungerande får 

en mer avslappnad inspektion. Dessa två strategier korresponderar med tidigare definierade 

strategier. Även om tillsynsstrategier oftast klassificeras i distinkta kategorier så visar studier 

att myndigheternas agerande varierar och innehåller en mix av strategier (May och Burby 1998; 

Kagan 1989; Sparrow 2000). 

Val av tillsynsstrategi 

Kagan (1989) menar att det är svårt att säga varför en myndighet väljer en tillsynsstrategi 

framför en annan. Jag kommer i denna uppsats följa Kagans rekommendation att först och 

främst se till den juridik som omgärdar tillsynen: dess materiella mål och normer samt de 

befogenheter och begränsningar som myndigheten ges. De tillsynsobjekt som myndigheterna 

arbetar med och de val som de tvingas göra formas till stor del av egenskaper hos lagarna på 

området. Vissa lagar och regler är mer ambitiösa och stringenta än andra. Reglerna är då väldigt 

precisa när det kommer till olika standarder för tillsynsobjekten och procedurer för tillsyns-

myndigheten. En annan typ av reglering utgår ifrån att detaljerade regler inte kommer kunna 

förhindra alla typer av regelbrott som tillsynsobjekten kan göra och samtidigt vara överdriven 

och sanktionera beteenden även då de kan vara legitima på grund av omständigheterna. Från 

detta perspektiv bör regleringen ha en bred ansats för att tillsynaren ska kunna vara flexibel i 

olika situationer och anpassa tillsynen och möjliga sanktioner (Kagan 1989). Johansson (2006a) 

menar att många, tydliga och precisa regler minskar inspektörers handlingsutrymme och ökar 

rättssäkerheten medan färre och mer generella regler teoretiskt ökar inspektörers 

handlingsutrymme och minskar rättssäkerheten. Dilemmat vid reglering och tillsynen av denna 

är att det som är mätbart och går att kontrollera kan vara mindre betydelsefullt för att uppnå de 

mer övergripande målen för verksamheten (Johansson 2006a). Både Statskontoret (2012) och 

Riksrevisionen (2013) lyfter utifrån detta resonemang frågan om förväntningarna på tillsynen 

som styrinstrument är orealistiska. Detta dilemma kan antas vara extra markant i välfärdssektor 

som till stor del styrs av ramlagar t.ex. skolan. Mål om rättssäkerhet och fokus på kontrollerande 

tillsyn gör att myndigheterna i hög grad kan vilja operationalisera vad ramlagarna innebär 

konkret och precisera detta i omfattande checklistor som riskerar att inte uppfattas som 

väsentliga utifrån ramlagens övergripande intention. Det skulle även kunna finnas ett motsatt 

problem – att ramlagar inte konkretiseras av tillsynsmyndigheten till något som är möjligt att 

tillsyna. Boyne m.fl. (2002) konstaterar att hur den offentliga sektorn ska prestera ofta är vagt 

formulerat och politiskt omdebatterat vilket betyder att det är svårt för tillsynare att definiera 

och mäta rätt saker.  

Vidare bör man enligt Kagan (1989) beakta egenskaperna i den miljö som verksamheten under 

vilken tillsyn bedrivs för att förstå val av tillsynsstrategi. Skola och hälso- och sjukvård är stora 
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välfärdssektorer som till stor del bygger på att verksamheten bedrivs av professionella vilket 

kan antas ha betydelse för tillsynen. Johansson (2006a) utgår från två förvaltningsmodeller – 

den byråkratiska och den professionella. I den byråkratiska modellen anses de beslut 

tjänstemännen fattar vara förutsägbara då de förhåller sig till precisa regler. Förutsägbarheten 

och den likabehandling den medför skapar legitimitet. Denna typ av beslutsfattande är dock 

omöjlig i många välfärdssektorer där det krävs professionella bedömningar, exempelvis inom 

vården där olika patienter med magont kräver helt olika typ av vård. Det är i en sådan situation 

svårt att ha förutsägbara regler för hur magont ska behandlas. Johansson (2006a) använder 

främst uppdelningen i byråkratisk och professionell förvaltning för att diskutera utvecklingen av 

inspektörers roll. Vad som intresserar mig främst, i enlighet med Kagans (1989) resonemang, är 

den miljö som tillsynas. Jag menar att professionella verksamheter kan antas vara svårare att 

tillsyna än mer byråkratiska offentliga verksamheter i och med att professionell kunskap och 

bedömningar inte lätt låter sig kodifieras i tillsynsbara regler.  

Slutligen bör man även ta i beaktande att myndigheterna arbetar inom en politiskt laddad 

kontext. För att förstå tillsynsstrategierna krävs ett fokus på vilka politiska påtryckningar som 

myndigheten utsätts för från politiska ledare, industri, intressegrupper och media. I västliga 

demokratier har myndigheter ofta en hög grad av autonomi vilket betyder att politiker inte 

brukar lägga sig i den dagliga administrationen eller hur tillsynen bedrivs konkret. I varierande 

grad påverkar ändå de politiska målen stundtals tillsynsstrategierna (Kagan 1989). 

Sammanfattningsvis beror val av tillsynsstrategi på den juridik som omgärdar tillsynen, den 

miljö som tillsynas och den politiska kontexten myndigheten befinner sig i.  

3.3 Att undersöka Skolinspektionens tillsyn av likvärdighet 

I min undersökning intresserar jag mig för hur Skolinspektionen använder sitt handlings-

utrymme som myndighet för att konkretisera sitt uppdrag att bedriva tillsyn utifrån politiska 

mål om likvärdighet. För att besvara delfrågeställning två om vilka strategier myndigheten 

använder har jag valt att utgå från tre centrala delar av tillsynsprocessen – urval av 

tillsynsobjekt, kriterier för tillsyn och sanktioner. Alla dessa delar kan karakteriseras av att vara 

strikta eller flexibla som beskrivits ovan (May och Burby 1998; Kagan 1989; Sparrow 2000). Till 

min empiriska undersökning har jag tagit fram en tabell enligt nedan som tydliggör hur 

bedömningen av om tillsynen är strikt eller flexibel ska göras.  

 STRATEGI 

 STRIKT FLEXIBEL 

Urval av tillsynsobjekt   
Kriterier för tillsyn   
Sanktioner   
TABELL A: TILLSYNSSTRATEGI  
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De olika delarna i processen ger också en bild av hur myndigheten valt att värna likvärdigheten 

genom sitt tillsynsarbete, dvs. Skolinspektionens likvärdighetsstrategi. Hur likvärdighet ska 

analyseras beskrivs i kapitel 4. 

3.4 Tidigare studier av tillsynens effekter 

Det saknas till stor del kunskap om tillsynens effekter, mycket på grund av att det är 

metodologiskt svårt att mäta effekter (Statskontoret 2012). Den främsta tänkta positiva effekten 

av tillsyn är ökad regelefterlevnad. Till detta kommer att tillsynen, som alla former av 

granskning, kan innebära negativa sidoeffekter. Power (1997) poängterar att granskning aldrig 

är en neutral verksamhet i förhållande till det som granskas. Granskningen kan bli ineffektiv 

genom att den lever sitt eget liv, delvis på sidan av den egentliga verksamheten (decoupling). 

Granskningens värderingar och praktik kan också penetrera in i organisationens verksamhet 

och skapa en ny mentalitet och nya ibland dysfunktionell incitamentsstrukturer och idéer om 

vad som är viktigt (colonization).  

Ett antal studier har gjorts av effekter av skolinspektion. Sammantaget finns det dock liten 

kunskap om, och i så fall hur, skolinspektion leder till att skolor blir bättre. Det saknas i hög grad 

evidens för att skolinspektion leder till högre utbildningskvalitet och förbättrade 

kunskapsresultat. Det finns studier som visar att effekten på utbildningskvalitet varit låg 

(Gaertnera m.fl. 2014), att det inte funnits någon effekt på elevers resultat (Ekholm och Lindvall 

2008), att effekten varit negativ (Rosenthal 2004) eller att det funnits en viss positiv effekt på 

elevresultat vid användandet av en särskild modell samtidigt som resultat från samma studie 

visade att inspektionerna hade liten eller ingen effekt (Luginbuhl m.fl. 2009). Det finns däremot 

flera studier av inspektionens negativa bieffekter (Ehren m.fl. 2013; de Wolf och Janssens 2007; 

Rönnberg 2014; Klerk 2012). När det gäller bieffekter finns särskilt studier som på olika sätt 

visar på deprofessionalisering av lärare (Perryman 2006; Case m.fl. 2000; Jeffrey och Woods 

1996; Day 2002; Ball 2003).  

Det finns även studier av den svenska Skolinspektionen som rör hur tillsyn av skolor och 

huvudmän bedrivs med fokus på tillsynens möte med skolverksamheten och hur tillsyn 

uppfattas av rektorer, lärare, inspektörer och utredare (Novak 2013, Hult 2014; Riksrevisionen 

2013). Mitt syfte är att närmare undersöka hur själva tillsynen utformas av myndigheten internt 

vilket är ett nästintill outforskat område. En studie finns av tillsyn för likvärdighet. 

Riksrevisionen (2013) har i en granskning av den statliga tillsynen och kvalitetsgranskningen av 

skolan dragit den övergripande slutsatsen att den inte på ett tillräckligt effektivt sätt verkar för 

att ge goda förutsättningar för att alla elever får en likvärdig utbildning av god kvalitet. 
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Riksrevisionen menar att Skolinspektionen i sin tillsyn har svårt att fånga utbildningskvaliteten, 

exempelvis om undervisningen vid en skola generellt är strukturerad och präglas av ett aktivt 

lärarstöd. Skolinspektionen riktar huvudsakligen in sin granskning mot skolors och huvudmäns 

kvalitetsarbete och de brister som påpekas vid skolinspektion handlar till stor del om planer och 

dokumentation (Riksrevisionen 2013).  

Tillsynen har den fördelen att Skolinspektionen med hjälp av sanktioner kan genomdriva 

förändring eller i allvarliga fall kräva att verksamheten ska upphöra. Samtidigt innebär 

sanktionsmöjligheterna krav på att bedömningarna utmynnar i ett tydligt ja eller nej, dvs. ett 

klart svar på om reglerna följs eller inte. Enligt Riksrevisionen försvårar denna tillsynslogik 

kvalitativa bedömningar, särskilt inom områden där lagstiftningen har en låg konkretionsnivå 

som de ramlagar som styr skolan. Riksrevisionens granskning visar också att strävan att främja 

likvärdighet i bedömningarna i sig försvårar kvalitativa bedömningar av författningskrav vilket 

är problematiskt i och med att kvalitativa bedömningar som är professionellt grundade bidrar 

till att ge inspektionen legitimitet (Riksrevisionen 2013). Av Riksrevisionens granskning 

framgår att det finns anledning att närmare undersöka själva förutsättningarna för hur tillsyn 

som styrinstrument ska kunna främja likvärdighet. Min undersökning handlar om att gå djupare 

in i vad myndigheten gör – hur tillsynens utformas och vad den riktar in sig på, dvs. vilka 

strategier den använder. Denna undersökning fördjupar även bilden av skolans 

likvärdighetsuppdrag, vilket presenteras närmare i nästa kapitel.  
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4. Vad är likvärdighet?  

Som vi sett är likvärdighet ett centralt mål för skolan och även för Skolinspektionens tillsyn. Men 

vad menas med likvärdighet? Detta kapitel behandlar forskning som rör begreppet likvärdighet i 

välfärdstjänster såsom skola. Utifrån detta tar jag fram en analysmodell som medvetet är 

generellt hållen för att kunna passa andra välfärdstjänster som exempelvis hälso- och sjukvård 

eller social omsorg. Den är inte heller specifik för tillsyn utan skulle kunna användas för andra 

styrinstrument och myndigheter.  

Skola och hälso- och sjukvård är viktiga funktioner för att grundläggande behov av kognitiva 

förmågor och hälsa hos medborgarna ska tillgodoses. Hälsa och kognitiva förmågor beskrivs ofta 

som fundamentalt nödvändigt för ett gott liv i övrigt vilket väcker frågor om jämlikhet och 

likvärdighet (Culyer 2011). Den nordiska välfärdsstatsmodellen utmärker sig genom sin 

universella karaktär och jämlikhetsetos. Politiken har haft som mål att minska fattigdom, 

utjämna klasskillnader och skapa jämställdhet mellan män och kvinnor (Esping-Andersen1990; 

Millares 2015; Fredriksson 2012; Rothstein och Blomqvist 2008). Den nordiska 

välfärdsmodellen har till stor del grundat sig på idéer om att jämlikhet kräver att sociala tjänster 

ska vara lika för alla genom en enhetlig utformning (Rothstein och Blomqvist 2008). Begreppet 

jämlikhet har därmed historiskt sett varit viktigt. Här utgår jag från forskning som behandlar 

båda begreppen för att därefter inrikta mig mot likvärdighet.  

Till att börja med beskriver Hadenius (1995) tre olika definitioner av jämlikhet i skolan – lika 

möjligheter, lika resultat och lika behandling. Lika möjligheter handlar om att utbildning är 

öppen för alla oberoende av ekonomiska, geografiska och sociala förhållanden. Det innefattar 

även en princip om att elever kan välja olika studievägar efter intresse och begåvning hos 

eleverna. Det krävs dock en viss baskompetens som alla elever måste uppnå. Lika resultat 

innebär optimalt att alla individer ska kunna lika mycket i samma ämnen vilket kräver att 

skillnader mellan individer utjämnas genom mer undervisning till de som har svårigheter. Lika 

behandling handlar om att barn ska få lika mycket utbildning och undervisas tillsammans i 

samma ämnen för att alla har samma rätt att delta i en demokratisk skola vilket ska motverka 

segregering.  

När det gäller sjukvården kan jämlikhet ha en mängd olika innebörder och tolkningar varav de 

vanligaste är lika tillträde till vården, lika behandling vid lika behov och lika hälsa (samma utfall) 

(Le Grand 1987; Williams 2005; Culyer 2011). Mer ingående beskriver Culyer (2011) hur ett 

jämlikt eller rättvist hälso- och sjukvårdssystem ska se ut utifrån horisontell och vertikal 

jämlikhet. Jämlikhet i hälso- och sjukvård kräver att patienter som är lika i vissa relevanta 

avseenden ska behandlas på liknande sätt. Detta benämns horisontell jämlikhet. Ett vanligare 
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sätt att benämna den horisontella jämlikheten är lika behandling vid lika behov (Le Grand 1987; 

Culyer 2011). Vertikal jämlikhet handlar om att patienter som är olika i vissa relevanta 

avseenden ska behandlas på ett lämpligt olikt sätt som står i proportion till skillnaderna mellan 

dem. Den vertikala jämlikheten kan därmed ses som kompenserande, att de som har stora behov 

också får dem tillgodosedda (Culyer 2011). 

Vidare har Millares (2015) studerat Socialdemokraternas och Moderaternas syn på jämlikhet, 

likvärdighet och deras förhållande till frihet inom såväl skolpolitiken som hälso- och 

sjukvårdspolitiken. Jämlikhet och likvärdighet kan enligt hennes analysmodell förstås som utfall, 

möjligheter både före och efter att en välfärdstjänst ”konsumerats” och rättigheter för 

medborgarna. Millares analysmodell är alltför omfattande och finkornig för min undersökning. 

Den är också inriktat mot valfrihet vilket inte är av direkt intresse för mig. Samtidigt innefattar 

den kategorier som är mycket användbara för den modell som jag kommer att använda, som 

kategorierna jämlikhet i rättigheter och reellt likvärdiga möjligheter. 

Min egen analysmodell utgår från den forskning som jag mycket kortfattat beskrivit ovan. 

Modellen kommer att användas för att undersöka likvärdighet. Millares (2015) menar att i 

förhållande till jämlikhet är likhetskravet nedtonat när det gäller likvärdighet. Den nytta eller de 

möjligheter alla medborgare ska tillförsäkras behöver inte vara likadana utan lika värda. På 

skolområdet har jämlikhet som begrepp alltmer ersatts av begreppet likvärdighet (Rönnberg 

2012; Rothstein och Blomqvist 2008; Englund och Quennerstedt 2008; SOU 2014:5).  

4.1 Analysmodell för att studera likvärdighet inom välfärdstjänster 

Analysmodellen innefattar fyra övergripande kategorier av likvärdighet – rättighet, tillgång, 

process och utfall – som relateras till när konsumtionen av välfärdstjänsten sker. Inom kategorin 

utfall finns tre underkategorier. Analysschemat nedan visar att process är vad som sker inom 

skolan och hälso- och sjukvården (därav den husliknande konstruktionen). Rättighet och 

tillgång refererar till tillträde till välfärdsinstitutionen. Utfall avser situationen efter att 

processen/välfärdstjänsten har genomgåtts. Från vänster till höger ökar inslagen av 

omfördelning i form av kompensatoriska åtgärder från statens sida. Nedan beskrivs 

kategorierna var för sig. Med kursiv stil beskrivs vad kategorin innebär på skolans område.  
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A. Analysmodell av likvärdighet    

RÄTTIGHET TILLGÅNG PROCESS UTFALL 

Lika  
rättigheter 

Likvärdig 
tillgång  

Likvärdig  
process 

Likvärdig 
basnivå 

Likvärdiga 
reella 

möjligheter 

Lika 
utfall 

Mer omfördelning = mer kompensatoriska åtgärder  

Huskonstruktionen visar när i tid som fokus för likvärdighet ligger. Rättighet och tillgång rör tillträde till 
utbildning, process betonar vad eleven i skolan får och de tre utfallskategorierna handlar om vad eleverna 
får med sig vid utbildningens slut. 

Rättighet 

Lika rättigheter 

Lika rättigheter handlar om att det ska vara en lika fördelning av rättigheter (jmfr Millares 2015 

kategori lika rättigheter). Staten ska vara minimal och inte omfördela annat än möjligtvis för att 

åstadkomma en miniminivå av välfärd.  

Lika rättigheter som likvärdighetsbegrepp innebär en mycket begränsad stat och en låg ambition 

om likvärdighet. Konkreta indikatorer på att likvärdighetsbegreppet används i betydelsen lika 

rättigheter definierar jag som: 

 Rätten att gå i skola 

 Rätten att välja skola 

Tillgång 

Likvärdig tillgång 

Här är likvärdigheten innan själva konsumtionen av välfärdstjänsten i fokus. Grunden är lika 

tillträde, dvs. att ekonomiska, geografiska och sociala förhållanden inte ska påverka människors 

tillgång till välfärden (Millares 2015; Le Grand 1987; Rothstein och Blomqvist 2008). Denna 

dimension innefattar även lika möjligheter att välja mellan likvärdiga välfärdstjänster, till 

exempel vårdcentral eller skola (Millares 2015). Skillnaden mot lika rättigheter är att det krävs 

insatser från staten för att tillgången ska bli reellt likvärdig, det räcker inte med att alla har 

samma rätt till något om medborgare har olika förutsättningar att nyttja sina rättigheter. 

Detta innebär att alla ska ha lika tillgång till utbildning oavsett ekonomiska, geografiska och 

sociala förhållanden. Den här dimensionen avgränsas inte till att endast behandla möjligheten till 

utbildning utan även skolplikt, att elever faktiskt går i skolan. Närvaro bör inte heller vara 

beroende av geografi, resurser och socioekonomi. Konkreta indikatorer: 

 Fokus på en garanterad undervisningstid 

 Skolskjuts och andra sätt att överbrygga geografiska hinder  

 Avgiftsfri skola 
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 Skolan arbetar med att minska frånvaro  

 Krav på skolor att ta emot alla elever och frånvaro av otillbörlig elevselektion  

Denna dimension innehåller även aspekten likvärdiga val: 

 Att skillnader i möjligheten att välja beroende av exempelvis socioekonomi uppvägs.  

Process 

Likvärdig process 

Process använder jag som ett samlingsbegrepp för en rad aktiviteter som välfärdsstaten 

genomför inom ramen för exempelvis skola, vård och omsorg. Det kan konkret handla om mått 

på vad varje medborgare får eller vad som finns för alla medborgare inom välfärds-

institutionerna. Processen måste inte vara likadan för alla utan istället uppfattas som lika värd 

eller ha likvärdig kvalitet. Jag menar också att en likvärdig process inte måste innebära att alla 

får exakt samma sak - den som har särskilda behov kan få dessa tillgodosedda. Men det kan 

också betyda att behov av extra stimulans och utmaningar ska tillgodoses.  

En likvärdig process syftar primärt på skolmiljön, på den undervisning som ges och bedömning av 

elevernas prestationer. Det handlar också om att de som har vissa pedagogiska behov får dessa 

tillgodosedda. Konkreta indikatorer:   

 Likvärdig skolmiljö 

o Studiero 

o Motverkande av kränkande behandling 

o Tillgång till material, skolbibliotek, mm 

o Tillgång till elevhälsa 

 Likvärdig undervisning 

o Kompetenta lärare 

o Kompetent personal i övrigt 

o Fokus på undervisningen som ges (snarare än resultat exempelvis) 

o Att undervisningen motsvarar läroplanens innehåll 

o Individanpassad undervisning 

o Stöd till elever som har behov av det 

 Likvärdig betygssättning 

Utfall 

Utgångspunkten är i denna dimension att ekonomisk ojämlikhet och sociala strukturer gör att 

medborgare har olika möjligheter att tillgodogöra sig välfärdsstatens tjänster vilket måste 

kompenseras så att utfallet blir mer lika. Denna dimension är därmed den mest kompenserande. 
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På så sätt finns det vissa likheter med den tidigare kategorin likvärdig process som även den kan 

innefatta kompensatoriska åtgärder. Skillnaden är var betoningen ligger – ska alla som har ett 

visst behov få ta del av en viss insats (likvärdig process) eller ska insatser sättas in för att utfallet 

ska bli lika? Skillnaden är att i utfallsdimensionen betonas just själva utfallet som målet för 

omfördelningen. Dimensionen delas in i tre kategorier – likvärdig basnivå, likvärdiga reella 

möjligheter och lika utfall – vilka beskrivs nedan.  

Likvärdig basnivå  

Likvärdig basnivå refererar till Millares (2015) kategori ”tunnare” likvärdighet i utfall. Denna 

kategori innebär utfall som är avgränsade och preciserade. Målen är inte lika ambitiösa som i 

nästa kategori, likvärdiga reella möjligheter, men desto tydligare. Utöver den likvärdiga 

basnivån kan det finnas stor variation av välfärd i form av hälsa, kunskaper och färdigheter. 

Välfärdsinstitutioner kan inom denna kategori ses som ett individuellt redskap för 

självförverkligande där medborgaren kan nå olika långt utöver basnivån. 

I skolan skulle den likvärdiga basnivån kunna tolkas som att alla elever ska uppnå godkäntkravet 

menar Millares (2015). Konkreta indikatorer:  

 Specificerade tydliga mål som eleverna ska uppnå 

 En preciserad resultatnivå som minst ska uppnås 

 Stöd ska ges i syfte att alla elever ska uppnå en viss kunskapsnivå  

 En spridning av elevers resultat utöver basnivån accepteras 

Likvärdiga reella möjligheter  

Likvärdiga reella möjligheter innebär att det utfall som avses ska betraktas som lika värt av 

medborgarna. Denna kategori motsvarar i sin helhet den ”tjockare” mer krävande versionen av 

likvärdighet i utfall i Millares (2015) analysmodell. Med ”tjockare” likvärdighet menar Millares 

att det är mer ambitiösa mål om likvärdighet som avses. Jämfört med den likvärdiga basnivån 

krävs därför ännu mer kompensatoriska åtgärder från statens sida för att medborgarna utifrån 

sina preferenser ska kunna ha likvärdiga möjligheter till ett fullvärdigt liv. Staten försöker i 

större utsträckning utjämna sociala skillnader och välfärdsinstitutionerna ses som en motor för 

social förändring.  

Millares menar att likvärdiga reella möjligheter skulle kunna tolkas som att alla medborgare ska 

ges en utbildning som ger dem likvärdiga möjligheter på arbetsmarknaden. Oavsett om man har 

gått ett studieförberedande eller yrkesförberedande gymnasieprogram, så bör man exempelvis ha 

likvärdiga möjligheter att få jobb inom den bransch man väljer. Det räcker på samma sätt inte med 

att alla elever klarar godkäntkravet vid utgången av årskurs nio. Alla elever ska istället ha 

likvärdiga reella möjligheter att genomgå en gymnasieutbildning och även i ett bredare perspektiv 
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ha likvärdiga reella möjligheter att vara medborgare. Denna kategori innefattar därför att alla 

har vissa färdigheter och kunskaper som generellt behövs i samhället och som är övergripande 

formulade. Eftersom de reella möjligheterna ska vara likvärdiga bör spridningen i resultat inte 

vara för stor i och med att de som har mycket höga betyg bör ha bättre reella möjligheter än 

andra. Konkreta indikatorer: 

 Krav på att vissa mer omfattande likvärdiga kunskaper, färdigheter eller egenskaper ska 

uppnås med fokus på medborgarskap, lärande för livet, osv. 

 Spridning i elevers resultat ses som problematiskt 

Lika utfall 

Denna innebörd av likvärdighetsbegreppet bygger på att välfärdsstaten omfördelar så att 

utfallet resulterar i en jämlik fördelning (Millares 2015; Hadenius 1990; Williams 2005; Le 

Grand 1987). Därmed måste de som har svårigheter i skolan eller stora hälsoproblem få 

avsevärt ökade resurser (Millares 2015).  

När likvärdighet i form av lika utfall eftersträvas finns krav på att alla elever vid utbildningens 

utgång kan lika mycket inom samma kunskapsområden.  

Sammanfattning  

I detta kapitel har jag tagit fram en analysmodell med fyra övergripande kategorier av 

likvärdighet som skiljer sig åt beroende av vid vilken tidpunkt som likvärdighet ska uppnås och 

graden av kompensatoriska åtgärder. Lika rättigheter innebär i princip ingen omfördelning i 

form av kompensatoriska åtgärder medan likvärdigt utfall kräver mest omfördelning. Alla 

kategorier är i sig idealtypiska i den meningen att de beskriver begreppsligt renodlade drag för 

likvärdighet i syfte att förstå verkligheten. I bilaga 2 återfinns ett detaljerat analysschema med 

de operationaliseringar på skolans område som har gjorts av de olika likvärdighetskategorierna.   
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5. En likvärdig skola – Skolinspektionens uppdrag 

Detta kapitel syftar till att besvara delfrågeställning ett som handlar om Skolinspektionens 

uppdrag när det gäller att främja likvärdighet genom tillsyn. Regeringen menar att en likvärdig 

utbildning är en utgångspunkt för den statliga tillsynen (prop 2009/10:165, s.229). I 

Skolinspektionens instruktion anges att myndigheten genom granskning av huvudmän och 

verksamheter ska verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande får tillgång till en likvärdig 

utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö (1 § Förordning 2011:556 med 

instruktion för Statens skolinspektion). Vad som menas med en likvärdig utbildning mer konkret 

handlar om riksdag och regerings reglering av vad en likvärdig skola är. Det framgår av 

skollagen (2010:800), regeringens proposition Den nya skollagen - för kunskap, valfrihet och 

trygghet (prop. 2009/10:165), skolförordningen (2011:185) och läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr11). När det gäller läroplanen har jag endast analyserat 

den övergripande delen och inte alla de kursplaner i olika ämnen som också finns samlad i den. 

Jag har använt min analysmodell för likvärdighet och mer precist det analysschema som 

återfinns i bilaga 2 för att undersöka skolans uppdrag att säkra en likvärdig utbildning. 

Skolinspektionens tillsynsuppdrag för likvärdighet sammanfaller med skolans likvärdighets-

uppdrag i och med att tillsyn handlar om att kontrollera regelefterlevnad. Vad likvärdighet 

innebär på skolans område redogörs för i detta kapitel.  

5.1 Likvärdig skola enligt skolförfattningarna  

Alla barn som omfattas av den allmänna skolplikten i Sverige har enligt regeringsformen (2 kap. 

18 § 1 st.) rätt till kostnadsfri grundläggande utbildning i allmän skola. Skolplikten och rätten till 

utbildning är en av hörnstenarna i det svenska utbildningssystemet (prop. 2009/10:165). I 

skollagen framgår att alla, oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska 

förhållanden, ska ha lika tillgång till utbildning i skolväsendet om inte annat följer av särskilda 

bestämmelser (1 kap. 8 § skollagen). Regeringen menar även att kön och övriga diskriminerings-

grunder inte får påverka tillgången till utbildning (prop. 2009/10:165). Skolan, huvudmannen 

och hemkommunen för en elev som går i fristående skolor har även ett långtgående ansvar för 

att alla elever deltar i utbildningen och får sin rätt till utbildning tillgodosedd (7 kap. 17-23 §§ 

skollagen). Arbetet för att minska frånvaro ska därmed vara omfattande. Vidare ska alla elever i 

grundskolan garanteras en total undervisningstid (10 kap. 5 § skollagen). Utbildningen ska vara 

avgiftsfri och det innebär att också eleverna ska ha tillgång till böcker och lärverktyg samt 

erbjudas skolmåltider (10 kap. 10 § skollagen). Det finns en rad bestämmelser om rätten till 

kostnadsfri skolskjuts (10 kap. 32-33 §§ skollagen).  

Elever i grundskolan ska placeras i den skola där elevens vårdnadshavare önskar att eleven ska 

gå, undantaget om den önskade placeringen medför att en annan elevs berättigade krav på 
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placering vid en skolenhet nära hemmet åsidosätts (10 kap. 30 § skollagen). Det råder därmed 

fritt skolval i Sverige, samtidigt som det begränsas av att alla elever har rätt att gå i en skola som 

är nära hemmet. En vårdnadshavare kan även ansöka om plats på fristående grundskolor som 

ska vara öppna för alla elever som har rätt att gå i grundskolan, oavsett vilken kommun de bor i 

(prop.1991/92:95). Det fria skolvalet innebär en skyldighet för kommunala och fristående 

skolor att ta emot sökande elever utan otillbörlig elevselektion. Exempelvis får tester och prov 

generellt inte utgöra villkor för antagning eller grund för urval till eller inom en skolenhet i 

svensk skola, även om det finns vissa undantag (10 kap. 9 § skollagen; prop. 2009/10:165). De 

lagkrav som hittills beskrivits visar att skollagen innehåller omfattande reglering som motsvarar 

kategorin likvärdig tillgång till utbildning. Dessa lagkrav beskrivs även i termer av att de är 

viktiga för likvärdigheten i regeringens skollagsproposition. Det har även nyligen införts ett 

lagkrav som berör möjligheten att kunna göra likvärdiga val. Sedan den 1 juli 2015 finns det 

regler om att kommunen ska informera vårdnadshavare och elever om utbildning i grundskolor 

som erbjuds i eller av kommunen (29 kap. 19 § skollagen).  

Jag övergår nu till att beskriva de generella definitioner som görs av likvärdighet i 

skolförfattningarna. I skollagspropositionen står till att börja med följande: 

Begreppet ”likvärdig” innebär inte att utbildningen ska vara likformig i 

betydelsen likadan utan att kvaliteten i verksamheten ska vara så hög att de 

fastställda målen kan uppnås oavsett var i landet verksamheten bedrivs 

(prop. 2009/10:165: s.638).  

Av citatet framgår att det är de fastställda målen som är måttstocken för likvärdigheten i och 

med att kvaliteten ska vara så hög så att målen uppnås. Här är läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet central (Lgr11). Läroplanen anger utbildningens värdegrund 

och uppdrag samt mål och riktlinjer för utbildningen (1 kap. 11 § skollagen; Lgr11). Under 

rubriken En likvärdig utbildning i inledningen av läroplanen finns följande stycke: 

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom 

fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. 

Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En likvärdig 

utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt 

överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till 

elevernas olika förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå 

målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar 

har svårigheter att nå målen för utbildningen (Lgr 11, s.8). 
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Här betonas det särskilda ansvaret som skolan har för elever som har svårigheter att nå 

kunskapsmålen. Detta ansvar preciseras i skollagen på flera ställen. Om det framkommer att en 

elev befaras att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven skyndsamt ges stöd i 

form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen (3 kap. 5a § skol-

lagen). Om dessa anpassningar inte hjälper eller antas räcka så ska elevens behov av särskilt 

stöd skyndsamt utredas och tillgodoses (3 kap. 8 § skollagen). Det särskilda stödet ska ges på det 

sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som 

minst ska uppnås (3 kap. 9 § skollagen). Skolan ska genomföra kompensatoriska åtgärder och 

fördela resurser utifrån elevers förutsättningar och behov (2 kap. 8 a § och 10 § skollagen). 

Skollagen är samtidigt tydlig med att det inte ska finnas något tak för elevers lärande och 

utveckling:  

Alla barn och elever ska ges den ledning och stimulans som de behöver i sitt 

lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna 

förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens 

mål. (…) Elever som lätt når de kunskapskrav som minst ska uppnås ska ges 

ledning och stimulans för att kunna nå längre i sin kunskapsutveckling (3 kap. 

3 § skollagen).  

Detta återkommer även i skolförordningen (5 kap. 2 § skolförordningen). Sammantaget 

eftersträvas en likvärdig basnivå av kunskaper i skollagen, skolförordningen och läroplanen. 

Betoningen på de kunskapskrav som minst ska uppnås pekar på att likvärdighet, när det ställs på 

sin spets, handlar om att alla elever ska nå just en likvärdig basnivå av kunskaper. 

Vidare finns det en hel del reglering av hur studiemiljön i skolan ska vara. Skollagen (5 kap. 3 §) 

föreskriver att utbildningen ska utformas på ett sådant sätt att alla elever tillförsäkras en 

skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Särskilt lagstiftningen som rör kränkande 

behandling är mycket konkret och detaljerad. Personal, rektor och huvudman har långtgående 

skyldigheter att agera när en elev upplever sig kränkt. Skolan ska också arbeta både 

förebyggande mot kränkningar och främja en bra skolmiljö (6 kap. skollagen). Skolan ska arbeta 

på liknande sätt när det rör diskriminering och trakasserier i enlighet med diskrimineringslagen 

(5-7 §§ och 14-16 §§ diskrimineringslagen). Det finns därmed en långtgående rättighetslag-

stiftning för elever att ha en trygg studiemiljö fri från kränkningar och diskriminering. Dessa 

frågor tas även upp genomgående i läroplanen (Lgr11). Dessa lagkrav handlar om likvärdig 

studiemiljö som är en del av likvärdig process. Skollagen innehåller även en rad andra krav som 

rör en likvärdig studiemiljö. Elever ska ha tillgång till skolbibliotek (2 kap. 36 § skollagen) och 

elevhälsa (2 kap. 25 § skollagen).  
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Läroplanen kan anses borga för en likvärdig undervisning generellt i och med att den är 

densamma för alla Sveriges grundskoleelever. En likvärdig undervisning innebär vidare att 

undervisningen individanpassas och att elever i behov av stöd får det. Det anges dock mycket 

noga att stödet ska ges för att ge en likvärdig basnivå av kunskaper. En likvärdig undervisning 

kan också handla om personalens kompetens vilket även det regleras i skollagen. Endast den 

som har lärarlegitimation och är behörig för viss undervisning får bedriva undervisningen 

(2 kap. 13 § skollagen). Rektor ska ha pedagogisk insikt som kan ha förvärvats genom utbildning 

och erfarenhet (2 kap. 11 § skollagen). Elever ska också ha tillgång till utbildade studie- och 

yrkesvägledare (2 kap. 29-30 §§ skollagen). Till sist handlar likvärdig process om likvärdig 

betygsättning. Regeringen betonar att det är av stor vikt att elever känner att de har fått visa 

sina kunskaper och blivit rättvist bedömda, bland annat med tanke på urval till framtida studier. 

Betygen måste därför vara rättvisa och likvärdiga (prop. 2009/10:165). I skollagen anges en rad 

bestämmelser om vem som får sätta betyg och hur det går till. Alla har också rätt att få sina betyg 

omprövade (3 kap. skollagen). Läroplanen (Lgr11) anger att läraren allsidigt ska utvärdera varje 

elevs kunskapsutveckling och utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i 

förhållande till de nationella kunskapskraven. Sammanfattningsvis finns en hel del 

författningskrav som motsvarar kategorin likvärdig process.  

Utbildning ska också främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, 

kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare (1 kap. 4 § 3 st. skollagen). Det kan 

handla om att utveckla den kreativa förmågan, lusten att skapa, initiativförmågan och att 

omsätta idéer till handling (prop. 2009/10:165, s.222). Det finns därmed i skollagen krav på att 

vissa mer omfattande likvärdiga kunskaper, färdigheter och egenskaper ska uppnås. I 

läroplanen finns fler exempel på att skolan ska ge elever likvärdiga reella möjligheter som 

innebär mer än en basnivå av likvärdiga kunskaper i olika ämnen. Skolans uppgift är enligt 

läroplanen följande:  

(…) att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna 

delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet (Lgr11, s.7).  

Det framgår även att undervisningen ska förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. 

Skolan ska främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstaganden och förmedla 

beständiga kunskaper som utgör en gemensam referensram för alla i samhället, sådant som är 

nödvändigt för varje individ och samhällsmedlem. Läraren ska förbereda eleverna för 

delaktighet och medansvar och för de rättigheter och skyldigheter som präglar ett demokratiskt 

samhälle (Lgr 11, s.9). De mer omfattande kunskaper som anges beskrivs i absoluta termer, dvs. 

att alla elever ska uppnå dem.  
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5.2 Den samlade styrningen av likvärdig skola 

Den övergripande genomgången visar att svensk skola ska vara likvärdig på en rad olika sätt, 

undantaget analysmodellens båda ytterligheter lika rättigheter och lika utfall. Detta 

sammanfattas i Modell B. Regleringen av skolan nedan. De kategorier som är lilamarkerade är i 

fokus för regleringen, medan de som inte är markerade (vita) inte är föremål för reglering. De 

kategorier som är delvis färglagda är jämförelsevis något mindre prioriterade. De kategorier 

som är mörkare lila är extra prioriterade.  

    

RÄTTIGHET TILLGÅNG PROCESS UTFALL 
      

Lika  
rättigheter 

Likvärdig 
tillgång  

Likvärdig  
process 

Likvärdig 
basnivå 

Likvärdiga 
reella 

möjligheter 

Lika 
utfall 

 
Mer omfördelning genom kompensatoriska åtgärder i pilens riktning. Huskonstruktionen visar när i tid 
som fokus för likvärdighet ligger.  

MODELL B: LIKVÄRDIG UTBILDNING I SKOLANS FÖRFATTNINGAR 

Det kortfattade svaret på uppsatsens första delfrågeställning blir att skolan, och därmed 

Skolinspektionens tillsyn, har ett mycket omfattande uppdrag att främja likvärdighet, med 

betoning på att alla elever ska få en likvärdig basnivå av kunskaper. En likvärdig skola sträcker 

sig från att alla elever ska ha en likvärdig tillgång till utbildning till att denna utbildning ska ge 

elever reellt likvärdiga möjligheter i samhällslivet genom omfattande likvärdiga kunskaper, 

färdigheter och egenskaper. Jag vill uppmärksamma läsaren på att aspekter av lika tillgång i stor 

utsträckning preciseras i skollagen (samt regeringsformen). Likvärdig process är en del av 

skolans likvärdighetsuppdrag i och med att det ska vara en likvärdig studiemiljö, undervisning 

och betygsättning. Framförallt är fokus på en studiemiljö fri från kränkningar. Regler som rör 

undervisningen syftar till stor del till en likvärdig basnivå av kunskaper varför kategorin 

likvärdig process inte är helt lilamarkerat. Likvärdig basnivå är den mest utmärkande kategorin 

som tydligt återkommer i alla skolförfattningarna och allra tydligast kopplas till begreppet 

likvärdighet. De fastställda kunskapskraven är en helt central måttstock för likvärdigheten. För 

att alla elever ska nå de kunskapskrav som minst ska uppnås framgår att det krävs 

kompensatoriska åtgärder samt att resurser fördelas utifrån elevers förutsättningar och behov. 

Kategorin likvärdiga reella möjligheter återfinns framför allt i läroplanen. Den är inte lika 

utmärkande som den likvärdiga basnivån men ett uppenbart mycket tydligt uppdrag för skolan 

likvärdighet och därmed även Skolinspektions uppdrag för tillsyn.  
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En likvärdig skola innebär i den svenska kontexten mycket mer än lika rättigheter att gå i skola. 

Skolan är kostnadsfri och i grunden omfördelande med kompensatoriska inslag. Lika utfall 

innebär att elever ska ha samma kunskaper inom samma kunskapsområden vid utbildningens 

slut. I och med att individuella skillnader accepteras och snarare är utgångspunkten för 

regleringen av svensk skola finns inte heller denna likvärdighetskategori representerad.   
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6. Skolinspektionens tillsynsstrategier 

Detta kapitel syftar till att besvara uppsatsens andra delfrågeställning om vilka strategier 

Skolinspektionen använder vid tillsynen av likvärdighet i skolan. Det material som använts för 

att undersöka vilka strategier myndigheten använder sig av i sin tillsyn är externa dokument 

som information från Skolinspektionens hemsida, årsredovisningar, bedömningsunderlag för 

inspektörer och tillsynsobjekt men också interna dokument som beskriver tillsynens olika delar 

och riktlinjer för denna, exempelvis processbeskrivningar av den regelbundna tillsynen och 

anmälningsärenden. För att förstå hur myndigheten bedriver tillsyn har även intervjuerna med 

fyra nyckelpersoner vid Skolinspektionen varit behjälpliga. Först beskrivs myndighetens 

verksamhet övergripande. Därefter beskrivs tillsynsprocessen för den regelbundna tillsynen och 

anmälningsärenden. Till sist fastställs vilken likvärdighetsstrategi som används samt om 

myndighetens generella tillsynstrategi är flexibel eller strikt.  

6.1 Skolinspektionens verksamhet   

Skolinspektionen har fyra kärnverksamheter – kvalitetsgranskningar, tillståndsprövning 

regelbunden tillsyn och anmälningsärenden (Skolinspektionen 2015b). Kvalitetsgranskningar 

utförs i syfte att granska kvaliteten i skolväsendet utifrån mål och riktlinjer (26 kap. 19-20 §§ 

skollagen). Kvalitetsgranskning innebär således inte ren tillsyn eftersom det inte fokuserar på 

regelefterlevnad och det saknas sanktionsmöjligheter. Det är snarare en form av utvärdering 

(jmfr Johansson 2006a). Det är också en jämförelsevis mycket mindre verksamhet inom 

myndigheten som berör färre huvudmän och skolenheter än den regelbundna tillsynen 

(Skolinspektionen 2015a). Tillståndsprövningen handlar om att ge tillstånd till fristående 

skolor för att starta eller utöka sin verksamhet. Det finns olika typer av tillsyn kopplat till denna 

prövning som så kallade etableringskontroller och förstagångstillsyn. Tillståndsprövningen och 

den tillsyn som görs i samband med den utgör inte en huvuddel av undersökningen, även om 

vissa inslag förekommer som komplement. Jag har framför allt tittat på information om vad som 

tillsynas i denna del för att se om det påverkar mina slutsatser i övrigt.  

De två kärnverksamheter som är av störst betydelse för uppsatsens undersökning är 

regelbunden tillsyn och anmälningsärenden. Dessa verksamheter beskrivs mer ingående i 

fortsättningen av kapitlet utifrån de olika delarna i tillsynsprocessen. Sanktioner beskrivs 

gemensamt för de två verksamheterna då sanktionerna utfärdas på liknande sätt.  

Regelbunden tillsyn – så går det till 

Den regelbundna tillsynen är den största delen av Skolinspektionens verksamhet. Till och med 

2014 har samtliga skolenheter besökts under en femårsperiod inom ramen för den regelbundna 

tillsynen (Skolinspektionen 2015a). Inspektörerna genomför själva tillsynen av tillsynsobjekten 
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utifrån det urval som har gjorts och de kriterier för tillsynen som finns i bedömningsunderlag 

och andra interna dokument som myndigheten har tagit fram. Regelbunden tillsyn genomförs 

med olika metoder såsom dokumentstudier, besök, lektionsobservationer, rundvandringar och 

intervjuer med ansvariga för skolan och/eller huvudmannen samt med lärare och elever. Varje 

tillsynsobjekt tillsynas på plats under en till ett par dagar av i regel två inspektörer. Den 

regelbundna tillsynen resulterar i ett beslut för huvudmannen samt ett beslut för varje 

skolenhet som anger inom vilka områden som huvudmannen/skolan inte uppfyller de nationella 

kraven. Då Skolinspektionen funnit brister ställs krav på åtgärder. Huvudmannen och skolan 

följs därefter upp genom ett uppföljningsbeslut för att se om de brister som pekats ut har rättats 

till (Skolinspektion 2015f; Ek 2012).  

En ny modell för den regelbundna tillsynen har införts från och med 2015 som medför 

förändringar i prioriteringar av tillsynsobjekt och kriterier vid tillsynen. Tillsynsmodellen 

innebär att alla huvudmän tillsynas oftare än tidigare samt att färre skolenheter får tillsyns-

besök. Samtliga huvudmän ska granskas under den kommande treårsperioden. 20-25 % av alla 

skolenheter kommer att väljas ut för att genomgå en så kallad prioriterad tillsyn och 

inspekteras. Förutom de prioriterade skolenheter som genomgår den mer omfattande tillsynen, 

kommer fortsatt övriga fristående skolor att få tillsynsbesök genom en bastillsyn 

(Skolinspektionen 2015a; Skolinspektionen 2014b). 

Prioriteringen av skolenheter görs till stor del av Skolinspektionens statistikenhet genom en 

detaljerat beskriven och beslutad risk- och väsentlighetsanalys (Skolinspektionen 2015c och d). 

Prioriteringen görs utifrån ett riskmått där de 20 % med högst riskvärde är basen för urvalet 

som senare justeras något (Brandström 2015). Elevers kunskapsresultat utgör hälften av 

riskmåttet. Den andra halvan av riskmåttet innefattar statistik om trygghet och studiero samt 

om skolledningens arbete (Skolinspektionen 2015a och c).  

Nästa steg handlar om vad som ska bli föremål för tillsyn för varje tillsynsobjekt i urvalet.  

Skolinspektionen har definierat sex huvudområden för den regelbundna tillsynen och kvalitets-

granskningen - undervisning och lärande, särskilt stöd, bedömning och betygsättning, trygghet 

och studiero inklusive åtgärder mot kränkande behandling, förutsättningar för lärande och 

trygghet samt styrning och utveckling av verksamheten. Dessa områden är enligt myndigheten 

valda utifrån etablerad forskning om vad som är avgörande för kvalitet och likvärdighet i skolan 

(Skolinspektionen 2015a). I det skriftliga materialet som jag har tagit del av från myndigheten 

framgår inte vilka områden eller specifika kriterier som är tagna med utgångspunkt i vilken 

forskning.  
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När myndighetens inspektörer genomför tillsyn av en skola eller en huvudman utgår de ifrån så 

kallade bedömningsunderlag som kan ses som ett slags protokoll och som utgör grunden för 

tillsynsbesluten. Dessa underlag utgår från de sex prioriterade områdena och innehåller 

bedömningskriterier, så kallade kritiska faktorer, som tillsynsobjekten ska uppnå. Dokumenten 

är fritt tillgängliga på hemsidan och skolor och huvudmän uppmanas att titta på underlagen i 

förväg.  

Bedömningsunderlagen har rubriker som korresponderar med de prioriterade områdena. 

Därefter följer en mer övergripande text om bedömningsområdet. Denna text innehåller i många 

fall exempel på hur skolan bör arbeta. Sedan återfinns en rad kritiska faktorer med hänvisningar 

till lag och läroplan. Tillsynsbeslut kan endast grundas på dessa kritiska faktorer. En schematisk 

bild av bedömningsunderlagen syns nedan.  

 

Anmälningsärenden – så går det till 

De tillsynsmetoder som hittills beskrivits kan alla kategoriseras som polispatrullering i enlighet 

med McCubbins m.fl. (1984) sätt att kategorisera tillsynmetoder. Polispatrullering genomförs på 

myndighetens egna initiativ och är jämförelsevis centraliserat, aktivt och direkt. Myndigheten 

bedriver också tillsyn av brandlarmsutryckningstyp, dvs. anmälningsärenden, fast detta alltså 

är en mindre del. Brandlarmsutryckningar innebär istället att det finns regler och system för hur 

medborgare kan undersöka om felaktigheter begåtts och påpeka dessa för myndigheter som kan 

välja att agera.  

 

 Bedömningsområde 

Övergripande text om tillsynens 
fokus inom detta område. Exempel 
ges. Lättillgängligt språk. Stycket 
har ingen rättslig status. 

 Kritisk faktor 1 (hänvisning 
till lag/läroplan) 
 

 Kritisk faktor 2 (hänvisning 
till lag/läroplan) 
 

 Kritisk faktor 3 (hänvisning 
till lag/läroplan) 
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Under 2014 har Skolinspektionen handlagt cirka 5 000 anmälningar från elever, föräldrar och 

andra. De anmälningar som är vanligast hos myndigheten rör områden som utgår från en 

rättighetslagstiftning, dvs. tydliga och konkreta rättigheter för den enskilda eleven. Det är rätten 

till särskilt stöd, rätten till utbildning/skolplikt och kränkande behandling (Persson 2015; 

Skolinspektionen 2015i). Skolinspektionen har valt att ge den som vill möjlighet att anmäla 

missförhållanden som rör enskild elevs rätt till myndigheten. Generella missförhållanden som 

inte kopplas till en eller flera enskilda elevers situation utreds därmed inte, t.ex. att det är 

allmänt stökigt i klassrummet. Skolinspektionen kan utifrån sitt tillsynsuppdrag bestämma i 

vilka avseenden och i vilken omfattning uppgifterna i en anmälan ska utredas (Skolinspektionen 

2015g; Franklin 2015).  

Den svenska skolinspektionen granskar framförallt system och inte enskilda lärare (Segerholm 

2014). Tillsynen mot enskilda yrkesutövare på skolområdet har dock skärpts i och med 

införandet av lärarlegitimation och möjligheten att bli av med den. Anmälningar kan sedan 2011 

göras till Skolinspektionen mot lärare eller förskollärare för oskicklighet eller olämplighet. 

Skolinspektionen är den enda instans som i sin tur kan göra en anmälan till Lärarnas 

ansvarsnämnd, LAN, med yrkande om att lärarens legitimation dras in eller att läraren tilldelas 

en varning (27 kap. 4 § skollagen; Skolinspektionen 2015h). Skolinspektionen har gjort fyra 

anmälningar till Lärarnas ansvarsnämnd under 2014 (Skolinspektionen 2015a). 

Anmälningsverksamheten som rör enskilda yrkesutövare är därmed en relativt liten verksamhet 

jämfört med exempelvis hälso- och sjukvården där anmälningar, särskilt mot enskilda 

yrkesutövare, är huvudfokus för Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn (Hagbjer 2014). 

Anmälningar utreds vanligen skriftligt även om muntliga inslag förekommer. När myndigheten 

får in en anmälan görs en bedömning om anmälan har kommit rätt eller hör hemma hos en 

annan myndighet. En anmälan kan även i vissa fall överlämnas till huvudmannens egen 

klagomålshantering. Därefter görs en bedömning av vilka frågor i anmälan som ska utredas och 

en utredare begär att huvudmannen inkommer med underlag utifrån dessa frågor. Anmälaren 

har också möjlighet att kommentera ny information som inkommer från huvudmannen. Beslut 

fattas genom en sammanvägd bedömning av den information som anmälaren och huvudmannen 

lämnar i relation till skollagstiftningen och myndighetens tolkning av lagstiftningen (Franklin 

2015; Skolinspektionen 2015h).  

Anmälningsärenden skiljer sig från den regelbundna tillsynen i och med att det handlar om att 

sätta sig in i enskilda fall och frågeställningar. Handläggare använder då den så kallade juridiska 

metoden för att lösa en konkret frågeställning i ett anmälningsärende. I handboken för 

handläggningsärenden står att läsa följande:  
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Handläggare ska ständigt ha den juridiska metoden i åtanke. Ett ställnings-

tagande får aldrig ske slentrianmässigt och utan rättsligt stöd. Även om 

handläggaren hanterar ett specifikt rättsområde och bedömningar sker i 

likartade ärenden så måste frågan hela tiden ställas: Vilken är den rättsliga 

grunden för ställningstagandet? (Skolinspektionen 2015g, s.33) 

Grunden i denna arbetsmetod är att använda relevanta rättskällor och att alla ställnings-

taganden är rättsligt grundade. De viktigaste rättskällorna är i nämnd ordning lag, förordning, 

föreskrift, förarbeten, rättspraxis och doktrin. Skolverkets allmänna råd kan användas som 

information och vägledning inför tolkning av dessa rättskällor (Skolinspektionen 2015g).  

Sanktioner vid regelbunden tillsyn och anmälningsärenden 

Om brister upptäcks i verksamheten vid Skolinspektionens tillsyn, både den regelbundna 

tillsynen och vid anmälningsärenden, ska huvudmannen rätta till dessa. Skolinspektionen har en 

rad verktyg och sanktionsmöjligheter till sitt förfogande enligt 26 kap. skollagen. Absolut 

vanligast är att huvudmannen får ett föreläggande att fullgöra sina skyldigheter. Skolinspek-

tionen kan också ge en anmärkning, avstå från att ingripa, besluta om tillfälligt verksamhets-

förbud och besluta om föreläggande förenat med vite (sedan införandet av nya skollagen 2011). 

Fristående skolor som underlåter att åtgärda allvarliga brister trots att huvudmannen har fått 

ett föreläggande från Skolinspektionen, kan få sitt godkännande återkallat. Efter tillsynsbeslut 

görs uppföljningar för att kontrollera att huvudmannen har avhjälpt de brister som identifierats 

(Skolinspektionen 2015a).  

6.2 Skolinspektionens likvärdighetsstrategi 

Strategi omfattar vad som prioriteras att tillsynas, i denna uppsats med inriktning på 

likvärdighet. Jag benämner detta Skolinspektionens likvärdighetsstrategi. Nedan beskrivs vilka 

prioriteringar av likvärdighet som görs i den regelbundna tillsynen och i anmälningsärenden. 

Analysmodellen för likvärdighet används för att beskriva hur Skolinspektionen har 

konkretiserat och preciserat sitt uppdrag. Under undersökningens gång har analysschemat i 

bilaga 2 använts för att strukturera materialet.   

Regelbunden tillsyn – likvärdighetsfokus  

För den regelbundna tillsynen går det till att börja med att utläsa myndighetens 

likvärdighetsstrategier ur sättet att prioritera vilka tillsynsobjekt som ska tillsynas 

(Skolinspektionen 2014d till g). Urvalet av vilka skolenheter som ska ingå i den prioriterade 

tillsynen indikerar att myndigheten i denna del eftersträvar en likvärdig basnivå av kunskaper. 

Detta baserar jag på att det huvudsakliga måttet för att prioritera skolor bygger på 

kunskapsresultat. Det är alltså övervägande skolor med elever som har jämförelsevis sämre 
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kunskapsresultat som får en mer omfattande tillsyn. I och med att urvalet även görs med hänsyn 

till frågor om trygghet och studiero kan även likvärdig process i form av likvärdig skolmiljö 

också ses som en urvalsmekanism, om än inte lika framträdande som kunskapsresultat. 

Urvalet av skolor för prioriterad tillsyn justeras genom ett antal kontroller där de skolor som 

inte klarar kontrollen ska prioriteras och ersätter de skolor med lägst risk som valts ut genom 

riskmåttet. De två procent skolor med högst andel elever med slutbetyg högre än nationellt 

provbetyg i årskurs 9 prioriteras. Detta förfarande kan kopplas till likvärdig process i form av 

likvärdiga betyg. Den ekonomiska risken utreds också för fristående huvudmän i samband med 

risk- och väsentlighetsanalysen. Det handlar om huvudmannens möjligheter att bedriva 

utbildning vilket betyder att tillsynen till viss del vill säkra en likvärdig tillgång till utbildning 

(Skolinspektionen 2015c). 

Det finns även möjligheter för de regionala kontoren att fatta beslut om att besöka skolor som 

inte har prioriterats i den sammanvägda risk- och väsentlighetsanalysen. Det motiveras bland 

annat genom att det ska ge tillsynen legitimitet. Genom möjligheten att göra tillsynsbesök även 

på skolor där exempelvis de formella kunskapsresultaten är goda menar myndigheten att man 

visar att alla skolor kan bli föremål för besök (Skolinspektionen 2014c). Denna argumentation 

visar att kunskapsresultaten är centrala vid urval av tillsynsobjekt, även om skolor med goda 

resultat ibland kan bli föremål för en fördjupad tillsyn. 

Urval inför en prioriterad tillsyn görs utifrån alla skolor. De fristående skolor som inte ingår i 

den prioriterade tillsynen får fortsatt tillsynsbesök genom en bastillsyn. En avgörande anledning 

till detta är att det finns en oro för att stora skolkoncerner går omkull rent ekonomiskt vilket har 

drabbat elever hårt. Konsekvenserna för enskilda elever vid en eventuell nedläggning av en 

fristående skola är stor i och med att deras tillgång till utbildning äventyras. Det handlar också 

om att det finns mindre möjlighet till insyn i friskolors verksamhet vilket kan motivera ökad 

statlig tillsyn (Brandström 2015; Bergeå 2015).  

Vidare visar bedömningsunderlagen till stor del vilken typ av likvärdighet som Skolinspektionen 

vill belysa vid tillsynen. Övergripande kan sägas att bedömningsunderlagen har gått mot att 

inrikta sig alltmer på processer i skolverksamheten enligt de intervjuade (Brandström 2014; 

Bergeå 2015). Bergeå, processutvecklare för den regelbundna tillsynen, beskriver det som att de 

nuvarande bedömningsunderlagen har ett större fokus på processerna och själva 

processkvaliteten, dvs. kvaliteten på arbetet i verksamheterna, än tidigare. Detta fokus i 

bedömningsunderlagen pekar också mot att tillsynen försöker rikta in sig mot likvärdig process. 

Myndigheten försöker fånga upp likvärdig process i form av undervisningskvalitet och 

arbetsprocesser. Detta sammanfaller med att Skolinspektionen i sitt regleringsbrev fått 
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preciserat att den löpande tillsynen av undervisningens kvalitet ska förstärkas 

(Utbildningsdepartementet 2015).  

Vidare ska jag kortfattat beskriva bedömningsunderlagen som rör huvudmän som bedriver 

förskole- och grundskoleutbildning vilka i princip är lika för kommunala och enskilda huvudmän 

(Skolinspektionen 2015f och g). Det har varit en uttalad målsättning att fånga huvudmannens 

arbete för en likvärdig skola genom dessa bedömningsunderlag (Brandström 2015). Själva 

begreppet likvärdighet finns med sju gånger och underlagen inleds med följande text: 

Huvudmannen ska se till att utbildningen är av en jämn och hög kvalitet, så att 

alla elever ges förutsättningar att nå de nationella målen och att utbildningen 

därmed kompenserar för elevernas skiftande förutsättningar och behov. Genom 

att arbeta för detta ser huvudmannen till att alla elever får en likvärdig utbildning 

(Skolinspektionen 2014f och g, s.2). 

Detta utdrag motsvarar mycket tydligt kategorin likvärdig basnivå i och med att det betonas att 

det är målen för utbildningen som är målet med arbetet för likvärdighet, vilket också kräver 

kompensatoriska åtgärder. Fokus ligger i övrigt på huvudmannens så kallade systematiska 

kvalitetsarbete och begreppet nulägesbild används då som en utgångspunkt i arbetet. Denna 

nulägesbild ska enligt Skolinspektionen innefatta kunskapsresultat (likvärdig basnivå) och 

resultat som rör trygghet och studiero (likvärdig process). De kommunala huvudmännens sätt 

att resursfördela utifrån elevernas förutsättningar är också ett kriterium som pekar mot en 

likvärdig basnivå i och med att det syftar på kompensatoriska åtgärder. Specifika kriterier i 

övrigt i tillsynen av huvudmän handlar framför allt om likvärdig process. Det rör rektors 

kompetens, arbetet mot kränkande behandling, modersmålsundervisning, tillgång till 

studiehandledning på modersmålet samt tillgång till elevhälsa, studie- och yrkesvägledning och 

skolbibliotek. Bedömningsunderlagen innehåller även ett kriterium som rör huvudmannens 

ansvar för elevens fullgörande av skolplikten vilket handlar om likvärdig tillgång till utbildning.  

I bedömningsunderlagen för den prioriterade tillsynen av skolenheter (Skolinspektionen 

2015d) finns en rad kritiska faktorer som behandlar om undervisningen utgår från läroplan och 

kursplaner, om eleverna får ett aktivt lärarstöd, om undervisningen anpassas till varje enskild 

elev, om lärarna stärker elevernas vilja att lära och tillit till sin egen förmåga samt 

elevinflytande. Det finns också kriterier som rör legitimations- och behörighetsfrågor som 

handlar om personalens kompetens. Dessa kritiska faktorer kan framför allt ses som en del i 

likvärdig process i form av en likvärdig undervisning. Det finns också bedömningskriterier som 

fastslår att utbildningen ska utformas så att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av 

trygghet och studiero samt att det ska bedrivas ett målinriktat arbete för att motverka 
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kränkande behandling vid skolan. Elevhälsa, tillgång till studie- och yrkesvägledning samt till 

skolbibliotek är också med precis som för huvudmannen. Dessa kritiska faktorer handlar om att 

tillförsäkra en likvärdig process i form av en likvärdig skolmiljö. Likvärdig process i form av 

likvärdig betygsättning finns även det med i underlagen i och med att det finns kriterier som rör 

bedömning och betygsättning. 

Utöver likvärdig process är likvärdig basnivå helt centralt i bedömningsunderlagen även för den 

prioriterade tillsynen. När det gäller extra anpassningar och särskilt stöd till elever framgår av 

bedömningskriterierna att skolans lärmiljöer måste anpassas så att alla elever ges möjlighet att 

nå målen för utbildningen. De anpassningar som görs och det stöd som ges av skolan ska 

utformas och anpassas för att uttryckligen ge effekt. Det finns också krav på att rektor ska följa 

upp skolans resultat i förhållande till de nationella målen och se till att resurser inom skolan 

fördelas efter elevers olika förutsättningar och behov. Återigen pekar tillsynens fokus mot en 

likvärdig basnivå.  

Vad som syns mindre av i bedömningsunderlaget för den prioriterade tillsynen är frågor om 

likvärdig tillgång och likvärdiga reella möjligheter. Detsamma gäller bedömningsunderlagen för 

huvudmän. Precis som när det gäller huvudmannen finns en kritisk faktor i den prioriterade 

tillsynen som rör skolans arbete med att säkerställa att eleverna deltar i utbildningen, vilket kan 

kopplas till likvärdig tillgång. Inga av bedömningsunderlagen innehåller kriterier kopplat till 

urval av elever vid antagning till utbildning. Även om denna fråga kan komma att undersökas 

inom ramen för någon annan typ av granskning (Brandström 2015) så visar det att 

Skolinspektionen inte har valt att prioritera att titta på urvalsfrågor vid den regelbundna 

tillsynen. Inte heller kriterier som rör en avgiftsfri skola eller den garanterade undervisnings-

tiden finns med. Brandström (2015) diskuterade dilemmat med att lyfta ur kriterier rörande den 

garanterade undervisningstiden som tidigare hade varit med. Det går att hävda att det är 

centralt, en sorts grundförutsättning, att eleverna faktiskt får den undervisningen tidsmässigt 

som de har rätt till. Det går samtidigt att hävda menar Brandström att det viktigaste är vad som 

händer i själva undervisningen och det är fokus i den regelbundna tillsynen. Det visar att 

likvärdig process i form av likvärdig undervisning prioriteras.  

Till denna bild kan läggas att förstagångstillsynen för enskilda huvudmän följer de tidigare 

bedömningsunderlagen för regelbunden tillsyn. Det betyder att detta underlag innehåller ett 

flertal kriterier som rör likvärdig tillgång – att skolan är öppen för alla, att mottagande och urval 

görs enligt författningarna, att utbildningen är avgiftsfri, att eleverna får sin garanterade 

undervisningstid och att närvarokontrollen sköts korrekt (Skolinspektionen 2012). Likvärdig 



39 
 

tillgång kan ändå sammantaget ses som en av de mindre prioriterade kategorierna i 

Skolinspektionens tillsyn i och med att förstagångstillsynen endast genomförs en gång. 

Vad som enligt Skolinspektionen tillhör det mest elementära för tillsynen kan också utläsas ur 

bedömningsunderlaget för bastillsyn. Bastillsynen utgör en kortare version av den prioriterade 

tillsynen. De delar som är nedprioriterade i den prioriterade tillsynen såsom kriterier kopplade 

till likvärdig tillgång och likvärdiga reella möjligheter återfinns därmed inte heller i bastillsynen. 

De delar som prioriteras i bastillsynen följer det tidigare mönstret och handlar om likvärdig 

process i form av likvärdig undervisning och likvärdig studiemiljö samt en likvärdig basnivå av 

kunskaper (Skolinspektionen 2014e). Brandström förklarar att man inom myndigheten 

resonerade att grunden i skolans verksamhet handlar om undervisningen, vad eleverna får i 

själva undervisningen, och utifrån det perspektivet så valde myndigheten att prioritera tillsyn av 

undervisningen vid alla skolor i bastillsynen. Vidare resonerade man att en förutsättning för att 

eleverna ska få en god undervisning är en trygg studiemiljö och därför valde man även det 

området för bastillsynen (Brandström 2015).  

Slutligen finns inga konkreta bedömningskriterier som direkt kan kopplas till likvärdiga reella 

möjligheter i något av bedömningsunderlagen. Däremot finns ett kriterium om att 

undervisningen ska följa läroplanen i vilken det finns flera mål kopplat till likvärdiga reella 

möjligheter. Det är trots detta uppenbarligen ett område som är nedtonat i tillsynen i och med 

att det, till skillnad från andra områden, inte finns representerat av egna kritiska faktorer.  

Vilken likvärdighet som prioriteras vid den regelbundna tillsynen sammanfattas i modell C 

nedan.  

    

RÄTTIGHET TILLGÅNG PROCESS UTFALL 
      

Lika  
rättigheter 

Likvärdig 
tillgång  

Likvärdig  
process 

Likvärdig 
basnivå 

Likvärdiga 
reella 

möjligheter 

Lika 
utfall 

 
Mer omfördelning genom kompensatoriska åtgärder i pilens riktning. Huskonstruktionen visar när i tid 
som fokus för likvärdighet ligger.  

MODELL C: LIKVÄRDIG UTBILDNING – REGELBUNDEN TILLSYN 

Jämfört med den bild som framgår av skolans författning är den regelbundna tillsynen smalare. 

Aspekter av likvärdig tillgång och likvärdiga reella möjligheter tillsynas förhållandevis lite. 

Undervisningens kvalitet och arbetet mot kränkande behandlingar är mycket framträdande 

vilket visar att likvärdig process är prioriterat. Som i regleringen av skolan generellt är likvärdig 

basnivå absolut viktigast vid tillsynen. Det framkommer tydligt i bedömningsunderlagen men 
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också i urvalet av skolor för prioriterad tillsyn. De närmaste åren kommer tillsyn främst 

bedrivas vid skolor med låga kunskapsresultat med syftet att dessa ska förbättras. 

Anmälningsärenden – likvärdighetsfokus  

Alla anmälningsärenden utreds om de inte slussas vidare till en annan myndighet. Tillsyn genom 

anmälningar innehåller ändå vissa prioriteringar gjorda av myndigheten. Skolinspektionen har 

specificerat ärenden där det kan finnas skäl att överväga en särskild prioriterad handläggnings-

ordning. Till dessa hör ärenden som rör elever som under lång tid varit utan utbildning 

(Skolinspektionen 2015g). Under våren 2015 har även ett projekt pågått där dessa ärenden har 

fått en viss förtur (Franklin 2015). En särskild handläggningsordning används också när elever 

blivit allvarligt kränkta eller när kränkningar pågått under längre tid utan att verksamheten 

kommit tillrätta med problemen (Skolinspektionen 2015g).  

En anmälan kan även i vissa fall överlämnas till huvudmannens egen klagomålshantering. Det 

finns specificerade undantag från möjligheten att överlämna ärenden vilket också visar vilka 

ärenden myndigheten prioriterar. Det handlar som ovan om anmälningar som rör omfattande 

frånvaro under lång tid samt kränkande behandling. Skolinspektionen skickar inte heller tillbaka 

anmälningar som på olika sätt är allvarliga och rör elever i behov av särskilt stöd som ska ges i 

syfte att eleven når de kunskapskrav som minst ska uppnås (Skolinspektionen 2015g). Dessa tre 

ärendetyper motsvarar likvärdig tillgång, likvärdig process i form av en likvärdig studiemiljö fri 

från kränkningar och likvärdig basnivå i och med ett fokus på de som har störst behov i skolan. 

Ärendetyperna rätten till utbildning/skolplikt, kränkande behandling och rätten till särskilt stöd 

är också de vanligaste hos myndigheten (Persson 2015; Skolinspektionen 2015i). Även andra 

undantag från överlämnande till huvudmannens klagomålshantering kan kopplas till likvärdig 

tillgång till utbildning. Det gäller anmälningar om skolplacering där vårdnadshavarna är oeniga 

samt anmälningar av mottagande av elev i särskolan.  

Inom anmälningsärenden utreds i princip inte undervisningens kvalitet (Persson 2015). Ett 

undantag skulle kunna vara anmälningar av lärare till LAN. Krav på skickliga lärare kan kopplas 

till likvärdig process i form av likvärdig undervisning. Det ställs dock mycket höga krav på 

Skolinspektionens utredningar av lärare som ska ligga till grund för en anmälan till LAN. Det har 

visat sig att det är svårt att i en utredning bevisa att en lärare har agerat olämpligt till den grad 

att Skolinspektionen tror att det ska kunna hålla i nämnden. Det är ännu svårare att utreda och 

bevisa att en lärare är oskicklig (Franklin 2015; Skolinspektionen 2015h). Som en konsekvens 

går ytterst få ärenden till LAN. Sedan starten 2011 har LAN fattat totalt sju beslut. I endast ett av 

dessa beslut har Skolinspektionen åberopat grunden att läraren är oskicklig (Vieru 2015).  
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Vilken typ av likvärdighetskategori som blir föremål för tillsyn vid anmälningsärenden framgår 

av modell D nedan.  

    

RÄTTIGHET TILLGÅNG PROCESS UTFALL 

      
Lika  

rättigheter 
Likvärdig 

tillgång  
Likvärdig  
process 

Likvärdig 
basnivå 

Likvärdiga 
reella 

möjligheter 

Lika 
utfall 

  
Mer omfördelning genom kompensatoriska åtgärder i pilens riktning. Huskonstruktionen visar när i tid 
som fokus för likvärdighet ligger.  

MODELL D: LIKVÄRDIG UTBILDNING – ANMÄLNINGSÄRENDEN 

Delar av kategorierna likvärdig tillgång, likvärdig process och likvärdig basnivå är fokus för 

tillsyn genom anmälningsärenden. Anmälningar som rör likvärdig process handlar främst om 

kränkande behandling vilket endast är en del av denna typ av likvärdighet varför denna kategori 

är färglagd med en svagare lila.  

6.3 Strikt eller flexibel tillsynsstrategi? 

Strategi omfattar även hur tillsynen generellt bedrivs vilket brukar karaktäriseras som en 

flexibel eller strikt tillsynsstrategi (May och Burby 1998; Kagan 1989; Sparrow 2000). Även här 

analyserar jag den regelbundna tillsynen och anmälningsärenden var för sig.  

Regelbunden tillsyn – en strikt tillsyn som blir alltmer flexibel 

Till att börja med är urvalet av tillsynsobjekt till stor del strikt till sin karaktär i och med att det 

följer ett precist förfarande. Viss flexibilitet finns dock i och med att de regionala kontoren kan 

fatta beslut om att besöka skolor som inte har prioriterats i den sammanvägda risk- och 

väsentlighetsanalysen (Skolinspektionen 2014c).  

Att vissa skolor genomgår en prioriterad tillsyn gör att tillsynen överlag skiljer sig åt en hel del 

mellan skolor. De som inte är prioriterade får inga skolbesök utan granskas på huvudmannanivå. 

De får därmed en mycket mer flexibel tillsyn i bemärkelsen att de får vad May and Burby (1998) 

kallar en mer avslappnad tillsyn, i detta fall en inte lika noggrann tillsyn på enhetsnivå. De som 

väljs ut att få en prioriterad tillsyn blir istället föremål för en mycket mer strikt tillsyn i och med 

att de granskas utifrån bedömningsunderlag som rör skolnivån. Den regelbundna tillsynen har 

även gått mot att de tillsynsobjekt som blir tillsynade får en mer noggrann inspektion inom färre 

områden än tidigare. Inspektörerna ska med hjälp av befintligt kunskap som de har om en skola 

eller en huvudman, genom risk- och väsentlighetsanalysen samt det material som begärs in 

ringa in vad som ska prioriteras vid tillsynen. Tillsynen ska på så sätt fokusera på de 
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verksamheter där behoven bedöms vara störst (Skolinspektionen 2015e). I och med att det 

utförligt skrivs ut hur prioriteringen av områden går till är även detta relativt strikt reglerat av 

myndigheten. Man skulle kunna se det som att det på ett strikt sätt beskrivs hur tillsynen ska 

vara flexibel.  

Visar själva bedömningsunderlagen på en strikt eller flexibel tillsynstrategi? Att det är centralt 

fastställt på myndigheten vilka kriterier som används vid tillsynen pekar mot att tillsynen i 

denna del är strikt. Det är mycket tydligt att de kritiska faktorerna, och inget annat, ska utgöra 

grunden för tillsynsbeslut. Trots detta finns det flera indikationer på att tillsynen går mot att 

vara något mindre strikt. De nya bedömningsunderlagen är betydligt mindre omfattande och 

innehåller färre bedömningskriterier. Exempelvis är det tidigare underlaget för prioriterad 

tillsyn av grundskolenheter nio sidor långt jämfört med det nya för 2015 som är sex sidor långt. 

Bedömningsunderlaget från 2014 innehöll totalt 110 bedömningskriterier som motsvarade 

lagkrav (skollagen 2010:800) och läroplan (Lgr11). Bedömningsunderlaget för den prioriterade 

tillsynen från 2015 innehåller istället 26 bedömningskriterier vilket är en avsevärd minskning.    

De övergripande texterna infördes år 2015 och är ett intressant nytillskott. Språket är mer 

lättillgängligt än i de kritiska faktorerna och det finns inga hänvisningar till lagkrav eller 

läroplan. Dessa texter har ingen rättslig status utan ska ses som Skolinspektionens förklaringar 

eller beskrivande texter där de kan uttrycka sig friare än i de kritiska faktorerna som förs in i 

besluten. Texterna ska ge en bild av och fånga en process av något som myndigheten anser vara 

väsentligt (Brandström 2015). Tillsynen kan på så sätt ses som att den går mot att bli mer 

flexibel.  

Generellt sett har även bedömningskriterier som rör upprättandet av specifika dokument blivit 

färre vilket framkommer i bedömningsunderlagen för skolenheter (Skolinspektionen 2014d 

och e). De kritiska faktorerna innehåller inte längre specifika krav på att det ska finns ned-

skrivna ordningsregler, åtgärdsprogram, individuella utvecklingsplaner eller att en plan mot 

kränkande behandling har upprättats (Skolinspektionen 2014d och e). Minskade dokumenta-

tionskrav i tillsynen pekar även det mot en alltmer flexibel sådan.  

Den regelbundna tillsynen verkar sammanfattningsvis luckras upp vid myndigheten och gå mot 

att vara mer flexibel även om den till stora delar fortfarande kan karaktäriseras som strikt. En 

intressant aspekt av detta är att det kan vara en politiskt beslutad flexibilitet. Skolinspektionen 

har i sitt regleringsbrev fått preciserat att den löpande tillsynen av undervisningens kvalitet ska 

förstärkas. Tillsynen ska behandla sådana ”tillsynsaspekter som kräver en mer kvalitativ 

bedömning av hur huvudmännen och verksamheterna uppfyller författningarnas krav” 

(Utbildningsdepartementet 2015).  
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Anmälningsärenden – strikt juridisk tillsyn  

Till att börja med är urvalet av vilka anmälningar som utreds i det närmaste att betrakta som ett 

totalurval. Hanteringen av anmälningar är så pass detaljerat beskrivet att det ändå måste ses 

som mer strikt än flexibelt. Det som inte ska utredas av någon annan utreds av myndigheten. 

Själva urvalet av anmälningar sker därmed i ett tidigare steg, dvs. när själva anmälningen görs. 

Vilka som anmäler blir därför mycket relevant, vilket diskuteras vidare i kapitel 7. 

Den rättsliga grunden är helt avgörande när det kommer till anmälningsärenden. Kontroll av 

regelefterlevnad enligt en strikt metod är därför hur utredningen av anmälningar bäst beskrivs. 

Det finns exempelvis ingen hänvisning till forskning i handboken om hur anmälningsärenden 

ska utredas. Det rör sig också mycket sällan om kvalitativa bedömningar vid utredningar om 

anmälningar. Om en anmälan rör särskilt stöd kan inte utredaren göra en bedömning av vilka 

behov eleven har och om dessa har tillgodosetts. Skolinspektionen kan utreda om huvudmannen 

eller skolan följer skollagstiftningen som är jämförelsevis detaljerad när det gäller särskilt stöd 

med regler om upprättande av åtgärdsprogram som ska följas upp, osv. Men Skolinspektionen 

kan aldrig gå in och göra en andra bedömning av en utredning som har gjorts i verksamheten 

(Franklin 2015).  

Strikta sanktioner vid tillsyn 

Sanktioner är väl preciserade i 26 kap. skollagen. Sanktionsmöjligheterna verkar också följas 

utan möjligheter till flexibla tolkningar. Det finns flera exempel på att Skolinspektionen i sina 

tillsynsbeslut undviker att göra bedömningar och utfärda sanktioner som inte mycket tydligt 

kan kopplas till lagkrav. Både Friskolekommittén och regeringen har velat att Skolinspektionen 

gör förelägganden som innehåller krav på förändringar i lärarresurser. Skolinspektionen har 

inte gjort detta och hänvisat till att det saknas specifika regler om lärarresurser i de 

författningar som gäller för skolan. Därför ändrade regeringen Skolinspektionens uppdrag. 

Numera ska Skolinspektionen analysera lärarresurserna vid en skolenhet om det vid tillsynen av 

verksamheten konstateras återkommande brister som påtagligt påverkar förutsättningarna för 

elever att nå målen för utbildningen (26 kap. 2 § 2 st. skollagen; prop. 2013/14:112).  

På samma sätt angav Skolinspektionen i sitt remissyttrande om regeringens förslag om ett 

förtydligande av kommunernas ansvar för resursfördelning inom sin skolverksamhet att 

lagförslaget inte var tillräckligt tydlig om hur lagstiftaren ansåg att resursfördelning skulle 

göras. Skolinspektionen menade därför att det skulle vara svårt för myndigheten att konstatera 

brister. Regeringen valde att inte ändra lagförslaget utifrån Skolinspektionens synpunkt men 

angav i propositionen mer utförligt tanken med den nya lagstiftningen vilket också ger underlag 

till tillsynen (prop. 2013/14:148).  
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Regeringen har även skärpt Skolinspektionens skyldighet att förelägga med vite. Även då 

menade Skolinspektionen att det krävdes mer precisa gränser för denna skyldighet. För att 

tillmötesgå Skolinspektionens synpunkter gav regeringen i sin proposition några exempel på 

förhållanden som kan innebära en skyldighet för myndigheten att förelägga med vite som kan 

vara vägledande i tillsynen (prop. 2013/14:112). Alla dessa tre exempel visar att 

Skolinspektionen efterfrågar lagkrav som är så pass utförliga att myndigheten bedömer att det 

finns en rättslig grund för utfärdandet av sanktioner. Skolinspektionens sätt att utfärda 

sanktioner är därmed strikt. 

6.4 Sammanfattning av Skolinspektionens tillsynsstrategier 

Den empiriska redogörelsen gör det möjligt att besvara uppsatsens andra delfrågeställning om 

vilka strategier Skolinspektionen använder vid tillsynen av likvärdighet i skolan. Till att börja 

med sammanfattas likvärdighetsstrategin. Jämfört med det breda uppdrag att främja 

likvärdighet som framgår av skolans författningar är den regelbundna tillsynen smalare i sin 

tillsyn av likvärdighet. Aspekter av likvärdig tillgång och likvärdiga reella möjligheter tillsynas 

förhållandevis lite medan likvärdig process är mer prioriterat. Som i regleringen av skolan 

generellt är likvärdig basnivå absolut viktigast vid den regelbundna tillsynen. Jämfört med både 

den generella regleringen på skolans område och den regelbundna tillsynen är likvärdighets-

strategin för anmälningsärenden ännu smalare. Den rör aspekter av likvärdig tillgång, likvärdig 

process och likvärdig basnivå.  

Hur tillsynstrategin för myndigheten generellt kan karakteriseras utifrån aspekterna strikt eller 

flexibel framgår av tabell B nedan.  

 STRATEGI REGELBUNDEN TILLSYN 

 STRIKT FLEXIBEL 

Urval av tillsynsobjekt                  X  
Kriterier för tillsyn                                   X   
Sanktioner           X  

 STRATEGI ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 STRIKT FLEXIBEL 

Urval av tillsynsobjekt           X  
Kriterier för tillsyn           X  
Sanktioner           X  
TABELL B: TILLSYNSSTRATEGI SKOLINSPEKTIONEN 

Den regelbundna tillsynen är generellt sett strikt. Den går mot att vara mer flexibel särskilt i 

utformandet av bedömningsunderlagen där kvalitativa bedömningar som kräver viss flexibilitet 

allt mer betonas. Hur utredningar av anmälningar görs pekar mot att Skolinspektionens tillsyn i 

denna del är mycket strikt. Den juridiska metoden karaktäriseras som mycket strikt. Den utgör 

en så pass strikt form av tillsyn att den främst appliceras på delar av lagstiftningen som utgör en 
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rättighetslagstiftning vilket betyder att enskild elevs rätt finns tydligt preciserat i lag. Sättet att 

utfärda sanktioner på är strikt vid både regelbunden tillsyn och anmälningsärenden.  
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7. Tillsynens möjligheter och begränsningar att främja likvärdighet 

Detta kapitel syftar till att besvara uppsatsens tredje delfrågeställning om vilka möjligheter och 

begränsningar Skolinspektionens strategier har att främja likvärdighet i skolan. Utgångspunkten 

för denna analys är skolans likvärdighetsuppdrag. Styrningen från riksdag och regering visar att 

likvärdighet är ett mycket mångfacetterat begrepp som inte låter sig kategoriserat inom en 

specifik kategori. I detta kapitel resonerar jag kring vilken likvärdighet som blir föremål för 

tillsyn och vad det betyder för tillsynens möjlighet att främja en likvärdig skola. Därefter 

undersöks vilka möjligheter och begränsningar den övergripande tillsynstrategin har för 

likvärdighet.  

7.1 Vilken likvärdighet är föremål för tillsyn? 

Av kapitel 5 framgår att skolan har ett mycket omfattande uppdrag att främja likvärdighet. En 

likvärdig skola sträcker sig från att alla elever ska ha en likvärdig tillgång till utbildning till att 

denna utbildning ska ge elever reellt likvärdiga möjligheter i samhällslivet. Den mest 

utmärkande likvärdighetskategorin i skolförfattningarna är att alla elever ska få en likvärdig 

basnivå av kunskaper. Tillsyn för att främja likvärdighet kan ses som ett omfattande och 

komplext uppdrag, inte minst eftersom att de olika kategorierna kan kräva olika typer av tillsyn 

vilket jag återkommer till.  

Ett första steg för att undersöka om tillsyn främjar en viss likvärdighetskategori är att undersöka 

huruvida Skolinspektionens tillsyn omfattar denna kategori eller inte. Av undersökningen i 

kapitel 6 går det att konstatera att tillsynen som bedrivs i den regelbundna tillsynen och genom 

anmälningsärenden inte helt motsvarar vad som menas med en likvärdig utbildning i 

skolförfattningarna. Den regelbundna tillsynen har jämfört med regleringen på skolans område 

mindre fokus på likvärdig tillgång och likvärdiga reella möjligheter. Precis som i skol-

författningarna är dock en likvärdig basnivå av kunskaper central. På så vis överensstämmer 

tyngdpunkten i myndighetens likvärdighetsstrategi inom regelbunden tillsyn väl med 

tyngdpunkten i skolans generella likvärdighetsuppdrag. I och med att regeringen betonar att 

undervisningens kvalitet ska vara central i den löpande tillsynen kan även detta fokus i den 

regelbundna tillsynen ses som väl överensstämmande med styrningen (Utbildnings-

departementet 2015).  

Anmälningar omfattar i högre grad kategorin likvärdig tillgång men är i övrigt ännu mer specifik 

än den regelbundna tillsynen. Anmälningar rör till stor del kränkande behandling som är en del 

av likvärdig process och särskilt stöd som en del av en likvärdig basnivå. Inom dessa områden 

finns stora möjligheter för enskilda elever att få sin rätt tillgodosedd vilket kan ses som en fördel 

i och med att den enskilda eleven kan vara särskilt utsatt i dessa frågor.  
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Huvudsyftet med anmälningsfunktionen är att tillvarata enskild elevs rätt menar processägare 

Björn Persson (2015). Detta innebär en möjlighet för alla elever och vårdnadshavare att anmäla 

missförhållanden. Denna inbyggda rättviseaspekt av anmälningsärenden kan antas utgöra en 

grund för främjandet av likvärdighet – alla elever och vårdnadshavare kan anmäla och få en 

prövning av om eleven får sin rätt till en likvärdig utbildning tillgodosedd. På områden där 

lagstiftningen är utförlig och har en karaktär av rättighetslagstiftning, i betydelsen att det tydligt 

går att utläsa vad enskilda elever har konkret rätt till, fungerar det bäst att anmäla 

missförhållanden och få själva sakfrågan utredd menar de intervjuade (Franklin 2015; Persson 

2015).  

Motsatt så finns det områden som är mindre lämpade att utreda med den juridiska metoden. En 

mer övergripande reglering gör det svårare att hävda en elevs rätt och att leda sakfrågor i 

anmälan i bevis. Persson (2015) menar exempelvis att bedömningar i förhållande till läroplaner 

och kursplaner är bland de mer problematiska i anmälningssammanhang. Dessa dokument är 

mer ideologiskt utformade än lagstiftning. I läroplanen målas en bild av en önskvärd verklighet 

upp och det kan i utredningen av en anmälan vara svårt att hävda att någon bryter mot vad som 

slås fast däri, så länge skolan på något sätt försöker arbeta mot målen menar Persson (2015). I 

praktiken har därmed anmälningsfunktionen en begränsning – anmälningar måste i princip 

gälla lagstiftning och då i synnerhet rättighetslagstiftning. Skrivningar i läroplanen som rör reellt 

likvärdiga möjligheter att ha ett fullgott liv som medborgare blir därmed svåra att tillsyna 

genom anmälningsfunktionen. Reellt likvärdiga möjligheter är i princip heller aldrig föremål för 

utredning inom anmälningsärenden. Min undersökning visar därmed på ett nära samband 

mellan regleringens utformning och vad som tillsynas i enlighet med Kagans (1989) forskning. 

Hur tillsynen kan bedrivas med avseende på lagarnas utformning påverkar vad som tillsynas.  

Tillsyn i form av anmälningar är ett mycket kraftfullt redskap. Det kan ha stor betydelse för 

enskilda elevers rätt till en likvärdig utbildning i enlighet med de lagkrav som lämpar sig för 

anmälningar. Flera av de intervjuade betonar att anmälningar handlar om att rätta till saker för 

den enskilda eleven vilket både är en möjlighet men också en begränsning (Franklin 2015; 

Persson 2015). Anmälningsärenden har potentiellt sett liten påverkan på systemnivå till skillnad 

mot den regelbundna tillsynen. Anmälningsfunktionen innebär att myndigheten reagerar på 

stimuli som kommer utifrån i motsats till att på eget initiativ ta ett helhetsgrepp över alla skolor 

i en kommun. Samtidigt bör man komma ihåg att anmälningar kan ha betydelse för fler än den 

elev anmälan gäller. Besluten kan vara vägledande för uttolkningen av lagstiftningen i olika 

frågor. Om verksamheter anpassar sin verksamhet efter beslut i anmälningsärenden är dock en 

empirisk fråga. 
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Ytterligare en av anmälningsfunktionens begränsningar är att benägenheten att anmäla kan 

antas variera hos vårdnadshavare. Att anmäla är en aktivitet som kräver förmåga och vilja. 

Föräldrar som av olika skäl saknar kapaciteten att anmäla får därmed inte sin sak prövad. Det 

finns hypoteser inom myndigheten om att anmälningsbenägenheten påverkas av 

utbildningsnivån och det verkar exempelvis som att det sker oproportionerligt många 

anmälningar i storstadsregionerna (Franklin 2015; Persson 2015). Med andra ord kan 

socioekonomi ha betydelse för möjligheten att anmäla. På så vis skulle den regelbundna 

tillsynens tillsyn av skolor med låga kunskapsresultat kunna ses som en bra prioritering i 

relation till anmälningsfunktionen. Resultatskillnaderna mellan skolor har ökat kraftigt de 

senaste decennierna (Skolverket 2012). Böhlmark och Holmlund (2011) visar att skillnader i 

kunskapsresultat kopplade till vilken skola eleven går i beror på en ökad sortering av elever 

utifrån socioekonomisk bakgrund. Skolor med låga kunskapsresultat kan därmed ha 

vårdnadshavarna med sämre förutsättningar att hävda sitt barns rätt till utbildning genom att 

anmäla missförhållanden till Skolinspektionen. Om man vill minska betydelsen av 

socioekonomiska faktorer kan tillsyn av skolor med låga kunskapsresultat vara en bra 

prioritering ur likvärdighetssynpunkt, särskilt då en likvärdig basnivå är central. Vad man då bör 

komma ihåg är att skolor med elever från socioekonomiskt starka hem skulle kunna undgå 

tillsyn, kanske inte för att utbildningen håller en högre kvalitet utan för att eleverna har goda 

förutsättningar att nå målen. Det finns dock empiriska belägg för att välutbildade och erfarna 

lärare tenderar att vara ojämnt fördelade utifrån socioekonomiska faktorer (Skrla m.fl. 2004) 

som även det skulle kunna motivera en tillsyn av skolor i socioekonomiskt svagare områden.  

En annan begränsning med ett urval som till stor del är baserat på kunskapsresultat kan vara att 

andra aspekter av likvärdighet prioriteras ned. Populära skolor med höga kunskapsresultat kan 

exempelvis tänkas vara de som har störst benägenhet att selektera elever på olika sätt. Det är en 

fråga om likvärdig tillgång att skolor är tillgängliga för alla elever.  

Fördelen med den regelbundna tillsynen är att myndigheten kan bestämma vad som ska 

tillsynas och genomföra tillsyn av många skolor samt på systemnivå. Trots denna möjlighet är 

tillsynen mer avgränsad än exempelvis kvalitetsgranskning som verktyg. I en kvalitets-

granskning kan myndigheten välja att titta bredare på vad som leder till en god undervisning, 

medan tillsynen kräver ett snävare fokus utifrån lagstiftning vilket är en av Riksrevisionens 

(2013) slutsatser. I förhållande till anmälningsärenden blir det dock tydligt att den regelbundna 

tillsynen har större möjligheter att omfatta fler delar av det likvärdighetsuppdrag som skolan 

har.   
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7.2 Skolinspektionens övergripande tillsynsstrategi 

Jag ska nu övergå till att analysera Skolinspektionens val av strikt eller flexibel tillsynsstrategi 

utifrån möjligheten att främja likvärdighet. Den regelbundna tillsynen är generellt sett strikt 

men går mot att vara allt mer flexibel. Hur utredningar av anmälningar görs pekar mot att 

Skolinspektionens tillsyn i denna del är mycket strikt. Utredningen av anmälningar är per 

definition mer juridisk till sin karaktär i och med att det handlar om att bedöma sakfrågor i 

enskilda fall som ska få ett avgörande. 

Jag vill här understryka att regeringens styrning av Skolinspektionens tillsyn de senaste två åren 

har gått mot att betona en mer flexibel tillsyn. Skolinspektionen har fått preciserat att tillsynen 

ska behandla sådana ”tillsynsaspekter som kräver en mer kvalitativ bedömning av hur 

huvudmännen och verksamheterna uppfyller författningarnas krav” (Utbildningsdepartementet 

2015). Detta bör ses som en uppmaning att inte tolka lagkraven alltför snävt juridiskt. Tillsyn 

innebär en kontroll av regelefterlevnad. För att denna kontroll ska göras mer kvalitativ kan det 

därmed behövas regleras att så ska ske. Statens styrmedel visar sig därmed i sig kunna vara 

flexibla vilket kan ses som en möjlighet om riksdag och regering vill ändra i tillsynens mål och 

utformning. Den nya preciseringen av hur tillsynen ska gå till tolkar jag som en tillbakagång ifrån 

den mer strikt kontrollerande tillsynen som fastställs i regeringens tillsynsskrivelse (skr. 

2009/10:79) och som innebar en skärpning av definitionen av tillsyn.  

Förändringen mot en mer flexibel tillsyn syns främst i utformningen av myndighetens 

bedömningsunderlag. Bedömningsunderlagen är enligt Brandström (2015) utformade i syfte att 

försöka fånga processer i en skolas verksamhet. Texterna är tänkta att beskriva sammanhanget 

och både internt gentemot inspektörerna och externt kommunicera varför området är viktigt att 

titta på. Bedömningsunderlaget har medvetet smalnats av och tanken är att tillsynen ska 

fokusera mer på färre områden och på det som myndigheten menar är det mest väsentliga. På så 

sätt ska ”viktiga större sjok” i en skolas verksamhet bli föremål för tillsyn. Det handlar om att 

”lyfta blicken” för inspektörerna menar Brandström (2015). Bergeå (2015) beskriver på 

liknande sätt att de nya bedömningsunderlagen har ett större fokus på processerna och själva 

processkvaliteten, dvs. kvaliteten på arbetet i verksamheterna, än tidigare.  

Utformningen av de nya bedömningsunderlagen är intressant utifrån hur myndigheten hanterar 

tillsyn som styrinstrument på flera sätt. Den binära karaktären i tillsyn innebär att ett 

tillsynsobjekt ska bedömas antingen följa en given regel eller inte. Denna utgångspunkt för 

tillsyn blir tydligt genom att de kritiska faktorerna fortfarande är helt avgörande för 

tillsynsbesluten inklusive eventuella sanktioner. De övergripande texterna kan samtidigt ses 

som ett försök att luckra upp denna egenskap hos tillsynen genom ett försök att rikta blicken 
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mot mer kvalitativa, utvärderingsmässiga, bedömningar som avser en mer sammantagen bild 

snarare än ett enskilt kriterium. Färre bedömningskriterier och de övergripande texterna pekar 

mot att inspektörerna i större utsträckning ska göra egna bedömningar än tidigare, eller 

åtminstone genomföra tillsynen på ett mindre strikt sätt utifrån centralt fastställda checklistor.  

Även andra förändringar i tillsynen visar på en vilja att bedriva tillsyn av sådant som mindre lätt 

låter sig tillsynas, dvs. mindre konkreta lagkrav. Exempel på det är tillsyn av om vissa dokument 

har upprättats eller inte. Generellt sett har bedömningskriterier som rör upprättandet av 

specifika dokument blivit färre (Skolinspektionen 2014d och e). Anledningen till detta är enligt 

Brandström (2015) att bedömningsunderlagen är framskrivna med syftet att lägga fokus på vad 

verksamheten ger eleverna. Dokumenten är fortfarande viktiga som en del i myndighetens 

utredning vid tillsynen, men Skolinspektionen har formulerat de kritiska faktorerna i syfte att 

rikta blicken mot det centrala i verksamheten (snarare än dokument, min anmärkning). 

Dokumenten bör då ses som en viktig del i myndighetens utredning. Detta skulle kunna ses som 

en konsekvens att Riksrevisionens (2013) påpekanden om ett allt för stort fokus på skolans 

dokument menar Brandström (2015).  

Utifrån sett verkar detta vara ett sätt för myndigheten att hantera risken med att tillsyn 

fokuserar på mätbara kriterier. Det är lättare att konstatera om det finns en plan mot kränkande 

behandling än att fastställa om det bedrivs ett gott förebyggande arbete mot kränkande 

behandling. En lösning för att inte fokusera på dokumentet verkar då vara att inte ha med dessa 

som kriterier. Dilemmat vid reglering och tillsynen av denna är att det som är mätbart och går 

att kontrollera kan vara mindre betydelsefullt för att uppnå de mer övergripande målen för 

verksamheten (Johansson 2006a). Jag menar därför att myndighetens arbete med att hantera 

hur tillsynen ska genomföras kan ses som en möjlighet när det kommer till att bedriva tillsyn 

som främjar likvärdighet. Givet att likvärdighet som rör undervisningens kvalitet ska stärkas 

verkar det vara en förutsättning med en mer flexibel tillsyn. Detsamma kan sägas för en 

likvärdig basnivå av kunskaper. Det är en sak att konstatera att en grupp elever inte når målen, 

men att bedriva tillsyn som syftar till att komma åt detta problem kräver troligen en mer flexibel 

tillsyn. Dock upphävs inte orsakslogiken för tillsyn helt. Det måste finnas någon form av 

författningsstöd för en bedömning, annars är det inte tillsyn så som det definieras i lag och 

forskning. Detta är en förutsättning men också en begränsning för tillsynens möjlighet att främja 

likvärdighet. Det är en förutsättning på så sätt att tillsynen måste utgå från reglering för att den 

ska kunna styras av riksdag och regering. Tillsyn med tillhörande sanktioner kan inte bedrivas 

utan lagstöd, då lever tillsynen sitt eget liv vilket är rättsosäkert. Men samtidigt innebär detta en 

begränsning i och med att det är fullt möjligt att det finns orsaker till en brist på likvärdighet 

som inte på något sätt regleras och därmed inte kan bli föremål för tillsynsbeslut. Tillsynens 



51 
 

logik bygger implicit på antagandet om att uppfyllandet av en regel bidrar till ett önskat 

policyutfall. Det finns också flera exempel på att man, då regeringen tror att det finns en orsak 

till något av skolans problem, ser till så att regleringen ändras så att tillsynen tydligt riktas dit. 

Att Skolinspektionen i vissa fall ska analysera lärarresurser är ett exempel på detta. 

Ett möjligt problem med en mer flexibel tillsyn är hur det ska gå till i praktiken. En majoritet av 

inspektörerna uppger i Riksrevisionens (2013) undersökning att Skolverkets och 

Skolinspektionens operationaliseringar av skolförfattningarna inte utgör en tillräcklig grund vid 

tillsyn. Vissa inspektörer undvek att göra kvalitativa bedömningar vid tillsyn av mer otydliga 

lagkrav där bedömningsstödet var svagare. Inspektörer menade att det saknades myndighets-

interna ställningstaganden om vad som är tillräckligt för att tillsynsobjektet ska anses leva upp 

till ett lagkrav. Hur de kvalitativa bedömningar som nu efterfrågas av inspektörerna ska göras i 

praktiken och i slutändan resultera i tillsynsbeslut återstår att se. 

7.3 Tillsynstrategier som innebär både möjligheter och begränsningar 

Skolinspektionens strategier både för likvärdighet, men också dess generella utformning, 

innebär både möjligheter och begränsningar när det kommer till att främja en likvärdig skola. 

Den regelbundna tillsynen har större möjligheter att täcka in alla de likvärdighetskategorier som 

karaktäriserar skolans likvärdighetsuppdrag. Fördelen som min analysmodell har är att de 

prioriteringar som görs framgår tydligt. Vad som framkommer är att det finns ett mindre fokus 

på likvärdig tillgång samt reellt likvärdiga möjligheter att delta fullt ut i samhällslivet. Däremot 

prioriteras en god undervisning för att alla elever ska uppnå kunskapskraven. Skolans 

likvärdighetsuppdrag har sin tyngdpunkt i en likvärdig basnivå vilket särskilt den regelbundna 

tillsynen också har. Samtidigt framgår att tillsynens fokus är delvis begränsat jämfört med 

skolans uppdrag. Jag menar att en alltför snäv tillsyn kan reducera skolans likvärdighetsuppdrag 

till att avse en likvärdig basnivå av kunskaper. Denna tendens kan dock möjligtvis balanseras av 

kvalitetsgranskningar och annan verksamhet hos Skolinspektionen som tillsyn kopplat till 

tillståndsprövning. Då min uppsats avser tillsyn i form av regelbunden tillsyn och 

anmälningsärenden som är den mest omfattande verksamheten vill jag ändå peka på denna risk 

med tillsynen som den nu är utformad. Den kategori som sammantaget är minst föremål för 

tillsyn är reellt likvärdiga möjligheter. Skolans uppdrag att ge elever mer omfattande likvärdiga 

kunskaper, färdigheter och egenskaper som rör medborgarskap och lärande för livet främjas 

därför knappast av dagens tillsyn. Det kan ha att göra med att dessa likvärdighetsmål inte lätt 

låter sig tillsynas. Att likvärdig tillgång inte heller prioriteras lika högt som andra typer av 

likvärdighet bör också uppmärksammas. Att få tillgång till utbildning kan ses som en 

förutsättning för att kunna få en likvärdig utbildning i övrigt.  
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Min undersökning visar vidare att tillsyn som styrinstrument kan användas på olika sätt och 

förändras över tid. Tillsynen går mot att vara alltmer flexibel även om den fortfarande i 

huvudsak kan ses som strikt. Det finns på så sätt möjligheter att förändra hur tillsyn bedrivs för 

att försöka att främja likvärdig utbildning förutsatt att det finns någon form av författningsstöd. 

Till sist vill jag synliggöra en begränsning av tillsyn utifrån hur dagens skola är organiserad. 

Skolinspektionen kan bedriva tillsyn som riktar sig mot att huvudmannen och skolan arbetar 

kompenserande. Här har tillsynen därmed möjlighet att fokusera på hur elever inom skolor och 

mellan olika skolor kompenseras för olika förutsättningar. Skillnader mellan huvudmän är 

därmed inte tillsynsbart på samma sätt.  
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8. Sammanfattning och slutsatser 

Denna uppsats syftar till att kritiskt undersöka vilka förutsättningar statlig tillsyn har när det 

gäller att främja likvärdighet inom välfärdsstaten. Mer precist frågar jag mig om, och i så fall på 

vilket sätt, tillsyn kan främja likvärdighet inom grundskolan? Den övergripande frågeställningen 

har besvarats genom tre delfrågeställningar:  

1. Vilket uppdrag har Skolinspektionen när det gäller att främja likvärdighet genom tillsyn?  

2. Vilka strategier använder Skolinspektionen vid tillsynen av likvärdighet i skolan?  

3. Vilka möjligheter och begränsningar har dessa strategier att främja likvärdighet i skolan?  

Modellerna nedan visar att skolans uppdrag att främja likvärdighet, vilket bör ses som 

utgångspunkten för Skolinspektionens uppdrag, är mer omfattande än Skolinspektionens 

faktiska likvärdighetsstrategi i modell C. och D. 

    

RÄTTIGHET TILLGÅNG PROCESS UTFALL 
      

Lika  
rättigheter 

Likvärdig 
tillgång  

Likvärdig  
process 

Likvärdig 
basnivå 

Likvärdiga 
reella 

möjligheter 

Lika 
utfall 

  
MODELL B: LIKVÄRDIG UTBILDNING I SKOLANS FÖRFATTNINGAR 
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MODELL C: LIKVÄRDIG UTBILDNING – REGELBUNDEN TILLSYN 
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MODELL D: LIKVÄRDIG UTBILDNING – ANMÄLNINGSÄRENDEN 
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Av modell B. framgår att författningarna på skolans område innehåller regler som motsvarar alla 

analysmodellens definitioner av likvärdighet, undantaget de båda ytterligheterna lika rättigheter 

och lika utfall. Den mest utmärkande kategorin av likvärdighet i skolans författningar är en 

likvärdig basnivå av kunskaper. De fastställda kunskapskraven är en helt central måttstock för 

likvärdigheten. För att alla elever ska nå de kunskapskrav som minst ska uppnås framgår av 

författningar att det krävs kompensatoriska åtgärder samt att resurser fördelas utifrån elevers 

förutsättningar och behov. Av modell C. framgår att fokus för den regelbundna tillsynen när det 

gäller tillsyn för likvärdighet är kategorierna likvärdig process och likvärdig basnivå. 

Anmälningsärenden som sammanfattas i modell D. har ett ännu smalare likvärdighetsfokus.  

I och med att tillsynen inte täcker in alla kategorier av likvärdighet begränsas möjligheterna att 

främja likvärdighet utifrån alla de aspekter som finns i skolförfattningarna. Den kategori som 

sammantaget är minst föremål för tillsyn är reellt likvärdiga möjligheter. Tillsyn i syfte att 

främja mer omfattande likvärdiga kunskaper, färdigheter och egenskaper som rör 

medborgarskap och lärande för livet görs därmed i mycket liten omfattning. Även den 

jämförelsevis mindre prioriterade kategorin likvärdig tillgång kan vara problematisk. Att få 

tillgång till utbildning kan ses som en förutsättning för att kunna få en likvärdig utbildning i 

övrigt. 

Hur tillsynstrategin för myndigheten generellt kan karakteriseras utifrån aspekterna strikt eller 

flexibel framgår av tabell B nedan.  

 STRATEGI REGELBUNDEN TILLSYN 

 STRIKT FLEXIBEL 

Urval av tillsynsobjekt                  X  
Kriterier för tillsyn                                   X   
Sanktioner           X  

 STRATEGI ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 STRIKT FLEXIBEL 

Urval av tillsynsobjekt           X  
Kriterier för tillsyn           X  
Sanktioner           X  
TABELL B: TILLSYNSSTRATEGI SKOLINSPEKTIONEN 

Tabellen visar att den regelbundna tillsynen generellt sett är strikt. Den går mot att vara mer 

flexibel särskilt i utformandet av bedömningsunderlagen där kvalitativa bedömningar som 

kräver viss flexibilitet allt mer betonas. Hur utredningar av anmälningar görs pekar mot att 

Skolinspektionens tillsyn i denna del är mycket strikt.  

Utifrån sett verkar den ökande betoningen på en flexibel tillsyn vara ett sätt för myndigheten att 

hantera risken med att tillsyn fokuserar på mätbara kriterier. Dilemmat vid reglering och 
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tillsynen av denna är att det som är mätbart och lätt går att kontrollera kan vara mindre 

betydelsefullt för att uppnå de mer övergripande målen för verksamheten (Johansson 2006a). 

Jag menar därför att myndighetens arbete med att hantera hur tillsynen ska genomföras kan ses 

som en möjlighet när det kommer till att bedriva tillsyn som främjar likvärdighet, särskilt då 

likvärdig process och likvärdig undervisning.  

Det finns idag förutsättningar för att tillsyn ska främja likvärdighet inom svensk skola, särskilt 

inom de områden som tillsynen särskilt riktar in sig på. Tillsyn som styrmedel visar sig också 

kunna förändras och justeras med avsikten att bättre passa de mest centrala målen. Samtidigt 

pekar min undersökning på att den politiska tilltron till tillsyn som styrmedel för att främja 

likvärdighet kan vara alltför stor. Det finns flera begränsningar i tillsynen, inte minst att vilka 

som kan göra anmälningar beror på deras kapacitet att göra en anmälan. Tillsynens inneboende 

egenskap av regelefterlevnad kan också ses som en begränsning i och med att orsaker till en 

minskande likvärdighet inom någon kategori inte alltid går att relatera till exakta regler.   

Slutligen vill jag peka på värdet av att både undersöka hur tillsynen bedrivs och vad som 

tillsynas, i detta fall mål om en likvärdig skola. Metoderna för tillsyn och de materiella mål som 

tillsynen kontrollerar är intimt sammankopplade. Uppsatsen visar att likvärdighet kan 

definieras på en rad olika sätt i forskning, i skolförfattningarna och i själva tillsynen. Detta spelar 

i sin tur roll för tillsynens utformning och ytterst styrningen av skolan i och med att olika typer 

av likvärdighet har olika förutsättningar att tillsynas.   
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Bilaga 1: Intervjuguide om Skolinspektionens tillsyn 

Syftet med intervjuerna är att myndighetens tjänstemän med ganska få frågor ska resonera 

kring hur myndigheten hanterar utformningen av tillsynen utifrån likvärdighet.  

1. INLEDNING 

Inledningen syftar till att etablera en kontakt och att jag ska få veta vad intervjupersonen 

arbetar med och kan. 

 Om mig – uppsatsen undersöker hur myndigheterna arbetar med tillsyn utifrån de 

ramlagar som finns. Jag vill veta hur ni använder verktyget tillsyn och särskilt när det 

gäller likvärdighet.  

 Vad jobbar du med på Skolinspektionen? Hur har du kommit i kontakt med framtagandet 

av tillsynsmodeller? 

2. OM ARBETSSÄTTET  

A. Hur prioriterar ni mellan vilka skolor/huvudmän/som ska tillsynas eller anmälningar 

som ska utredas? Vilka fördelar och nackdelar har det sättet att prioritera?  

 

B. Vilka kriterier utgår ni ifrån vid tillsynen?  

o Om bedömningsunderlag: Hur använder inspektörerna dessa dokument? Hur gör 

myndigheten för att ytterligare operationalisera lagkraven? (Finns det fler 

dokument?) 

o Frågor till Brandström om bedömningsunderlag, se nedan D. 

 

C. Hur väljer ni metod för datainsamling (datainsamling i form av dokumentstudier, 

intervju, besök, klassrumsobservationer)? 

3. OM LIKVÄRDIGHET 

A. Vad innebär likvärdighet generellt inom den regelbundna tillsynen/anmälningsärenden? 

 

B. På vilket sätt kan de regelbundna tillsynen/anmälningar bidra till likvärdighet? Vilka 

fördelar finns gentemot myndighetens andra arbetssätt? 

 

C. Vilka begränsningar kan du se att regelbundna tillsynen/anmälningar har? Vilka 

nackdelar finns gentemot myndighetens andra arbetssätt? 

 

D. Eventuellt fråga om kvalitetsgranskningen – har den fördelar? Kommer den åt andra 

aspekter?  

 

E. Om det fanns obegränsat med resurser – vad skulle ni göra mer av? 
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Checkfrågor – att ställa om de inte kommit upp tidigare. 

A. Rör tillsynen geografiska hinder för att gå i skola (skolskjuts)? 

B. Rör tillsynen vilken information som finns i kommuner om skolval? 

C. Rör tillsynen elevselektion – om det bedrivs och görs enligt lag? 

D. Hur bedrivs tillsyn av undervisningens kvalitet?  

E. Tittar ni på elevers resultat vid tillsynen? Minsta nivå att nå? 

F. Tittar ni på spridning i elevernas resultat vid tillsynen? 

4. BEDÖMNINGSUNDERLAGEN 

Frågor om bedömningsunderlagen till Gabriel Brandström, projektledare för Tillsyn 2015. Vilka 

förändringar innebar den nya tillsynsmodellen övergripande? Vad ville myndigheten förändra?  

Förskoleklass och grundskola – skolenhet 

A. Hur har ni resonerat kring förändringarna i bedömningsunderlaget (det är kortare, 

innehåller längre partier med löpande text och färre punkter med hänvisning till 

lagtext)? Finns punkterna kvar i andra dokument? 

B. Frågor om olika rubriker/tillsynsområden och dess innehåll  

C. Frågor om rubriker som tagits bort 

Förskoleklass och grundskola – skolenhet BASTILLSYN (mindre omfattande) 

D. Hur har ni resonerat kring vad som ingår i bastillsyn jämfört med den bredare tillsynen?  

Huvudman 

E. Vad tittar myndigheten på här? Likvärdighet verkar centralt, hur resonerade man? 

  



TYP AV 
LIKVÄRDIGHET 

KONKRETA INDIKATORER (operationaliseringar) 

REGLERING  
Källor: lag, 
proposition, 
förordning, läroplan 

SKOLINSPEKTIONEN 
Källor: bedömningsunderlag, 
handböcker, hemsida, övr. 
interna dokument, intervjuer 

RÄTTIGHET 
Lika rättigheter 

Alla har rätt att gå i skola 
Alla har rätt att välja skola 

  

TILLGÅNG 
Likvärdig tillgång 

Alla ska ha lika tillgång till skola oavsett geografi, resurser, socioekonomi 

- Fokus på en garanterad undervisningstid 

- Skolskjuts och andra sätt att överbrygga geografiska hinder  

- Avgiftsfri skola 

- Skolan arbetar med att minska frånvaro  

- Krav på skolor att ta emot alla elever/frånvaro av otillbörlig elevselektion 
Alla ska ha lika möjlighet att välja skola 

- Att skillnader i möjligheten att välja vilket beror av socioekonomi uppvägs, exempelvis tydlig 
information om skolval  

  

PROCESS 
Likvärdig process 

En likvärdig skolmiljö (struktur) 
- Studiero 
- Motverkande av kränkande behandling 
- Tillgång till material, skolbibliotek, mm 
- Tillgång till elevhälsa 

En likvärdig undervisning (innehåll) 
- Kompetenta lärare 
- Kompetent personal i övrigt 
- Fokus på undervisningen som ges (snarare än resultat) 
- Att undervisningen motsvarar läroplanens innehåll 
- Individanpassad undervisning 
- Stöd till elever som har behov av det 

Likvärdig betygsättning 

  

UTFALL 
Likvärdig basnivå 

Specificerade tydliga mål som eleverna ska uppnå 
En preciserad resultatnivå som minst ska uppnås 
Stöd ska ges i syfte att alla elever ska uppnå en viss kunskapsnivå  
En spridning av elevers resultat utöver basnivån accepteras 

  

UTFALL 
Likvärdiga reella 
möjligheter 

Krav på att vissa mer omfattande likvärdiga kunskaper, färdigheter eller egenskaper ska uppnås 
Spridning i elevers resultat ses som problematiskt 

  

UTFALL 
Lika utfall 

Elever samma kunskaper inom samma kunskapsområden vid utbildningens slut   

Bilaga 2: Analysschema för likvärdighet 

 

 



 


