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Styrning av skolan genom statliga sanktioner
Skolan är en av välfärdssamhällets viktigaste institutioner. Den lyfts 
fram i den politiska debatten som möjliggörare för att varje enskilt 
barn ska utveckla sin unika egenart och förmåga att delta i samhällslivet. 
Skolan ska också bidra till att över tid upprätthålla de demokratiska 
värderingar som samhället vilar på.

Tillsyn är ett av de verktyg staten använder för att styra skolan. Sedan 
1990-talet har tillsynen utökats från en obefintlig till en välorganiserad 
verksamhet som idag bedrivs i en myndighet med över 450 anställda. 
En annan förändring är den juridifiering av tillsynen som bland annat 
innebär att rättsliga sanktioner används för att få skolor och huvudmän 
att vidta åtgärder efter påpekanden vid inspektion. Under denna period 
har samtidigt rektorns ansvar och professionella friutrymme betonats 
som avgörande för skolors framgång. Även huvudmännens uppdrag 
att utifrån de nationella målen för skolan skapa förutsättningar för 
rektorers arbete har givits ett betydande utrymme.

I avhandlingen analyseras hur statens styrning, genom 
Skolinspektionens ingripanden med sanktioner, påverkar den lokala 
styrningen och ledningen av skolan, vilket utforskas både utifrån 
rektorns och huvudmannens perspektiv. Till grund för analysen ligger 
intervjuer och dokumentstudier på tre fallskolor som efter inspektion 
fått olika former av sanktioner. I en dokumentstudie analyseras också 
en rad skärpningar av tillsynen som gjorts sedan 2015.

DOKTORSAVHANDLING   |   Karlstad University Studies   |   2022:5

ISBN 978-91-7867-258-5 (tryck)   |   ISBN 978-91-7867-268-4 (pdf)

Håkan Eilard arbetar som rektorsutbildare 
på Karlstads universitet. Hans forsknings-
intresse rör skolans styrning, reglering och 
tillsyn, och följer av egna yrkeserfarenheter 
i skolväsendet. Han har tidigare arbetat som 
rektor i grundskolan i många år och även 
på kommunal förvaltningsnivå. Under både 
1990-talet och 2010-talet har han också 
arbetat på de statliga skolmyndigheterna 
med bland annat tillsyn, men också med 
utvecklingsdialoger och lokalt stöd till skolor.

Eilard har en grundutbildning i stats-
vetenskap men disputerar nu i ämnet 
pedagogiskt arbete. I sin avhandling visar 
han hur tillsynen av skolan har förändrats, 
juridifierats och över tid utrustats med allt 
skarpare sanktioner. Enligt Eilard förmår 
inte en tillsyn som bedrivs i juridiska 
former och med rättslig terminologi att 
beakta grundläggande normer och värden 
och det arbete i moraliska relationer till andra 
som kännetecknar skolans verksamhet, 
och som är grundvalen för utvecklandet av 
professionellt omdöme. Det finns en risk 
att tillsynen får motsatt effekt och utgör 
ett hot mot skolors ansvar för sitt eget 
utvecklingsarbete.



Styrning av skolan 
genom statliga sanktioner
Verkningar för rektorn av den skärpta tillsynen

Håkan Eilard

DOKTORSAVHANDLING   |   Karlstad University Studies   |   2022:5

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap

Pedagogiskt arbete



DOKTORSAVHANDLING  |   Karlstad University Studies   |   2022:5

Styrning av skolan 
genom statliga sanktioner
Verkningar för rektorn av den skärpta tillsynen

Håkan Eilard



Tryck: Universitetstryckeriet, Karlstad 2022

Distribution:
Karlstads universitet  
Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap
Institutionen för pedagogiska studier
SE-651 88 Karlstad
+46 54 700 10 00

© Författaren

ISSN 1403-8099

urn:nbn:se:kau:diva-89112

Karlstad University Studies   |   2022:5

DOKTORSAVHANDLING 

Håkan Eilard

Styrning av skolan genom statliga sanktioner - Verkningar för rektorn av den skärpta 
tillsynen

WWW.KAU.SE

ISBN 978-91-7867-268-4 (pdf)

ISBN 978-91-7867-258-5 (tryck)



   
 
 
 

i 
 

Abstract 

Governing schools through state sanctions: The effects of 
reinforced supervision for principals and governing bodies 

In this thesis the national governing system is studied through the 
Swedish Schools Inspectorate’s use of sanctions, and effects for the 
local governing and managing schools by principals and governing 
bodies. The study draws on theories about governing, auditing and 
management. In a document study, the reinforced supervision and the 
new sanctions were analysed. Case studies were also conducted at three 
different schools, which all have had different commands and 
sanctions imposed following inspection. Interviews and document 
studies are methods used for the case studies. The analytical concept of 
effects (Swedish: verkningar) is central, signifying both effects in 
terms of consequences and constitutive effects dependent on the 
contextual settings and assumptions. Governing system, policy 
enactment, scope for action, and the logics of accountability and 
professional responsibility are other concepts used for the analysis. The 
study shows that the use of sanctions underscores the purpose of 
accountability and turns up the voice of the state in the governing 
chain. The goal of compliance is central, and the purpose of deterrence 
is also visible in the use of sanctions. The results of an inspection are 
often utilized in an instrumental way by the principals and 
superintendents at the level of governing body and do not mainly 
contribute to local school development or other learning purposes. The 
use of sanctions changes the local actors’ scope for action, both directly 
and indirectly. Results from the study also show how principals and 
governing bodies under certain circumstances are “passivated”, 
waiting for normative dictum from the Inspectorate. The introduction 
of the reinforced supervision and the new sanctions is described and 
how the regulations are interpreted as a process of juridification. This 
process also interacts with the general regulations of schools, with 
further implications for the professional discretion of principals.  

Keywords: Governing system. Governing measures. Principal. 
Governing body. Effects. Anticipation. Scope for action. Inspection. 
Sanctions. Juridification. 
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Förord 
Som bakgrund till detta forskningsprojekt vill jag inleda med en 
händelse som jag var med om som nyanställt undervisningsråd på 
Skolverket i mitten av 1990-talet. Så här i efterhand tycker jag att 
episoden säger något om både det statliga styrsystemet och om mitt 
intresse för skolans reglering, styrning och kontroll. 

När Skolverket bildades 1991 bedrevs myndighetens arbete med 
uppföljning, utvärdering och utveckling av skolan på ett lågmält och 
försiktigt sätt. Generaldirektörens devis om att myndigheten skulle 
göra halt vid kommungränsen var tydligt uttalad. Uppdraget att utöva 
tillsyn bedrevs inledningsvis inte alls. Från och med 1994 ökade kraven 
från regeringen på att Skolverket skulle prioritera tillsynen. 
Myndigheten omorganiserades och nyrekrytering genomfördes. Det 
var under den här perioden jag anställdes på Skolverkets regionala 
kontor i Karlstad, och arbetade med handläggning av tillsynsärenden.1 
I ett infekterat ärende fick jag intervjua skolchefen i en kommun vars 
skolverksamhet hade anmälts av en grupp föräldrar. Skolchefen 
uttryckte sitt starka ogillande över hur närgången och ifrågasättande 
tillsynen hade blivit och han riktade även en udd mot mig personligen 
för min utredningsiver, och lät mig förstå att han tidigare hade kunnat 
besöka ”sitt” undervisningsråd och reda ut eventuella klagomål vid 
sittande bord.2 Då hade inga uppmärksammade tillsynsärenden 
uppstått och heller inga besvärande frågor att besvara.  

Den tillsyn som ”min” skolchef den gången upplevde som närgången 
och ifrågasättande kan, betraktat som uttryck för en gryende 
juridifiering av tillsynen, förstås som ett sätt att modernisera och 
demokratisera styrningen samt säkerställa likabehandling och 
rättssäkerhet. Helt nyligen, det vill säga drygt 25 år senare, var jag på 
en konferens där bland annat Barn och elevombudet (BEO), en av de 
instanser som idag granskar skolan rättsligt, presenterade sin 
verksamhet. BEO använde orden vi gör juridik av kvalitetsfrågor för 
att förklara sitt uppdrag. Den formuleringen ger ett perspektiv på hur 

 
1 Myndighetens regionala organisation avvecklades ett antal år senare när Myndigheten för 
skolutveckling lades ner. Nu bygger Skolverket upp en ny regional organisation för att åter 
komma närmre huvudmännen. 
2 Utsagan avsåg Skolverkets allra första år, från 1991 fram till 1994. 
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den på 1990-talet inledda moderniseringen av skolans styrning har 
utvecklats sedan dess. 

Dessa två händelser är exempel på hur kontrollen av skolor har 
förändrats sedan 1990-talets början. Den fråga jag intresserar mig för 
är vad kontrollen gör med aktörerna på olika nivåer?  

Att utveckla kunskap och förstå något på djupet är en långdragen 
process; ibland njutningsfull; ibland smärtsam. Under arbetet med 
denna avhandling har jag blivit varse att både utvecklandet av kunskap 
och att förstå något på djupet är ohyggligt svårt, och att det aldrig blir 
riktigt färdigt. Nu sätter jag dock punkt, till slut, och den punkten är 
nog allra viktigast för mig själv. Min förhoppning är att det som står 
före punkten kan komma andra till nytta och glädje, som bidrag i eget 
och gemensamt utvecklande av nya kunskaper och ny förståelse. 

Jag har många att tacka för att projektet till slut är klart; framför allt 
mina handledare, Elisabet Nihlfors och Jan Almäng. Outtröttlig 
frikostighet är en beskrivning av Elisabets, och även Jans, engagemang 
i handledandet. Tack till Anders Arnqvist för att du sparkade igång 
projektet en gång i tiden. Tack Judit Novak för stöd och inspiration i 
avgörande skeden av arbetet! Tack Marie Wrethander, du bistod med 
mycket viktig klokskap och föredömlighet i ett viktigt skede! Tack 
Birgitta Johansson-Hidén för allt! Tack Ulf Buskqvist för ditt stöd. Tack 
diskutander och seminarieläsare i olika skeden av arbetet, för viktiga 
synpunkter! Tack Åsa Möller och Ann Dyrman på KaU-biblioteket. 
Tack alla doktorandkollegor, inte minst Tina Bröms i Uppsala! Tack 
kollegorna på Rektorsutbildningen i Karlstad, i REL- och SOL-
seminarierna samt kollegor från förr! Tack också till alla rektorer jag 
mött i kurserna på Rektorsprogrammet. Ett särskilt tack också till de 
rektorer, skolchefer och skolpolitiker, avidentifierade och därför 
onämnbara, som ställt upp och berättat om sina erfarenheter av tillsyn, 
sanktioner, styrning och ledning i skolan! Ett varmt tack även till Marie 
Pettersson som gjort illustrationen som pryder omslaget; den fångar 
träffsäkert en känsla! Och slutligen jättetack till mina nära och kära 
som under arbetets gång på olika sätt stöttat, lyssnat och varit nyfikna! 

Karlstad den 21 mars 2022 

Håkan Eilard 
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1 Introduktion 

Suck. Men detta har ju knäckt mig. Jag är väldigt ledsen, men jag 
trodde inte jag skulle bli så ledsen. Det har knäckt min biträdande 
rektor också... [Hen] är sjukskriven. (Rektorn Stadsskolan) 

Det är veckan efter midsommar. Skolan är tom på elever och personal. 
Rektorn jag intervjuar gråter, efter att just ha berättat att hen har blivit 
avsatt och inte får komma tillbaka till sin skola när det nya läsåret 
startar. Ingen annan vet om det. Ännu. Skolchefen, rektorns chef, 
lämnade beskedet ett par dagar tidigare, innan intervjun och efter ett 
par kaotiska försommarveckor sedan kommunen vitesförelagts av 
Skolinspektionen för brister på den skola rektorn leder. Skolchefen 
hade förklarat att ett rektorsbyte var den åtgärd som krävdes; 
signalvärdet till media, till personalen, till föräldrar och politiker: ”Nu 
kommer det en ny rektor, nu har vi gjort någonting!” (Rektorn 
Stadsskolan). 

Rektorn drar sig till minnes sitt senaste möte med den skolinspektör 
som ansvarade för inspektionen av skolan: 

(…) det sista han sa innan han gick härifrån (gråter), han tog mig i 
handen och sa: ”Kämpa på!” (gråter mer). (…) Men samtidigt förstod 
han att det inte var mitt fel (snyftar). (Rektorn Stadsskolan) 

Här speglas ett autentiskt möte i styrkedjan, som utspelas under den 
senare delen av 2010-talet, ett möte mellan en skolinspektör på statlig 
nivå och en rektor på skolnivå samt med omnämnande i tredje person 
av en skolchef på huvudmannanivå. Det är tre viktiga aktörer på olika 
nivåer i styrsystemet; alla med inflytande över skolverksamheters 
utformning och kvalitet. Mötet väcker frågan om vilka verkningar den 
statliga styrningen genom skärpt tillsyn med sanktioner har för rektorn 
som professionell ledningsaktör samt möjligheten att agera utifrån det.  

 

1.1 Bakgrund 

Det utbildningspolitiska systemskiftet (Englund, 1996) förändrade 
förutsättningarna för styrningen av skolan. Kommunernas ansvar som 
huvudmän förstärktes 1991 och den statliga regleringen av lärar- och 
skolledartjänster förändrades. Genom decentraliseringen fick 
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kommunerna ett större inflytande över skolan och en större frihet att 
organisera skolväsendet lokalt samt även arbetsgivaransvaret för lärare 
och rektorer. Målstyrningen förutsatte dock att ansvaret inte stannade 
på kommunnivå utan decentraliserades vidare till skolnivå där lärares 
och rektorers professionella kunskap skulle ges större utrymme i 
genomförandet av skolverksamheten. Ledningsuppdraget på skolnivå 
skulle, inom ramen för rektorns professionella friutrymme, kunna 
utföras och målen uppnås på olika sätt. 

Omstruktureringen av skolväsendet fortsatte med marknadsreformer, 
fritt skolval och elevpeng (Lundahl et al., 2013). Utvärdering blev i takt 
med reformeringen ett allt viktigare styrmedel, både på lokal och på 
nationell nivå. Utvärderingsstyrmedlet förändrades i riktning mot 
kontroll (Nihlfors, 2003), och kontroll och granskning kom alltmer att 
framstå som ett fundament i en ny styrstrategi: 

(…) det handlar också om att olika slags granskningar som 
inspektioner, utvärderingar och bedömningar efterhand mer fått 
karaktären av styrinstrument – något som föregriper vad som komma 
bör mer än fastställer värdet av vad som skett. Så vid sidan av mer 
traditionella redskap för styrning som ideologi, juridik och ekonomi 
fungerar numera olika slags granskningar också som styrinstrument. 
(Forsberg, 2014, s. 58) 

Tillsyn fick en alltmer framträdande roll i styrningen av skolan; år 
2003 inrättades en utbildningsinspektion inom Skolverket; år 2008 
bildades Statens skolinspektion3; och 2011 trädde en ny skollag i kraft 
som reglerade tillsynen och gav Skolinspektionen befogenheter att 
ingripa med rättsliga sanktioner mot skolor och huvudmän. Tilltron till 
inspektion som styrinstrument ökade väsentligt under loppet av en 
knapp tjugoårsperiod (Rönnberg, 2012). 2015 och 2019 gjordes 
ytterligare skärpningar av tillsynen och ytterligare sanktioner infördes. 

 

1.2 Avhandlingens syfte 

Förhållandena i det nationella styrsystemet mellan rektorn, 
huvudmannen och den statliga nivån är omgärdade av komplikationer 
(Jarl & Pierre, 2018; Nihlfors & Johansson, 2016). Nivåindelningen i 
skolväsendet samt komplexiteten mellan politisk styrning och 

 
3 Fortsättningsvis kallad ”Skolinspektionen”. 
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professionsstyrning leder till otydlighet om fördelning av ansvar och 
befogenheter. Tillsyn bidrar till spänningar mellan nivåerna; mellan 
funktionerna och mellan olika styrnings- och kunskapsformer. I 
tidigare forskning lyfts olika dilemman fram som går att härleda till det 
(Ivarsson Westerberg, 2016; Lindgren, 2016; Novak, 2018; Rönnberg 
et al., 2013; Segerholm & Hult, 2018).  

Forsberg (2014) och Forsberg och Wallin (2006) har pekat på att det i 
ett system där styrningens innehåll och form frikopplas och där 
kontroll och tillsyn över skolan tilltar, finns risk att lärarkårens 
autonomi åsidosätts:  

Utan utrymme för autonoma handlingar förvandlas läraren till en 
byråkrat som visserligen strävar efter elevens bästa i rättssäkra former, 
eller en teknokrat, vars rationalitet är målbestämd, dvs. att nå 
uppställda mål även om det vore att göra eleverna till medel. (Forsberg 
& Wallin, 2006, s. 15) 

Det är mot bakgrund av dessa förhållanden som jag i avhandlingen har 
valt att rikta intresset mot hur skärpningarna av tillsynen påverkar 
rektorns och huvudmannens styrning och ledning av 
skolverksamheten. Avhandlingen avser att utveckla kunskap om den 
skärpta tillsynen och vilka verkningar den har för rektorns och 
huvudmannens styrning och ledning av skolverksamheten.  

Intervjucitaten i inledningen av kapitlet speglar att rektorsuppdraget 
rymmer personlig utsatthet. Citaten återger inte bara ett möte mellan 
aktörer i styrkedjan, utan också mellan livs levande människor med 
känslor av olika slag; förtvivlan, skuld och kanske maktlöshet. 
Avhandlingen utforskar inte ledningsaktörernas personliga 
förutsättningar och öden, väl medveten om att det är människor av kött 
och blod som bär upp styrsystemets olika funktioner, och att det 
sannolikt också har betydelse för hur styrsystemet fungerar. 

Huvudmannens och rektorns arbete för att skapa förutsättningar för 
de professionellas arbete på skolnivå är en del av pedagogisk 
verksamhet. I ämnet pedagogiskt arbete studeras olika förutsättningar 
för, processer i och resultat av pedagogisk verksamhet i praktiken. I 
denna avhandling studeras särskilt statens styrning av skolan genom 
tillsyn och användning av sanktioner, och verkningar av det för de 
lokala ledningsaktörerna. Det sker utifrån antagandet att statens 
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styrning av skolan förutsätter att huvudmannen och rektorn kan agera, 
har ett handlingsutrymme, och skapar goda förutsättningar för de 
professionellas arbete på skolnivå.  

Avhandlingens syfte är att utforska statens styrning av skolan genom 
den skärpta tillsynen, och vilka verkningar den får för 
huvudmannens och rektorns styrning och ledning av 
skolverksamhet. 
 

För att uppnå avhandlingens syfte kommer följande frågor att 
undersökas: 

1. Vad var bakgrunden till de skärpningar av tillsynen som gjordes 
2015 och 2019?  

2. Vilka verkningar får tillsynsingripanden med sanktioner för 
huvudmannens styrning och ledning av skolverksamheten? 

3. Vilka verkningar får tillsynsingripanden med sanktioner för 
rektorns styrning och ledning av skolverksamheten? 

 

1.3 Avgränsningar, terminologi och fortsatt disposition 

Benämningen inspektion har parallellt med tillsyn redan använts, 
såsom ofta görs i dagligt tal (Ek, 2012). Tillsyn och inspektion syftar i 
avhandlingen, om inget annat anges, på det som Skolinspektionen 
benämner regelbunden tillsyn (Skolinspektionens olika 
granskningsaktiviteter beskrivs i kapitel 6). Termen sanktion relaterar 
till den så kallade sanktionstrappan (se avsnitt 6.2) som används för 
de olika former av ingripanden som Skolinspektionen enligt skollagen 
har befogenhet att göra i tillsynen. Termen lokala ledningsaktörer 
används som samlingsbenämning för rektorer på skolnivå samt 
skolchefer och ordförande i politiska nämnder på huvudmannanivå (de 
lokala ledningsaktörernas lagreglerade ansvar beskrivs i avsnitt 5.7).  

Avhandlingens syfte utforskas i kommunalt bedriven skolverksamhet 
för barn och unga. Studien är utöver den avgränsningen inte knuten till 
någon särskild skolform.  

Avhandlingen består av 11 kapitel. I kapitel 2 görs en översikt över 
tidigare forskning som relaterar till avhandlingens syfte. Kapitel 3 
innehåller de teoretiska perspektiv och begrepp som används i 
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avhandlingen och kapitel 4 beskriver metod och design för studien. 
Avhandlingens empiriska delar återfinns i kapitel 5-10, varav resultatet 
av datainsamlingen (primärdata) redovisas och analyseras i kapitel 7 
(dokumentstudien) och i kapitel 8-10 (fallstudierna). I det första 
empiriska kapitlet (kap 5) görs med hjälp av skriftliga källor en 
genomgång av hur den rättsliga regleringen av styrning, kontroll och 
tillsyn av skolan har förändrats under perioden 1980-2020. Denna 
empiriska genomgång utgör samtidigt en bakgrund till 
dokumentsstudien och fallstudierna. Kapitel 6 är deskriptivt och 
behandlar Skolinspektionens uppdrag, sanktioner och den 
tillsynsmodell som används i den regelbundna tillsynen. Kapitel 6 
ligger också som bakgrund till de empiriska studierna i kapitel 7-10. I 
kapitel 7 redovisas datainsamling och analys av de skärpningar av 
tillsynen som gjorts vid två tillfällen, 2015 och 2019, efter införandet av 
2010 års skollag. I kapitel 8-10 redovisas tre fallstudier på skolor som 
varit föremål för regelbunden tillsyn och där Skolinspektionen ingripit 
med olika sanktioner. I det avslutande kapitlet (kapitel 11) analyseras 
och diskuteras de samlade resultaten i relation till avhandlingens 
övergripande syfte.  
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2 Forskningsöversikt 

I detta kapitel redovisas tidigare forskning med bäring på 
avhandlingens syfte. Forskningsöversikten omfattar studier om 
inspektion av skolan i vid mening och forskning om tillsyn och 
skolinspektions verkningar på rektorns och huvudmannens styrning 
och ledning. Avsikten är att belysa kunskapsområdet och i vilken 
utsträckning avhandlingens syfte och forskningsfrågor är berörda i 
tidigare forskning.  

Den redovisade forskningen har identifierats med hjälp av 
systematiska litteratursökningar i svenska och internationella 
forskningsdatabaser. Svensk och svenskspråkig forskning har sökts via 
databasen Swepub. Därefter har motsvarande sökningar gjorts i svensk 
och internationell forskning4 via databasen ERIC. Stickprovskontroller 
med liknande sökord har även gjorts i databasen Scopus, för att 
säkerställa bredden i den internationella sökningen. Det ska noteras att 
den forskning som redovisas, oavsett om den identifierats genom 
sökning i svenska eller internationella databaser eller i forskning på 
svenska eller engelska språket, huvudsakligen är utförd i svensk eller 
skandinavisk miljö eller i viss mån i anglosaxisk eller i vid mening 
västerländsk. Detta urval är en konsekvens av sökstrategin som tagit 
hänsyn till att tillsyn och skolinspektion är en fråga som är starkt 
beroende av nationell kontext och det styrningshistoriska 
sammanhanget (Baxter, 2017; Ozga, 2012).  

Metod för litteratursökning, genomförda sökningar samt resultatet av 
dem redovisas i bilaga 1. 

Kapitlet inleds med en generell genomgång av gransknings- och 
inspektionsforskningsfältet (2.1). Därefter följer tre underavsnitt som 
är strukturerade så att det första omfattar studier om tillsyn och 
inspektion i svensk kontext (2.1.1); det andra behandlar studier om 
tillsyn och inspektion samt juridifiering (2.1.2); och det tredje 
behandlar verkningar av tillsyn och sanktioner för styrningen och 
ledningen av skolverksamhet lokalt (2.1.3). I ett avslutande avsnitt 
(2.2) redovisas slutsatser inför det fortsatta arbetet. Det har inte gått 

 
4 Med internationell forskning avses engelskspråkig eller på skandinaviska språk. 
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att undvika vissa överlappningar mellan avsnitten, vilket delvis även 
gäller mellan svensk och internationell forskning.  

 

2.1 Forskning om granskning, tillsyn och skolinspektion 

Forskning om tillsyn ryms inom ett större forskningsfält om 
granskning och utvärdering av offentligt reglerad verksamhet. Inom 
detta fält ryms olika perspektiv och inriktningar. Teoribildningar som 
audit society (Power, 1997) och evaluation society (Dahler-Larsen, 
2020) studerar granskning som ett sätt att styra decentraliserad och 
marknadsutsatt offentlig välfärdsverksamhet. Styrning på distans är 
ett perspektiv inom denna forskning (Lawn et al., 2013; Miller & Rose, 
1990, 2008). 

Granskning utifrån audit society härstammar från finansiell revision, 
där kraven på jämförbarhet, spårbarhet och möjlighet till 
ansvarsutkrävande är centrala (Power, 1997). Fokus riktas mot 
granskning som styrning och mot effekter av granskning, både avsedda 
och icke avsedda samt sidoeffekter, bieffekter och ibland perversa 
effekter (de Wolf & Janssens, 2007; Hood, 2007; Power, 1997; Van 
Thiel & Leeuw, 2002). I litteraturen finns flera exempel på sådana 
effekter både på individ- och organisationsnivå (Ordóñez et al., 2009; 
Popham, 2001; Visscher, 2001). Power (1997) redovisar resultat som 
ritualiserad granskning och eskalerande granskningssystem som 
koloniserar verksamheterna, checking gone wild, samt effekter som 
strategiska beteenden och avprofessionalisering. Forskare har 
beskrivit skolor som preparerar sig inför inspektion genom att träna 
lärarna i förväg (Fullan, 2005; Lander & Granström, 2000). Begrepp 
som målförskjutning, performance paradoxes, och tick-boxing 
(Clarke, 2008; Moynihan et al., 2011) är andra exempel på 
granskningars oavsedda effekter. Olika former av anpassningar till, och 
till och med fusk med, och försök att manipulera bedömningssystemen 
för att framstå i bättre dager har beskrivits, till exempel av Pollitt 
(2013).  

I stora delar av västvärlden har skolinspektion de senaste decennierna 
vunnit utrymme inom ramen för en förändrad användning av 
granskning som styrning. Kvalitetssäkring, nationella prov, 
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internationella kunskapsjämförelser och revision är andra tekniker 
som sammantaget utgör ett paraply av olika utvärderings- och 
bedömningstekniker (Rönnberg & Segerholm, 2017). Granskning kan i 
detta perspektiv definieras som ”aktiviteter som på ett eller annat sätt 
undersöker eller mäter prestationer eller utfall” (Jarl & Rönnberg, 
2015, s. 186). 

En forskningsinriktning intresserar sig för granskningens och 
tillsynens effekter i syfte att värdera dess effektivitet. Ivarsson 
Westerberg (2016) redovisar sådan forskning och menar att även om 
resultaten generellt är svåra att tyda, så indikerar de vissa positiva 
resultat i den meningen att vissa åtgärder genomförs efter tillsyn 
genomförs, men att de ofta är av kortsiktig eller instrumentell karaktär. 
Generellt anses det svårt att belägga orsakssamband mellan tillsyn och 
effekter. Hur tillsyn utförs och återkopplingens utformning anses ha 
betydelse för möjligheten att nå positiva effekter (de Wolf & Janssens, 
2007; Ehren & Visscher, 2008; Johansson & Lindgren, 2013). Effekter 
av skolinspektion på elevers lärande har inte gått att påvisa (de Wolf & 
Janssens, 2007; Ehren & Visscher, 2008; Ehren et al., 2015; Klerks, 
2012, 20-22 juni). I en studie av 187 inspekterade grundskolor kunde 
inga positiva effekter på elevernas betyg påvisas, snarare tvärtom 
(Ekholm & Lindvall, 2008). Effekter i form av ökad regelefterlevnad 
och anpassning till styrsignaler är väl dokumenterade (Hult, 2014; 
Lindgren, 2015b) liksom olika former av bieffekter, till exempel 
begreppet defensiv dokumentation som syftar på att lärare 
dokumenterar mer än nödvändigt inför risken att bli granskad (Ehren 
et al., 2015; Miller & Rose, 2008). 

Tillsynseffekter på skolors resultat i relation till tillsynssystemens 
karaktär har studerats internationellt, där inspektion enligt high stakes 
systems (”hard governance”) respektive low stakes systems (”soft 
governance”) skiljs åt. Skolinspektion i high stakes systems 
karaktäriseras av extern kontroll och marknadsorienterade incitament 
som publicering av resultatinformation, differentierade inspektioner 
och lägstanivåer för acceptabla resultat (Altrichter & Kemethofer, 
2015). I denna styrningsmiljö förväntas skolor ”(…) that have been 
named, shamed and blamed” för dåliga resultat vid inspektion att öka 
sina ansträngningar och sina resultat (Elstad, 2009, s. 173). Visscher 
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(2001) menar att strategin naming and shaming är ett sätt att främja 
marknadsmekanismerna i ett skolsystem, men att det skapar negativa 
konsekvenser för skola och utbildning i allmänhet. Ehren et al. (2015) 
har rapporterat positiva effekter av sanktioner på skolutveckling i den 
meningen att begärda åtgärder har vidtagits. I low stakes systems 
betonas självreglering i större utsträckning och inspektion förväntas 
leda till att de ansvariga skolaktörerna får nya insikter som de 
tillvaratar i det lokala skolutvecklingsarbetet.  

Tillsynens olika syften har diskuterats i forskningen. Vedung (2008) 
har beskrivit lärande som ett överordnat syfte med all granskning och 
därutöver använt tillsynens främjande respektive kontrollerande 
syften, men även beskrivit olika former av legitimerande och 
strategiska syften. En granskning kan i enlighet med detta å ena sidan 
ha som syfte att utgöra underlag för ansvarsutkrävande, en 
accountability-logik, och å andra sidan vara underlag för 
verksamhetsutveckling, en responsibility-logik. Semantiskt relaterar 
begreppet inspektion tydligare till ansvarsutkrävande, och begreppet 
utvärdering tydligare till verksamhetsutveckling, men hur olika syften 
används i olika former av granskning avgörs av granskaren. Den 
lärande eller främjande funktionen har enligt Johansson (2016) visat 
sig vara svår att balansera mot den kontrollerande funktionen, vilken 
tenderar att dominera när tillsyn används i praktiken. Vilket syfte som 
tillskrivs en granskning har stor betydelse för dess utfall (Gustafsson et 
al., 2014; Lander & Granström, 2000). Lander och Granström (2000) 
skiljer på tillsynens objektivistiska respektive didaktiska ethos där 
fokus på verksamhetens prestationer respektive processer utgör 
separerande kriterier. Bergh och Arneback (2016) använder två andra 
styrningslogiker; förväntansstyrning (management by expectations) 
respektive förtroendestyrning (management by placement) för att 
beskriva samma motsättning mellan tillsynens utgångspunkt att å ena 
sidan stärka professionella kriterier och utveckling i verksamheten och 
å andra sidan rättssäkerhet och likformighet. 

Tillsynens hierarkiska överordning över de som granskas är ett 
maktperspektiv som beskrivs i forskningen (Lander & Granström, 
2000; Mukhtar-Landgren & Altermark, 2018). Granskning 
disciplinerar och kräver att de granskade utvecklar egna system för 
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självvärdering (Power, 1994). Skolors arbete med att göra sig 
granskningsbara har studerats av Ek (2012) som en form av 
anpassning till granskningssystemen. Granskningssystem utvecklas till 
en styrande princip för verksamheten. Green (2011) menar att 
granskning i detta perspektiv skapar legitimitet för granskaren på 
bekostnad av de granskade. Granskningssystem har en tendens att 
reproducera sig själva och på sikt bli relativt kostnadskrävande 
(Forssell & Ivarsson Westerberg, 2016; Jacobsson et al., 2019). Misstro 
följer av granskning och Johansson och Montin (2014) diskuterar om 
det är granskningens fokus på ansvarsutkrävande som genererar 
misstro. Andra resultat pekar på att granskning skapar en 
managementbyråkrati som urholkar tilliten mellan politiker och 
anställda (Jacobsson et al., 2019; Johansson & Montin, 2014). Misstro 
och granskningens tillitseroderande kraft är väl dokumenterad 
(Bringselius, 2017; Erlandsson, 2018; Vedung, 2016). I sammanhanget 
har också fenomenet att granskning kan ge upphov till ”ängsliga 
tjänstemän” (Castillo & Ivarsson Westerberg, 2019; Lapsley, 2009) 
lyfts fram, vilket också kan relateras till resultat som visar att 
professionalism och professionella normer trängs undan av 
granskning. Sammantaget riskerar granskningen enligt denna 
forskning att missgynna samarbete i skolverksamheter och mellan 
skolverksamheter. Granskningens syfte att vara underlag för 
ansvarsutkrävande är en central aspekt i det.  

Ball et al. (2012), Keddie (2013) och (Perryman, 2007b) använder 
begreppen performativitet och fabricering för att beskriva hur 
granskning som styrningsteknik avkontextualiserar skolverksamhet 
genom att fokusera ytliga aspekter och symbolåtgärder (Braun et al., 
2011). Ball (2003) använder begreppet terrors of performativity. 
Begreppet one size fits all syftar också på avkontextualisering och att 
granskning förordar standardiserade åtgärder (Hood, 1995). Ett annat 
resultat visar att skolinspektion fördelar skuld till lägre nivåer, politics 
of blame, och att den därigenom påvisar att missförhållanden 
uppmärksammas och att det sker en aktiv kontroll på central nivå 
(Thrupp, 1998). Inspektion osynliggör genom dessa mekanismer de 
verkliga orsakerna till att det finns skolor som har mindre bra resultat 
och elever som lever under ogynnsamma förhållanden (Lefstein, 2013; 
Thrupp, 1998). Bad schools (Gray & Wilcox, 1995) och failing schools 
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(Willmott, 1999) är begrepp som fokuserar skolors rykte och möjliga 
prestigeförluster. Effekten är påvisad i skolsystem med aktiva skolval. 
Inom inspektionsforskningen har också olika känslomässiga 
reaktioner hos de inspekterade dokumenterats, reaktioner som ansetts 
vara ogynnsamma både ur ett individ- och organisationsperspektiv 
(Grek et al., 2015; Perryman, 2007a).  

 

2.1.1 Tillsyn och inspektion i svensk skolkontext 

Tillsyn har i det svenska utbildningsväsendet en lång historia som 
maktpolitiskt instrument för att genomföra förändring. Gustafsson et 
al. (2014) pekar på tre historiska exempel, det första i mitten av 1800-
talet för att skapa en folkskola fri från kyrkans inflytande, det andra i 
början av 1960-talet vid införandet av enhetsskolan och det tredje på 
1970-talet för att få skolor att anpassa sig till den tidens 
decentralisering och krav på lokal styrning.  

Grek och Lindgren (2015) menar att tillsyn och inspektion under 
början av 2000-talet förändrats från ”efterhandskontroll” i det 
politiska systemet till ett sätt att styra skolverksamhet i ett 
decentraliserat styrsystem, governing by inspection. Detta 
styrningsperspektiv på tillsyn är framträdande i den svenska och delvis 
även den internationella forskningen om skolinspektion de senaste 20 
åren (Carlbaum et al., 2014; Grek & Lindgren, 2015; Hall & Sivesind, 
2015; Rönnberg & Segerholm, 2017). Det innefattar även synsättet att 
inspektion i denna form blivit ett sätt för staten att återta förlorad 
kontroll över skolan efter decentraliserings- och avregleringsreformer 
(Carlbaum et al., 2014; Hudson, 2007; Rönnberg, 2012). 

Lindgren (2017) har på uppdrag av Skolinspektionen sammanställt 
forskningsresultat av skolinspektion i svensk kontext. Resultaten 
omfattar huvudsakligen perioden efter 2008 när Skolinspektionen 
bildades som tillsynsmyndighet. Granskning som förvaltningspolitiskt 
styrinstrument utgör ett centralt inslag i det demokratiska systemet 
med syfte att främja rättssäkerhet, möjliggöra ansvarsutkrävande och 
tillhandahålla information till medborgarna (Rönnberg, 2014b). Den 
hierarkiska styrkedjan och antagandet att om lagar och regler följs så 
kommer lagstiftarens intentioner att realiseras, ifrågasätts dock av 
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flera forskare som menar att både granskarna och de granskade tvingas 
att agera enligt givna modeller (Fransson, 2018; Ivarsson Westerberg, 
2016; Johansson & Lindgren, 2013; Wallin, 2006). Kontrollerande 
respektive främjande tillsyn (Johansson & Lindgren, 2013) är en 
begreppsanvändning som relaterar till tillsynens syfte som 
förvaltningspolitiskt styrinstrument.  

Vidare enligt Lindgren (2017) har tillsynens förändring och olika 
organisatoriska ombildningar sedan 1990-talet konstaterats vara 
uttryck för expansion av tillsyn som styrverktyg; inriktning på kontroll 
av lagefterlevnad; rapportering av avvikelser samt utkrävande av 
ansvar (Ekholm & Lindvall, 2008; Granström & Ekholm, 2011; 
Gustafsson et al., 2014; Hult & Lindgren, 2016; Johansson, 2006; 
Rönnberg, 2012, 2014c; Rönnberg et al., 2013). Tillsynen betecknas i 
detta perspektiv som ”a powerful output-oriented policy tool in the 
hands of government” Rönnberg (2014b, s. 386) där skolinspektion 
utvecklats till en policymässig problemlösare. Syftet med 
Skolinspektionens tillsyn definieras i detta sammanhang som en 
aktivitet där: 

(…) en individuell skolenhet granskas av en utomstående byrå eller 
myndighet i syfte att: 
- övervaka, kontrollera, jämföra och utvärdera skolor och skolresultat 
- ansvarighetsutkrävandeverktyg, 
- försäkran om, och skapandet av, en känsla av kontroll och säkerhet i 
systemet. 
- åstadkomma självdisciplin hos de granskade genom att de känner sig 
granskade. (Rönnberg, 2012) 

Hult och Segerholm (2016), Ek (2012), Lindgren (2015a) och Ivarsson 
Westerberg (2016) har studerat den modell för den regelbundna 
tillsynen som Skolinspektionen utvecklat. Full måluppfyllelse och 
efterlevnad av alla bestämmelser beskrivs som tillsynens 
referenspunkt (Segerholm, 2014). Det har riktats kritik mot 
tillsynsmodellen för att inte stödja skolutveckling och vara snävt 
inriktad på avvikelserapportering i förhållande till skollagstiftningen 
(Carlbaum et al., 2014; Ivarsson Westerberg, 2016). Tillsynens 
bedömningsgrund innan dessa förändringar genomfördes vilade på en 
pedagogisk och verksamhetsnära förståelse av skolans uppdrag 
(Blomgren & Waks, 2009; Gustafsson et al., 2014). 



   
 
 
 

23 
 

Tillsynens bidrag till synliggörandet av det formella regelverket, att 
tillsynen riktar de lokala ledningsaktörernas uppmärksamhet mot 
inspektionens påpekanden samt att åtgärder vidtas och anpassningar 
görs för att tillgodose de krav som riktas i tillsynen, är resultat som 
påvisats för mottagarna av tillsynen (Novak, 2013; Rönnberg, 2014a). 
Jacobsson och Svensson (2017) har visat att instrumentell anpassning 
är en vanlig strategi från rektorn efter krav i tillsyn. Jacobsson och 
Svensson (2017) visar också att huvudmän med hög delaktighet i 
skolors utvecklingsarbete utgör ett starkt stöd för rektorn efter tillsyn, 
jämfört med skolor vars huvudmän inte är lika delaktiga. Rönnberg 
(2014a) har visat hur tillsyn kan användas som maktresurs av lokala 
ledningsaktörer på lokala arenor. Tillsynens funktion att säkerställa 
lika villkor mellan skolmarknadens aktörer, med större 
ägarkoncentration och vinstdrivande skolkoncerner, är ett resultat som 
flera forskare dokumenterat (Carlbaum, 2014; Ivarsson Westerberg, 
2016; Rönnberg, 2015).  

Skolinspektörers arbete och hur bedömningar görs i tillsynen är väl 
belyst (Hall et al., 2019; Lindgren, 2014a, 2014b, 2015a, 2015b, 2016; 
Lindgren & Clarke, 2014). Segerholm (2014) och Hult (2014) har 
påtalat att Skolinspektionen efterfrågat och anställt skolinspektörer 
med juridisk kompetens i högre utsträckning än vad som är vanligt i 
internationell kontext, där skolledningserfarenhet är en vanligare 
kompetensbakgrund. 

Stark (2019) har studerat hur mediabevakningen av Skolinspektionens 
rapporter tas emot av de som inspektionen riktar sig mot – de 
skolverksamma. Rönnberg et al. (2013) har studerat samband mellan 
skolinspektion och lokala nyhetsmedia och funnit att tillsyn har ett 
stort lokalt nyhetsvärde, inte minst genom sitt fokus på avvikelser och 
brister. Skolinspektionens tillsyn ges legitimitet genom sådan 
rapportering och myndigheten använder massmedia strategiskt för att 
nå effekt med tillsynen.  

 

2.1.2 Tillsyn, inspektion och juridifiering 

Domstolars och rättsliga instanser ökade inflytande över utformning 
och inriktning av offentliga verksamheter, på bekostnad av politiskt 
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beslutsfattande församlingar, har beskrivits inom flera 
samhällsområden och benämnts juridifiering (Jacobsson et al., 2019). 
Detta fenomen är väl dokumenterat i internationell kontext och inom 
olika fält (Blichner & Molander, 2008; Brännström, 2009; Hall, 2019; 
Kolfjord, 2002). Juridifieringsbegreppet började under 00-talet att 
användas i skandinavisk forskning om skolan, som uttryck för en ökad 
juridisk reglering och en mer framträdande ställning för rättsliga 
begrepp och perspektiv (Arneback & Bergh, 2016). Ökad närvaro av 
juridiska mekanismer och arrangemang i skolors praktik innefattar en 
motsättning mellan pedagogiska och rättsliga ideal i tillsynen:  

En juridifierad tillsyn har (…) andra implikationer än en 
professionsbaserad tillsyn, som granskar måluppfyllelse och resultat. 
Kvalitet tolkas i den förra i termer av lagmässighet; i den senare i 
pedagogisk bemärkelse. (Stark, 2019) 

Begreppet juridifiering relaterar enligt flera forskare (Blichner & 
Molander, 2008; Hult & Segerholm, 2016; Jacobsson et al., 2019; 
Novak, 2018; Rapp & Skoglund, 2017; Runesdotter, 2016; Stark, 2019) 
till förändringar av styrningen efter avreglerings-, decentraliserings- 
och marknadiseringsreformer. 

Novak (2018) beskriver juridifieringen som en styrningsrationalitet 
och kopplar den till 2010 års skollag och krav på ökad rättssäkerhet och 
juridiskt utkrävbara elevrättigheter; och rättighetifiering (Gustafsson, 
2018). Perspektivet delas av flera andra forskare som också betonar det 
juridiskt ansvarsutkrävande momentet (Carlbaum, 2016; Colnerud, 
2014; Hult & Lindgren, 2016; Hult & Segerholm, 2016; Ivarsson 
Westerberg, 2016; Novak, 2018). En aspekt av juridifieringen är den 
vikt som läggs vid olika former av dokumentation, till exempel 
åtgärdsprogram, likabehandlingsplaner och ordnings- och trivselregler 
samt anmälningsprocedurer och krav vid olika former av negativa 
händelser (Bergh & Arneback, 2016; Carlbaum, 2016; Hult & Lindgren, 
2016). Hult och Segerholm (2016) menar att juridifieringen av skolan 
har resulterat i att skolor förväntas dokumentera elevers 
studieprestationer och beteende, vilket problematiseras som en 
förändrad syn på läraruppdraget.  

Flera forskare har utforskat juridifieringens påverkan på den 
pedagogiska praktiken (Colnerud, 2014; Fransson, 2018; Lindgren et 
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al., 2018; Runesdotter, 2016) och väckt frågan om vem som 
bemyndigas - och dessutom har kompetens - att bedöma vad som är 
”bra” och ”dåligt” i skolors verksamhet (Jacobsson et al., 2019). Vissa 
forskare beskriver juridifieringen som en motpol till professionellt 
omdöme (Karseth & Møller, 2020; Møller, 2009). Hult och Lindgren 
(2016) har pekat på att läraryrkets kunskapsform ”(…) är praktisk, 
erfarenhetsbaserad och ofta ’tyst’ i den meningen att den är svår – och 
ibland rentav omöjlig – att artikulera i ord” (Hult & Lindgren, 2016, s. 
77), och att den riskerar att trängas undan av den mer rationalistiska 
och evidensbaserade kunskapssynen som tillsynen utgår från. 
Dokumentation, hierarkiska ansvarsförhållanden och tvingande 
rapporteringsskyldigheter står i förgrunden för den. I detta perspektiv 
finns också forskning om juridifieringens påverkan på 
tillsynsmyndigheten, skolinspektörerna och tillsynen per se. Lindgren 
et al. (2012) visar att tillsynen i samband med Skolinspektionens 
tillkomst gjordes strikt juridisk och att tilltalet formaliserades. 
Jacobsson et al. (2019) visar att kritik gällande bristande professionell 
lärarkompetens hos inspektörerna förekommit i undersökningar av 
skolors och huvudmäns upplevelse av att bli inspekterade. Hult och 
Segerholm (2016) har noterat att inspektörer med juridisk profession 
inte väcker tillit hos de granskade i samma utsträckning som 
inspektörer med annan utbildningsbakgrund eller erfarenhet. 
Fransson (2018) gör samma konstaterande. Novak (2018) har visat att 
Skolinspektionens handlingsutrymme i tillsynen, som uttolkare av 
skollagen, är omfattande. Frågan om Skolinspektionen genom sina 
befogenheter fått ”(…) en slags rätt att genom sina 
bedömningsmatriser definiera vad som är god kvalitet i undervisning, 
ledarskap, skolutvecklingen eller studiero (…)”, ställs av Erlandsson 
(2018, s. 372). Andra forskare menar att statsmaktens tilltro till 
inspektion som styrinstrument bidrar till detta (Hall, 2019; Hall & 
Sivesind, 2015).  

Juridifieringsbegreppet har också kopplats till tillsynens utformning 
(Hult & Segerholm, 2016). I en juridifierad tillsynsmiljö görs juridiska 
bedömningar av förhållanden som går att fastställa med juridisk 
metodik. Även rättsliga förelägganden som används i tillsynen är ett 
exempel på det (Ryffé, 2019). Jacobsson et al. (2019) och Lindgren 
(2015b) menar att juridifieringen medfört att granskningar redovisas 
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och operationaliseras i rättsliga termer och blir föremål för rättsliga 
avgöranden, vilka av hävd bygger på en strävan att beskriva 
förhållanden som kan kvantifieras och preciseras för att ytterst kunna 
bli föremål för juridisk prövning i domstol. Lindgren och Clarke (2014) 
och Segerholm et al. (2021) menar att tillsynens krav på evidens går att 
beskriva som forensisk vilket relaterar till tillsyn som en form av 
juridiskt beslutsfattande snarare än utforskande, och att det sker med 
legala krav på rättssäkerhet och likvärdighet. 

Skolinspektionens utökade möjligheter att utfärda sanktioner mot 
huvudmän är en form av juridifiering av tillsynen (Jacobsson et al., 
2019; Novak, 2018). Jarl och Rönnberg (2015) menar att förekomsten 
av sanktioner understryker granskarens relationella överläge och 
beskriver den maktasymmetri som finns mellan granskare och 
granskad som en utvecklingshämmande faktor. Jacobsson et al. (2019) 
menar att Sanktionen statliga åtgärder för rättelse, där 
Skolinspektionen måste vara involverad i genomförandet av 
åtgärderna, försätter tillsynsmyndigheten i konflikt med den rådande 
tillsynsdoktrinen som påbjuder en extern roll och oberoende ställning. 
Ramsjö (2019) har ur ett rättsvetenskapligt perspektiv analyserat 
användningen av sanktionen statliga åtgärder för rättelse och 
problematiserar sanktionen å ena sidan utifrån det kommunala 
självstyret och å andra sidan utifrån proportionalitetsprincipen.  

I engelskt skolväsende vilket beskrivs som high stakes har 
tillsynsmyndigheten Ofsted stora befogenheter. Perryman (2007b, 
2009) har där undersökt hur sanktionen special measure, vilket 
närmast kan beskrivas som inspektion i form av kontinuerlig 
övervakning, påverkat lokala skolaktörers hälsa och motivation.  

 

2.1.3 Sanktioner och dess verkningar på styrning och ledning 

Flera av ovan redovisade studier belyser verkningar av tillsyn på 
skolnivå och för de inspekterade skolaktörerna (Ek, 2012; Grek et al., 
2015; Ivarsson Westerberg, 2016; Jacobsson & Svensson, 2017; 
Lindgren, 2015a, 2015b; Novak, 2013, 2014; Perryman, 2007b). Som 
framgått ovan finns även vissa resultat avseende skolledares attityder 
till inspektion (Gustafsson et al., 2015) och skolinspektions verkningar 
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på undervisning, skolresultat och lärares ledarskap (Jones & Tymms, 
2014) liksom på skolutveckling och kvalitetsarbete (Ehren et al., 2013). 
Tvångsmedel vid granskning anses generellt skapa konformism 
(Johansson, 2016; Montin, 2015), hämma innovation samt bidra till 
inhiberat lärande eller motivation (Erlandsson, 2018; Johansson, 
2016; Ordóñez et al., 2009).  

Baxter (2017) och Ozga (2012) understryker den nationella kontextens 
betydelse vid tolkning av forskningresultat om skolinspektion. Den 
svenska utvecklingen som givit Skolinspektionen ett utökat uppdrag, 
avsevärt mer resurser och befogenheter som också skärpts i flera 
omgångar (Lindgren, 2017, s. 4) är uttryck för en specifikt svensk 
kontext som är relativt olik jämförbara länders (Ehren et al., 2015; Hall 
& Sivesind, 2015; Kemethofer et al., 2017; Segerholm, 2014).  

Tillsynssanktioner i den form som används i Sverige betraktas i 
internationell forskning som en form av incitament inom high stakes 
systems (Altrichter & Kemethofer, 2015). Det saknas i svensk 
skolverksamhet forskning om tillsynssanktioners verkningar för de 
lokala ledningsaktörernas styrning och ledning på skol- och 
huvudmannanivå. Tillkomsten och närvaron av sanktioner belyses i 
några svenska studier (Ivarsson Westerberg, 2016; Lindgren, 2015b; 
Novak, 2013) och Hanberger et al. (2016) har studerat hur skolaktörer 
på huvudmannanivå använder inspektions- och andra 
utvärderingsresultat i den lokala styrningen. Inspektioner kan få stora 
konsekvenser för enskilda skolor genom att utgöra underlag för 
huvudmannabeslut om till exempel extra resurstilldelning eller 
nedläggning, menar Hanberger et al. (2016). Under närvaro av 
sanktioner anses Skolinspektionens krav och bedömningar därför 
generellt sett ha stor betydelse, till exempel genom att 
nyckelindikatorer som används i tillsynen får stort inflytande och 
definierar vad som anses viktigt och lämpligt att göra lokalt (Hanberger 
et al., 2016). 

Det finns omfattande forskning om huvudmannens och rektorns 
styrning och ledning samt handlingsutrymme (Crow et al., 2017; Jarl & 
Nihlfors, 2016; Moos et al., 2016; Moos & Paulsen, 2014; Møller, 2009, 
2017; Møller & Rönnberg, 2021; Nihlfors, 2020; Nihlfors & Johansson, 
2013, 2014; Ärlestig et al., 2016), även avseende relationen mellan 
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rektorns ledning och elevers kunskapsresultat (Louis Seashore et al., 
2010). I forskning om tillsyn som fokuserar den lokala ledningsnivån, 
är de inspekterade skolaktörernas närvaro relativt sällsynt i jämförelse 
med de som inspekterar, det vill säga skolinspektörerna (Lindgren, 
2015b; Rönnberg, 2014a).  

 

2.2 Behov av ytterligare kunskap 

Sammanfattningsvis är framväxten av tillsynsmodellen och 
rättsliggörandet5 av tillsynen relativt väl belyst i tidigare forskning 
(Hult & Segerholm, 2016). Verkningar av tillsyn i skolverksamhet i 
allmänhet är också belyst, i viss mån även när det gäller för den lokala 
styrningen och ledningen. Användning av sanktioner i allmänhet har 
berörts i viss forskning, men inte avseende sanktioners verkningar, i 
synnerhet inte i offentliga verksamheter. Hur sanktioner och olika 
ingripanden i tillsynen påverkar huvudmannens och rektorns lokala 
styrning och ledning är inte belyst i tidigare forskning. Det saknas 
också studier av de sanktioner som införts i tillsynen sedan 2011, och 
vilka verkningar de får för den lokala styrningen och ledningen av 
verksamheten, vilket denna avhandling studerar. 

 

  

 
5 Rättsliggörande är ett begrepp som, parallellt med förrättsligande, används inom 
teoribildningen om juridifiering (Brännström, 2009).  
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3 Teoretiska utgångspunkter och begrepp 

I detta kapitel redovisas avhandlingens teoretiska utgångspunkter och 
de begrepp som används i analysarbetet.  

Jag har valt tre teoretiska utgångspunkter för avhandlingen; styrning, 
granskning och ledning. Dessa perspektiv kan dels betraktas som tre 
inbördes sammanhängande delar i den övergripande nationella 
styrningen av skolan, vilken utgår från ”(…) statens strävan att mera 
varaktigt öva inflytande över samhällsutvecklingen” (Lindensjö & 
Lundgren, 2000, ss. 133-134). De kan också var för sig användas som 
teoretiska utgångspunkter för att analysera och diskutera hur statens 
styrning i form av tillsyn inverkar på styrning och ledning av den lokala 
skolverksamheten. Styrningsperspektivet används för att analysera 
och diskutera skolans styrsystem och de styrprocesser som sker på 
olika arenor. Granskningsperspektivet används för att utforska och 
analysera tillsynen och vilka verkningar den får på den lokala 
styrningen och ledningen av skolverksamheten. Ledningsperspektivet 
används för att analysera rektorns handlingsutrymme i spänningsfältet 
mellan redovisningsskyldighet och professionellt omdöme. 

 

3.1 Det statliga styrsystemet för skolan 

Styrsystemet för skolan kan beskrivas som ”det system av regler som 
staten formellt ställer upp för att påverka och följa upp skolans 
processer och resultat” (Nihlfors, 2003, s. 21). Den parlamentariska 
styrkedjan och det kommunala självstyret är utgångspunkt för 
organisationsformen ansvarsbyråkrati, som innebär åtskillnad mellan 
politiken å ena sidan och förvaltningen och dess anställda å andra 
sidan. De anställda förväntas agera självständigt med lagen som grund, 
oavsett om de är tjänstepersoner i förvaltningsbyråkratin eller tillhör 
skolans professionella yrkesgrupper.6  

Genom styrsystemet definieras en ansvarsfördelning mellan staten, 
huvudmannen och skolorna. Staten styr genom riksdag och regering 
direkt över de statliga skolmyndigheterna samt genom lagstiftningen 

 
6 Framför allt lärare och rektorer, men även elevhälsans personal. Lärare och rektorer 
beskrivs ibland som semiprofessionella yrkesgrupper; för diskussion, se Brante (2009). 



   
 
 
 

30 
 

över de lokala huvudmännen och de professionellas arbete på skolnivå. 
Staten tilldelar därmed specifika uppdrag med preciserade ansvar till 
lärare och rektorer samt till huvudmännen. Uppdragen är för 
respektive aktörskategori definierade i skollagstiftningen.7 Kommuner 
och andra huvudmän ansvarar för planering, organisering och 
finansiering av skolverksamheten samt är arbetsgivare för lärare, 
rektorer och övrig personal i skolan. Rektorn är ansvarig på skolnivå 
för ledningen av den pedagogiska verksamheten samt chef över 
lärarna. Huvudmannen tilldelar rektorn befogenheter och beslutsrätt 
att leda verksamheten på skolnivå, vilket sker genom direktiv och 
tilldelning av resurser. Huvudmannen är ytterst ansvarig för 
skolverksamheten och, tillsammans med rektorn, även för den 
enskilda skolans resultat. Styrsystemet förutsätter samspel och 
interaktion mellan nivåer och aktörer i styrkedjan utifrån det 
gemensamma uppdraget. 

Den statliga styrningen av skolan riktas både mot politiska 
förhållanden och professionella. När de statliga styrmedlen används 
inbegriper det en avsikt att påverka mottagarna på lokal nivå som har 
i uppgift att ansvara för genomförandet. Beslutsrätten överlåts utifrån 
ett antagande om att det behövs professionell kunskap och lokal 
förtrogenhet för genomförandet.  

Begreppet professionsstyrning betecknar åtskillnaden mellan politiskt 
och professionellt ansvar, och innebär att staten i lagstiftningen ger 
ansvar direkt till de professionella som är anställda av kommuner eller 
andra huvudmän (Lindensjö & Lundgren, 2000). Det dubbla 
huvudmannaskapet innebär att de professionella yrkesgrupperna står 
under ledning av en lokal huvudman men har ett statligt formulerat 
uppdrag. Begreppet styrkedjan representerar här denna hierarkiska 
styrmodell från statlig nivå till lärarnivå via huvudmannen och rektorn.  

Begreppet styrsignal används av Lindensjö och Lundgren (2000) för 
de nationella politiska beslut som ska genomföras på lokal nivå. 
Vedung (2016) använder begreppet intervention med samma 
innebörd. Lindensjö och Lundgren (2000) använder vidare begreppet 
statliga styrmedel, där de juridiska styrmedlen, lagstiftningsmakten, är 

 
7 Regleringen av rektorns och huvudmannens uppdrag redovisas i avsnitt 5.7. 
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det viktigaste och som ger statsmakten dess auktoritet. Därutöver 
beskriver Lindensjö och Lundgren (2000) statens ekonomiska 
styrmedel, till exempel statsbidrag av olika slag, samt de ideologiska 
styrmedlen. Lundgren (2002) beskriver också utvärdering som ett 
fjärde statligt styrmedel, och menar att det över tid utvecklats i riktning 
mot kontroll. 

När det gäller de ideologiska styrmedlen så utgörs de framför allt av 
läroplanerna8 men även olika riktlinjer och uttalanden från de 
nationella skolmyndigheterna samt lärarutbildningen och den statliga 
rektorsutbildningen. Benämningen ideologiska styrmedel går att 
diskutera; läroplanerna är fastställda av regeringen i förordningar och 
är således i hög grad också en del av de juridiska styrmedlen.9 I 
tillsynssammanhang är denna distinktion viktig eftersom det över tid 
har varierat i vilken mån bedömningar i tillsynen har gjorts med 
utgångspunkt enbart i skollagen och skolförordningarna eller också i 
läroplanerna.  

I lagstiftningen regleras styrningens innehåll och former. Innehållet 
uttrycks genom de nationella mål och riktlinjer som återfinns i 
läroplanerna samt i skollagen och skolförordningarna. Formerna 
uttrycks genom de uppdrag som de olika aktörerna har tilldelats; 
ansvar för styrning och ledning, befogenheter, krav på dokumentation, 
uppföljning och kontroll samt tillsyn. 

Begreppet implementering används av Vedung (2016) för att beteckna 
de lokala aktörernas, frontbyråkraternas, arbete med att genomföra 
den politiska styrningen. Lindensjö och Lundgren (2000) använder 
begreppen arenor för att beskriva styrprocesser på olika nivåer; 
formulering, realisering och mediering. Mediering syftar på 
transformerings- och tolkningsprocesser på alla nivåer i styrsystemet, 
där till exempel medborgare, massmedia, intresseorganisationer och 
fackliga organisationer är aktörer. Genom medieringen transformeras 
statliga styrsignaler utifrån lokala förutsättningar; eller annorlunda 
uttryckt; styrsignalerna tolkas innan de realiseras. Ball et al. (2012) 

 
8 Till exempel Lgr 11, Förordning om läroplan för grundskolan samt för förskoleklassen och 
fritidshemmet (SKOLFS 2010:37).  
9 Läroplanerna utges i Skolverkets författningssamling (SKOLFS) till skillnad från skollagen 
och skolförordningarna som utges i Svensk författningssamling (SFS). Detta förhållande 
bidrar möjligen också till distinktionen av läroplanernas status som ideologiska styrmedel. 
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använder begreppet policy enactment och beskriver det som kreativa 
processer där de lokala aktörerna tolkar, omtolkar, ignorerar, 
anpassar, skapar, omskapar och förhandlar fram egna uppfattningar 
om vad styrningen innebär, vilket kan innebära både ignorerad och 
icke-medveten handling, handling som är rörlig och icke-linjär samt 
även icke-handling.10 I detta perspektiv avvisas begreppet 
implementering till förmån för enactment, som förstås som en mera 
oredig, lokal tolknings- och transformeringsprocess. Begreppet 
enactment avser därmed ett tillstånd bortom styrkedjans hierarki; som 
sammanfogar en given policys uppmaning att agera på ett visst sätt 
med kontextuella, historiska och psykosociala dynamiker (Ball et al., 
2012). Policy enactment-perspektivet ”(…) framhåller vikten av de 
lokala aktörernas tolknings- och handlingskraft” och att rektorer och 
lärare inte är passiva policyobjekt (Rönnberg, 2014a, s. 88).  

 

3.2 Granskning 

De juridiska, ekonomiska och ideologiska styrmedlen används i den 
politiska processens input-fas (Vedung, 2016) där styrmedlens 
funktion är proaktiv och inverkar före genomförande eller 
beslutsfattande på lokal nivå. Styrmedlet utvärdering (kontroll) 
klassificeras av Vedung (2016) som ett indirekt styrmedel i den 
politiska processens output-fas. Vedung (2016) använder begreppet 
”eftergranskning” eller ”intervention av andra ordningen” för att 
beteckna den reaktiva funktionen: 

Tekniskt kan logiken klarläggas med distinktionen mellan en första och 
en andra ordningens interventioner. Den offentliga intervention, vars 
implementering eftergranskningen synar, är en intervention av första 
ordningen. (---). Även eftergranskningen är en intervention men av 
andra ordningen. (Vedung, 2016, s. 139) 

Vedung (2016) gör åtskillnad mellan olika förvaltningspolitiska 
verktyg för eftergranskning, till exempel resultatmätning, tillsyn, 
inspektion, kvalitetsgranskning, kunskapsbedömning. Verktyget 
tillsyn definieras som kontroll av om en utförare, ett tillsynsobjekt, 
”följer lagar och tillstånd givna enligt förordningar eller kungörelser” 

 
10 Ball et al. (2012) använder begreppet policy i ungefärligen samma betydelse som 
Lindensjö och Lundgren (2000) använder styrsignal och Vedung (2016) intervention. 
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(Vedung, 2016, s. 102). Tillsyn har stöd i lag och utförs av offentliga 
organ som är hierarkiskt överordnade utföraren. Tillsyn utgör 
myndighetsutövning, och kan leda till åtgärder ”(…) som innebär tvång 
eller pålägger slutmottagarna kostnader, vilket kan skapa motvilja och 
motstånd” (Vedung, 2016, s. 101). Ett föreläggande i tillsynen är en 
handlingsdirigerande sanktion. Tillsyn är därmed enligt Vedung 
(2016) ett sätt att kontrollera implementeringen. 

Vedung (2016) beskriver två specifika syften med tillsyn; det främjande 
och det kontrollerande. Jacobsson et al. (2019) tillför ytterligare minst 
två syften och sammantaget framträder fyra övergripande syften.  

Det främjande syftet avser lärande och förbättring i den verksamhet 
som granskas. Granskningens frågor formuleras för att ”upptäcka 
funktionella brister i åtgärder, program eller system” (Jacobsson et al., 
2019, s. 17) och resultatet användas för förändringar som minskar 
diskrepansen mellan mål och genomförande. Inlärningsfunktionen 
betonas och tillsynens processaspekt (Vedung, 2016) står i centrum 
genom att de granskade involveras i granskningen.  

Det ansvarsutkrävande syftet avser kontroll av enskilda aktörers eller 
verksamheters fullgörande av sina plikter eller uppnående av sina 
resultatmål. De bedömningar som görs är snävare än de med ett 
främjande syfte. Det ansvarsutkrävande syftet är att ”korrekt fördela 
ansvaret för framgång och misslyckande”. Detta syfte utgår från tillsyn 
som produkt (Vedung, 2016).  

Det disciplinerande syftet avser att göra de granskade aktörerna 
införstådda med att deras arbete kommer att kontrolleras, vilket får 
dem att agera noggrant, omsorgsfullt och plikttroget (Jacobsson et al., 
2019). Ett starkt uttalat disciplinerande syfte kan kommunicera 
misstro mot aktörernas avsikt och förmåga att utföra sina uppgifter. 

Det legitimerande syftet tar sikte på medborgarna, och brukarna, och 
avser att visa dem att eftersom granskning sker kan de ha förtroende 
för verksamheten. Granskning med detta syfte kan också vara till för 
att skapa förståelse hos medborgarna för hur verksamheten styrs och 
vad som är rimligt att förvänta sig av den (Jacobsson et al., 2019). 
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Tillsyn där produktaspekten och syftet ansvarsutkrävande är 
framträdande kan ”erodera tillit” genom utförarnas upplevelse av att 
vara misstrodda av uppdragsgivaren (Vedung, 2016, ss. 143-144).  

Tillsynens syfte relaterar till granskarens avsikter och utformningen av 
granskningen, medan användningen av tillsyn relaterar till aktörerna 
som granskas (Vedung, 2008, 2021). En tillsyn kan av de lokala 
ledningsaktörerna användas på olika sätt; instrumentellt, konceptuellt 
eller symboliskt (Vedung, 2008). Vid instrumentell användning vidtas 
åtgärder i linje med tillsynsföreläggandet eller för att på annat sätt 
tillmötesgå det formella resultatet av tillsynen. Vid konceptuell 
användning utvecklas ny kunskap och nya insikter, även om de inte 
nödvändigtvis omsätts i handling. Vid symbolisk användning vidtas 
olika åtgärder för att legitimera eller bekräfta resultatet av tillsynen 
eller den egna styrningen (Vedung, 2008). 

Vedung (2021) menar också att tillsynens produkt- respektive 
processaspekter är giltiga för varje form av användning av tillsyn. Vid 
till exempel instrumentell användning kan fokus antingen riktas mot 
det granskade objektet som process och användas som underlag för 
verksamhetsförbättring och lärande i ett framåtsyftande perspektiv. 
Om fokus istället riktas på det granskade objektets produkt ger det ett 
bakåtblickande perspektiv som kan användas för olika symboliska 
åtgärder. På motsvarande sätt rymmer även konceptuell och symbolisk 
användning både en produkt- och en processaspekt (Vedung, 2021). 
Processaspekten förutsätter alltid involvering från de som arbetar i den 
granskade verksamheten. 

Begreppet antecipering avser den mekanism som innebär att 
människor på ett strategiskt sätt föregriper, och inrättar sig efter, det 
som annars kommer att hända, och därmed agerar i ”framtidens 
skugga” (Vedung, 2016, ss. 121-122). Antecipering kan ske både genom 
att agera på ett visst sätt för att svara upp mot givna förväntningar eller 
genom att ”bjuda motstånd” (Vedung, 2016, s. 122) mot vad som kan 
anas i framtidens skugga. Mekanismen kan vara olika kraftfull och 
graderas av Vedung (2016) i fem grundfunktioner, där den första utgör 
inverkan genom tillsynens blotta existens; den andra genom att tillsyn 
utannonseras; den tredje genom att tillsyn utförs; den fjärde genom att 
resultat av tillsyn återkopplas; och den femte genom att resultat av 
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tillsyn sprids till andra aktörer. Tillsynens inverkan genom den första 
och andra grundfunktionen benämner Vedung (2016) ”konstitutiva 
effekter” och avser då verkningar som uppstår genom tillsynens blotta 
existens och ”innersta natur” (Vedung, 2016, s. 103), även sådant som 
inte är resultat av aktörernas strategiska beteende. Genom Vedungs 
(2016) begrepp konstitutiva effekter görs därmed åtskillnad mellan 
tillsynens primära inverkan i en specifik verksamhet som är föremål för 
granskning, och tillsynens sekundära inverkan som avser andra skolor 
och huvudmän. Det indikerar en syn på att tillsynens inverkan inte 
begränsas till de enskilda skolorna som är föremål för granskning. 

Dahler-Larsen (2011, 2014, 2020) använder ett annat perspektiv vid 
studiet av tillsyn och verkningar av den, där ett grundantagande är att 
ett uppföljningssystems bedömningsindikatorer och procedurer bidrar 
till att forma människors uppfattningar om vad som är viktigt, och inte 
viktigt i en skolverksamhet. De verktyg, procedurer och indikatorer, 
”performance measurements” (Dahler-Larsen, 2014, s. 970), som 
används vid tillsyn bidrar, med detta synsätt, till att långsiktigt forma, 
förändra och ytterst omstrukturera den verksamhet de avser att 
bedöma. Detta sker på ett oförutsägbart sätt som inte ligger i linje med 
interventioners bestämbara effekter. Därför riskerar effektbegreppet, 
menar Dahler-Larsen (Dahler-Larsen, 2011, 2014), att få granskning 
att framstå som en neutral aktivitet med vars hjälp det går att, på ett 
närmast kliniskt sätt, fastställa kausala samband i 
utbildningsverksamhet.  

Paradoxically, instruments to enhance visibility and transparency, 
such as indicators, are themselves interpretations that set their own 
political effects in motion. Sometimes, these effects are self-fulfilling 
prophecies, such as when ranking and performance reinforce each 
other. Indicators become the way through which the world is defined 
(…). (Dahler-Larsen, 2014, s. 983) 

När tillsyn kopplas till ett begränsat antal indikatorer minskar 
ansvarstagandet för helheten, vilket utmanar både idén om en tydlig 
ansvarskedja och kan komma i konflikt med professionella 
värderingar. Tillsynen gör därigenom skolan möjlig att granska; gör 
den granskningsbar eller inspektionsbar (Lindgren et al., 2012). Denna 
syn på vilka verkningar tillsyn ger upphov till i utbildningsverksamhet 
benämns ”konstitutiva effekter” av Dahler-Larsen (2014, s. 970). Tre 
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mekanismer anges för uppkomsten av sådana. För det första skapar 
bedömningsindikatorerna en riktning som bidrar till att reducera 
osäkerhet i en komplex tillvaro. För det andra tillhandahåller 
indikatorerna ett språk med vars hjälp verksamhetens processer ges 
mening och blir möjliga att orientera sig i; ”there is a performative and 
constitutive aspect in how things are named as they are measured” 
(Dahler-Larsen, 2014, s. 976). För det tredje ger regleringen i lag 
tillsynen som bedömningssystem institutionell tyngd (Dahler-Larsen, 
2014). 

 

3.3 Ledning  

Statens styrning växlas över till ledning (Nihlfors, 2003) när den når 
huvudmannanivå och skolnivå. För att en sådan växling ska vara möjlig 
krävs att ansvar åtföljs av befogenheter. Även huvudmannens styrning 
växlas över till ledning när den når rektorn på skolnivå, och även den 
växlingen kräver närvaro av ansvar och befogenheter som är 
sammanlänkade. På så sätt står begreppen ansvar och befogenheter i 
samma relation till varandra som begreppen styrning och ledning.  

Englund och Solbrekke (2015) använder det professionella ansvarets 
logik och redovisningsskyldighetens logik11 för att begreppsliggöra 
spänningar i pedagogisk verksamhet12 mellan å ena sidan det politiska 
behovet av kontroll och å andra sidan det professionella behovet av 
tillit. Det professionella ansvarets logik härstammar från 
professionsteori där begrepp som autonomi, professionalism, situerad 
kunskap och individuella bedömningar är centrala och sammanfogas i 
begreppet professionellt omdöme. Det professionella omdömet, och 
arbetet, kännetecknas också av att det utförs i ”moraliska relationer till 
konkreta andra” (Englund & Solbrekke, 2015, s. 169), till exempel 
elever och deras vårdnadshavare. Redovisningsskyldighetens logik 
kommer å sin sida från en tradition där likhetsprincipen har en 
dominerande ställning och där professionellt arbete styrs genom 

 
11 Engelska: professional responsibility respektive accountability (Solbrekke och Englund 
(2011). 
12 Och annan professionellt utförd välfärdsverksamhet; Englund och Solbrekke (2015) 
använder begreppet ”välfärdsprofessioner” (s. 169) och exemplifierar med lärare och 
sjuksköterskor.  
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standardisering och extern kontroll som ”(…) refererar till ett språk där 
beräkning och kvantiteter och där juridiska, ekonomiska och 
organisatoriska aspekter står i centrum” (Englund & Solbrekke, 2015, 
s. 179). Redovisningsskyldighetens logik korresponderar med 
tillsynens produktaspekt. 

Det professionella omdömet står, enligt Englund och Solbrekke (2015), 
inom ramen för en undervisningspraktik i motsats till statlig auktoritet, 
likabehandling och blind rättvisa. Om extern kontroll och rättslig 
granskning ges stort inflytande hotas det professionella ansvarets logik 
(Solbrekke & Englund, 2011, s. 847).  

Inom lagstiftningen och av huvudmannen givna ramar har rektorn rätt 
att ”välja mellan tillåtna handlingsalternativ på grundval av sitt eget 
omdöme” (Molander, 2011, s. 321). Ordvalet tillåtna syftar på legala 
befogenheter och tilldelade resurser för genomförandet, medan eget 
omdöme syftar på det professionella friutrymmet och den enskilda 
rektorns personliga resurser. Rektorns ledning kan i detta 
sammanhang definieras som ”fortlöpande synliggörande, användande 
och utveckling av handlingsutrymme för (…) att förflytta 
organisationen i önskad riktning” (Christensen et al., 2015, s. 19). 
Synliggörande syftar både på externa rådande ramvillkor och på intern 
organisering. Användande syftar på att fatta beslut och agera, eller 
undvika att agera. Utveckling syftar på att offensivt påverka 
handlingsmöjligheterna i önskad riktning (Christensen et al., 2015, s. 
19). Möjligheten att använda och utveckla handlingsutrymmet 
påverkas av olika praktiska och mellanmänskliga förhållanden i den 
egna organisationen som är relaterade till den legitimitet rektorn har 
hos skolans lärare och andra personalgrupper; skolans elever och 
vårdnadshavare samt andra grupperingar; sin närmsta chef; sina 
kollegor och andra aktörer i omgivningen. 

 

3.4 Nyckelbegrepp och definitioner i analysarbetet 

Med styrsystemet för skolan avses den nationella regleringen för att 
styra och följa upp skolors verksamhet på lokal nivå, både vad gäller 
processer och resultat. Styrsystemet vilar på styrkedjans tre nivåer och 
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hierarkiska riktning; den statliga nivån, huvudmannanivån (lokal nivå) 
och skolnivån. 

De statliga styrmedlen är juridiska, ekonomiska, ideologiska samt 
utvärdering eller kontroll.  

Begreppet styrning används för att beteckna styrprocesser på olika 
nivåer och arenor där tolkning, anpassning och omskapning av 
styrsignaler sker. Policy enactment med tillhörande begrepp och 
kategorier (Ball et al., 2012) används för att analysera denna typ av 
processer.  

Arena-begreppet används för att beskriva styrningens formulering, 
realisering och mediering. 

Interventionsbegreppet används för att benämna statliga styrsignaler 
som genomförs på lägre nivåer. Vedungs (2016) distinktion mellan den 
första och andra ordningens interventioner används för att beteckna 
tillsynens funktion som reaktivt styrmedel.  

Tillsyn definieras som granskning i efterhand, eftergranskning, där 
tillgång till handlingsdirigerande sanktioner innebär att en form av 
tvång kan användas mot utföraren. 

Tillsynens syften, användning och inverkan med tillhörande 
kategoribegrepp (Jacobsson et al., 2019; Vedung, 2016, 2021) används 
i analysen för att kategorisera verkningar av olika ingripanden och 
sanktioner i tillsynen; likaså tillsynens produkt- och processaspekter.  

Ledning används för det arbete som sker lokalt sedan statens styrning 
växlats över till ledning på huvudmannanivå och på skolnivå. Ledning 
förutsätter tillgång till och korrespondens mellan ansvar och 
befogenheter samt utövas i moraliska relationer till andra. Även 
huvudmannens styrning växlas parallellt, och på samma sätt över till 
ledning när den når rektorn på skolnivå. 

Begreppet handlingsutrymme definieras som rektorns rätt att välja 
mellan tillåtna handlingsalternativ på grundval av sitt eget omdöme 
(Molander, 2011).  

Det professionella ansvarets logik och redovisningsskyldighetens 
logik används för att begreppsliggöra det spänningsfält där rektorns 
ledning utövas. Professionellt beslutsfattande möjliggör variation och 
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relaterar till logiken om professionellt ansvar medan krav på 
rättssäkerhet, rättvisa och transparens relaterar till logiken om 
redovisningsskyldighet. 

Med verkningar avses både den typ av inverkan som Vedung (2016) 
beskriver och sådana ”konstitutiva effekter” som Dahler-Larsen (2014, 
2020) beskriver. I begreppet verkningar innefattas därmed både 
primära effekter efter tillsyn på kort och lång sikt som går att härleda 
direkt till tillsynen av en enskild skola, och sekundära effekter som kan 
tolkas som mer långsiktiga betydelser på aktörsnivå och på systemnivå 
av tillsynsingripanden och av hur tillsynens procedurer, indikatorer 
och sanktioner är konstruerade. 
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4 Metodologiska utgångspunkter  

I det föregående kapitlet redovisades avhandlingens teoretiska 
utgångspunkter samt de begrepp som används i analysarbetet. I detta 
kapitel beskrivs metod och övergripande design av studien samt hur de 
teoretiska resurserna används för utforskandet av syfte och 
forskningsfrågor.  

Kapitlet är strukturerat på följande sätt. I ett inledande avsnitt beskrivs 
den övergripande forskningsdesignen (4.1). Därefter följer två avsnitt i 
vilka frågor om urval, datainsamling och analysmetod utvecklas, dels 
för dokumentstudien i kapitel 7 (4.2), dels för fallstudierna i kapitel 8-
10 (4.3). I det näst sista avsnittet diskuteras frågor om studiens 
validitet och reliabilitet (4.4). Kapitlet avslutas med ett avsnitt där de 
forskningsetiska överväganden som gjorts redovisas (4.5). 

 

4.1 Forskningsdesign 

Avhandlingens övergripande syfte är att utforska statens styrning av 
skolan genom den skärpta tillsynen, och vilka verkningar den får för 
huvudmannens och rektorns styrning och ledning på skolnivå. 
Styrsystemet för skolan rymmer två legitima intressen som delvis 
står i motsättning till varandra. Det är å ena sidan behovet av 
professionellt friutrymme och ansvarighet på lokal nivå. Å andra 
sidan är det statens uppföljnings- och kontrollbehov över 
skolväsendet och genomförandet av den nationella 
utbildningspolitiken. Avhandlingens kunskapssökande sker i 
spänningsfältet mellan nationellt formulerad policy om tillsyn och 
lokala förutsättningar att leda skolverksamhet. 

Avhandlingen omfattar dels en dokumentstudie av de skärpningar av 
den statliga tillsynen som gjorts efter 2011, dels fallstudier på tre skolor 
där Skolinspektionen ingripit med olika sanktioner. På två av 
fallskolorna följs inspektionsförloppet över tid genom 
dokumentstudier och intervjuer med lokala ledningsaktörer. På den 
tredje skolan studeras tillsynsingripandet i efterhand genom 
dokumentstudier.  
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I dokumentstudien studeras framför allt offentliga texter som ingått i 
lagstiftningsarbetet och utgör motiv och förberedelse för auktoritativa 
texter som aktörer på lägre nivåer ska följa (Schneider & Ingram, 1997). 
I fallstudierna studeras hur policyn förstås, hanteras och kommer till 
uttryck i de lokala ledningsaktörernas arbete.  

Analysarbetet har vägletts av tematisk analys (Braun & Clarke, 2006). 
Genom att systematiskt söka och urskilja temata i det empiriska 
materialet har jag identifierat aspekter som är relevanta utifrån det 
övergripande syftet. Vissa temata blev synliga tidigt i arbetet medan 
andra framträdde senare, eller ”mellan raderna”. Sammantaget är 
kategoriseringen och tematiseringen det sätt på vilket analysprocessen 
har dokumenterats (Braun & Clarke, 2006). 

I avhandlingen studeras skolor som politiskt styrda organisationer. 
Det som skiljer kommunal skolverksamhet från andra driftsformer är 
den lokala demokratiska styrningen och att kommunala huvudmän och 
rektorer, utöver skollagen också är bundna av kommunallagens 
bestämmelser om beslut och ansvarighet i kommunal verksamhet.13 
Även när det gäller tillsynen finns vissa skillnader mellan kommunalt 
och enskilt bedriven skolverksamhet. Valet att studera kommunalt 
bedriven skolverksamhet utgår från detta intresse för skolverksamhet 
i offentlig regi.  

När det gäller datainsamlingen ska det generellt påpekas att det är de 
omständigheter och sakförhållanden som gällde vid tidpunkten för 
den, som är underlag för analys och slutsatser. Vissa sakförhållanden 
har förändrats efter datainsamlingen, till exempel viss lagstiftning och 
Skolinspektionens tillsynsmodell. Sådana förändrade omständigheter 
omnämns och kommenteras om det är väsentligt för resultatet. 

 

4.2 En dokumentstudie av den skärpta tillsynen 

De offentliga texter som samlats in härstammar från tre olika tillfällen 
då tillsynen har skärpts. Det första tillfället är lagregleringen av 
tillsynen genom 2010 års skollag (SFS 2010:800) och omfattar 
förarbetena till den (Ds 2009:25; Prop. 2009/10:165). Det andra 

 
13 Samt även vissa andra bestämmelser som är specifika för offentligt bedriven verksamhet, 
till exempel om offentlighet och allmänna handlingar. 
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tillfället är införandet av obligatoriskt vite14 och lärarresursanalys och 
föreläggande om skolors lärarresurser.15 Datainsamlingens 
startpunkt utgörs i denna del av Friskolekommitténs uppdrag att 
utreda skärpningar av bland annat tillsynen (Dir. 2011:68). Vidare 
ingår i datainsamlingen Friskolekommitténs betänkande (SOU 
2013:56); regeringens proposition i frågan (Prop. 2013/14:112); 
lagrådsgranskningen (Lagrådets yttrande 2014-03-25); och 
utskottsbehandlingen i Riksdagen (Bet. 2013/14 UbU22). I 
datainsamlingen ingår även en överenskommelse (Friskolekommittén, 
2013, 23 maj) som ingicks i slutskedet av Friskolekommitténs arbete 
mellan Socialdemokraternas, Moderaternas, Centerpartiets, 
dåvarande Folkpartiets, Kristdemokraternas och Miljöpartiets 
representanter i kommittén.16 Skolinspektionens, Skolverkets och 
Statskontorets remissyttranden över Friskolekommitténs betänkande 
ingår också i datainsamlingen. De tre myndigheterna har, var och en 
på sitt sätt, en central roll i den statliga styrningen av skolan. Därutöver 
har två prejudicerande rättsfall tillförts datainsamlingen.17 Rättsfallen 
avser Skolinspektionens användning av den skärpta tillsynen. När 
rättsfallen år 2020 och 2021, under det pågående analysarbetet, vann 
laga kraft, tillfördes de datainsamlingen på grund av dess relevans för 
studien.  

Det tredje tillfället avser skärpningen av sanktionen statliga åtgärder 
för rättelse.18 I studiet av den ingår betänkandena från 2015 års 
Skolkommission (SOU 2016:38; SOU 2017:35) samt regeringens 
proposition om skärpningen (Prop. 2017/18:182).  

Den samlade datainsamlingen avseende dokumentstudien förtecknas i 
tabell 1. 

 
14 Lag (2014:903). Förändringar i 26 kap. 27 § skollagen, tillämpas fr o m den 1 januari 2015. 
Obligatoriskt vite kom att kallas ”ska-vite”, till skillnad från de ursprungliga vitena som då 
benämndes ”kan-vite”. Förleden ska- syftar på Skolinspektionens skyldighet att använda vite 
i en given situation, medan kan- syftar på möjligheten att göra det (”får”). Benämningarna 
ska-vite och obligatoriskt vite används parallellt i den fortsatta framställningen och båda 
avser den skärpning som här avses. 
15 Lag (2014:903). Förändringar i 26 kap. 2 och 10 §§ skollagen, tillämpas fr o m den 1 
januari 2015. 
16 Benämns ”Sexpartiöverenskommelsen”. 
17 Sammanlagt studeras tre domar från två rättsfall. 
18 Lag (2018:608). Förändring i 26 kap. 17 § skollagen, tillämpas efter utgången av 2018. 
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Datum Dokument Beskrivning Källa/referens 

2009-06-15 ”Den nya skollagen 
- för kunskap, 
valfrihet och 
trygghet” 

Departements-
utredning 

(Ds 2009:25) 

2010-03-18 Propositionen  
”En ny skollag” 

Propositionen om 
införandet av 2010 års 
skollag  

(Prop. 2009/10:165) 

2010-06-23 Riksdagsbeslut Lag om införande av 
skollagen (SFS 
2010:800) 

(SFS 2010:801) 

2011-07-14 Regeringens 
kommittédirektiv 

Utredningsuppdrag till 
Friskolekommittén 

(Dir 2011:68) 

2013-05-23 Överenskommelse i 
Friskolekommittén 

”Sexpartiöverens-
kommelsen” mellan 
företrädare för sex  
av kommitténs åtta 
partier 

(Friskolekommittén, 
2013, 23 maj) 

2013-08-20 Utrednings-
betänkande 

Friskolekommitténs 
förslag 

(SOU 2013:56) 

2013-11-13 Skolverkets 
skrivelse 

Remissyttrande över 
Friskolekommitténs 
betänkande 

(Skolverket, 2013,  
13 november) 

2013-11-14 Statskontorets 
skrivelse 

Remissyttrande över 
Friskolekommitténs 
betänkande 

(Statskontoret, 2013,  
14 november) 

2013-12-02 Skolinspektionens 
skrivelse 

Remissyttrande över 
Friskolekommitténs 
betänkande 

(Skolinspektionen, 
2013, 2 december) 

2014-03-25 Lagrådsgranskning Lagrådsprotokoll 
2014-03-25 (utdrag)  

(Lagrådets yttrande 
2014-03-25) 

2014-04-03 Regeringens 
proposition  

”Villkor för fristående 
skolor m.m.” 
Regeringens förslag till 
bl a skärpt tillsyn och 
sanktioner 

(Prop. 2013/14:112) 

2014-06-05 Utbildnings-
utskottets 
betänkande  

Riksdagens 
utskottsbehandling  
av propositionen 

(Bet. 2013/14 UbU22) 

2014-06-26 Riksdagsbeslut Lag om ändring  
i skollagen 

(SFS 2014:903) 
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2015-01-01 Ny lydelse av 26 
kap. 2, 10 och 27 §§ 
skollagen  

Ikraftträdande (SFS 2010:800) 

2016-05-16 Delbetänkande 2015 års 
Skolkommission 

(SOU 2016:38) 

2017-04-20 Slutbetänkande 2015 års 
Skolkommission 

(SOU 2017:35) 

2018-03-15 Regeringens 
proposition 

”Samling för skolan” (Prop. 2017/18:182) 

2019-12-03 Riksdagsbeslut Lag om ändring  
i skollagen 

(SFS 2018:608) 

2019-02-19 Dom Överklagat utdömande 
av vite 

(Kammarrätten i 
Stockholm.  
Mål nr 7518-18) 

2021-01-28 Dom Överklagat utdömande 
av vite 

(Kammarrätten i 
Stockholm.  
Mål nr 4604-20) 

2020-05-28 Dom Överklagat utdömande 
av vite 

(Högsta 
förvaltningsdomstolen. 
Mål nr 1593-19) 

Tabell 1. Översikt över källor i lagstiftningsarbetet och de rättsfall som 
ingår i datainsamlingen. 

Dokumentstudien redovisas i kapitel 7. Delar av källmaterialet används 
dock redan i kapitel 5, i redovisningen av införandet av 2010 års 
skollag, tillsättningen av Friskolekommittén och Skolkommissionens 
arbete (avsnitt 5.4.1, 5.4.2 och 5.5.1) samt i kapitel 6 som behandlar 
Skolinspektionens tillsyn.  

Den analysmetod som används i dokumentstudien syftar till att 
besvara avhandlingens första forskningsfråga; vad var bakgrunden till 
de skärpningar av tillsynen som gjordes 2015 och 2019? Fem 
analysfrågor ställs till materialet:  

1) Vilka befintliga problem beskrivs?  
2) Vad förväntas skärpningarna leda till? 
3) Hur beskrivs skärpningarna i relation till rektorns ansvar?  
4) Hur beskrivs skärpningarna i relation till huvudmannens ansvar 

att organisera en klagomålshantering?  
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5) Vilka syften för behovet av skärpningarna kommer sammantaget 
till uttryck?  

Analyserna görs utifrån de i kapitel 3 beskrivna teoretiska perspektiven 
(styrning, granskning och ledning). Det sker genom att i materialet 
identifiera aspekter om den skärpta tillsynens syften. Analys och 
diskussion utifrån granskningsperspektivet görs med hjälp av 
begreppen främjande, ansvarsutkrävande, disciplinerande och 
legitimerande syften samt tillsynens produkt- och processaspekter 
(Jacobsson et al., 2019; Vedung, 2016). De analysbegrepp som används 
för analysen utifrån styrnings- respektive ledningsperspektiven 
redovisas i avsnitt 3.4. 

 

4.3 Fallstudier på tre skolor där Skolinspektionen ingripit med 
olika sanktioner 

Fallstudier (Merriam, 2010) har använts som forskningsmetod för att 
studera den lokala styrningen och ledningen på skolnivå efter 
Skolinspektionens ingripande med sanktioner. Fallstudier ger 
möjlighet att framhäva det unika hos det studerade objektet samt 
möjlighet till konkretisering och ämnesöverskridande (Merriam, 
2010). Datainsamlingen på de tre fallskolorna; Stadsskolan, 
Borgarskolan och Storskolan; har bestått av dokumentation från 
inspektionerna och vissa andra skriftliga källor som kan härledas till 
inspektionerna av respektive skola.19 På Stadsskolan och Borgarskolan 
har datainsamlingen även omfattat intervjuer med lokala 
ledningsaktörer på skol- och huvudmannanivå samt 
uppföljningsintervjuer drygt tre år efter inspektionerna. Urval, 
datainsamling och andra metodologiska frågor redovisas i avsnitt 4.3.1 
– 4.3.4. 

Fallstudierna har genomförts genom att initialt studera 
inspektionsbeslut, åtgärdsredovisningar och uppföljningsbeslut.20 
Andra dokument som aktualiserats under arbetets gång, har löpande 
tillförts datainsamlingen. Det har varit dokument från både 

 
19 Skolornas namn är fingerade. 
20 I bilagorna 4-7 är Skolinspektionens beslut refererade eller återgivna i utdrag. 
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Skolinspektionen och skolorna och huvudmännen som antingen 
tillhandahållits på plats eller varit tillgängliga via aktörernas 
webbplatser.21 Därefter genomfördes på Stadsskolan och Borgarskolan 
intervjuer med lokala ledningsaktörer. En intervju gjordes ad hoc även 
med en skolinspektör som hade egen erfarenhet av den skärpta 
tillsynen och hade medverkat vid användning av olika sanktioner.22 
Ytterligare en skolinspektör som tillfrågades tackade nej till att 
medverka i studien. 

 

4.3.1 Urval av skolor 

Stadsskolan, Borgarskolan och Storskolan ligger i kommuner i olika 
delar av landet i relativ närhet till städer eller stora städer. Skolorna 
har mellan 150 – 400 elever. Alla skolorna hyser årskurserna 4-6 och i 
varierande omfattning även årskurserna F-3 och 7-9.  

På två av skolorna (Stadsskolan och Borgarskolan) bestod 
Skolinspektionens ingripande av vitesförelägganden. På Borgarskolan 
var vitet kopplat till ett lärarresursföreläggande som hade föregåtts av 
en analys av skolans lärarresurser. Stadsskolan och Borgarskolan 
identifierades genom bevakning under en 30-dagarsperiod av 
Skolinspektionens databas över inspektionsbeslut. Det skedde någon 
gång under Skolinspektionens tredje inspektionsomgång som pågick 
mellan 2015 och 2018 (Skolinspektionen, 2019, 15 mars).23 De 
sökkriterier som användes var vitesföreläggande respektive 
lärarresursanalys. Bland de skolor som uppfyllde sökkriterierna 
gjordes ett urval med hänsyn tagen till att skolorna skulle ha 
inspekterats av olika regionala avdelningar inom Skolinspektionens 
organisation.24  

 
21 I ett fall har ett rutindokument för Skolinspektionens användning av viten i den region vars 
kontor den intervjuade inspektören arbetade på, använts som källa. Dokumentet refereras 
till som ”Skolinspektionen, Regionalt rutindokument” (se även avsnitt 6.4, Skolinspektionens 
användning av olika sanktioner). I ett annat fall erhölls på direkt begäran från 
Skolinspektionen ett internt vägledningsmaterial, ”Väglednings-PM”. Dokumentet uppgavs 
inte utgöra allmän handling och var inte tillgängligt på Skolinspektionens webbplats (se 
avsnitt 6.1). 
22 För att skydda informantens identitet anges ej vid vilket av Skolinspektionens regionala 
kontor skolinspektören arbetade.  
23 Tidpunkten för datainsamlingen anges inte mer precist än så, av forskningsetiska skäl. 
24 Regionala kontor (avdelningar) finns i Lund, Göteborg, Linköping, Stockholm och Umeå. 
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Storskolan tillfördes datainsamlingen i ett senare skede. Skälet till det 
var den sanktion Skolinspektionen 2019 beslutade att använda där, 
statliga åtgärder för rättelse. Utifrån avhandlingens specifika intresse 
för den sanktionen valdes Storskolan ut att ingå studien.25  

Till följd av skillnaderna vid identifieringen av skolorna skiljer sig 
också datainsamlingarna åt. Datainsamlingen från Storskolan 
omfattar enbart skriftlig dokumentation; inspektionsbeslut, 
åtgärdsredovisningar, utredningar, handlingar och annan 
dokumentation från huvudmannanivå samt viss nyhetsrapportering i 
fack- och dagspress.  

 

4.3.2 Datainsamling på fallskolorna 

Intervjuerna på Stadsskolan och Borgarskolan har genomförts med 
rektorer, skolchefer och i ett fall även med den politiska nämndens 
ordförande. Drygt tre år efter respektive inspektion genomfördes 
uppföljningsintervjuer.26 

 

Stadsskolan 

På Stadsskolan genomfördes den första intervjun (rektorn) ungefär två 
månader efter inspektionsbeslutet, och därefter gjordes ytterligare fyra 
intervjuer under de kommande tio månaderna (med skolchefen; en 
inhyrd konsultrektor; den politiska nämndens ordförande; och 
slutligen den nya rektorn). Inspektionen kom under den första 
perioden att påverka bemanningen av skolledningen vilket innebar att 
fler tänkbara informanter tillkom (konsultrektorn och 
skolutvecklingsexperten). Uppföljningsintervjuer gjordes med den nya 
rektorn ungefär 1,5 och 3,5 år efter inspektionsbeslutet och med den 
nya skolchefen efter ungefär 3,5 år. 

 
25 Storskolan var belägen i ytterligare ett av Skolinspektionens fem regionala avdelningars 
ansvarsområde. 
26 Vid tidpunkten för den inledande datainsamlingen hade inte lagregleringen av 
skolchefsfunktionen införts (se avsnitt 5.5.1). I de studerade kommunerna fanns dock en 
chefsbefattning för kommunens skolverksamhet som benämndes skolchef. Vid 
uppföljningsintervjuerna hade lagregleringen av skolchefsfunktionen införts. 
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Stadsskolans informanter förtecknas i bilaga 3 och där kommenteras 
också förändringarna av några ledningsfunktioner under 
inspektionsförloppets gång. 

Skolinspektionen genomförde återkopplings- och uppföljningsbesök 
under datainsamlingsperioden.  

Respektive informants kännedom om utgången av inspektionen och 
skolans situation, har varierat beroende på när intervjun gjordes, och i 
något fall också beroende på vilken funktion respektive informant hade 
vid tidpunkten för intervjun.  

I tabell 2 redovisas den samlade datainsamlingen från Stadsskolan; de 
skriftliga källorna samt informanterna med uppgift om när 
intervjuerna är gjorda i förhållande till varandra. 

Tidpunkt Källa Data Benämns Anm. 

Månad -2 Huvudmanna-
beslut 
Stadsskolans 
kommun 

Text Huvudmanna-
beslut 
Stadsskolans 
kommun 

Huvudmanna-
beslutet fattades 
innan tillsynen av 
Stadsskolan var 
avslutad 

Månad 0 Skolbeslut 
Stadsskolan 

Text Inspektions-
beslut 
Stadsskolan 

 

Månad 2 Skolans rektor  Intervju Rektorn 
Stadsskolan 

Avslutade sin tjänst 
strax efter intervjun 

Månad 5 Huvudmannens 
åtgärdsredo-
visning  

Text Åtgärdsredo-
visning 
Stadsskolan 

 

Månad 7 Kommunens 
skolchef  

Intervju Skolchefen 
Stadsskolans 
kommun 

 

Månad 8 Inhyrd 
konsultrektor 

Intervju Konsultrektorn 
Stadsskolan 

Inhyrd under  
ca sju månader 

Månad 9 Skolinspektionens 
uppföljnings-
beslut  

 Text Uppföljnings-
beslut 
Stadsskolan 

 

Månad 9 Ordförande BUN Intervju Ordföranden 
nämnden 
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Månad 12 Ny rektor Intervju Nya rektorn 
Stadsskolan 

Tillträdde ca en 
månad före 
intervjun; 
dessförinnan inhyrd 
som projektledare 

Månad 19 Ny rektor Intervju 
uppfölj-
ning 1 

Nya rektorn 
Stadsskolan 

 

Månad 40 Före detta ny 
rektor 

Intervju 
uppfölj-
ning 2 

Nya rektorn 
Stadsskolan 

Avslutade sin tjänst 
drygt ett läsår efter 
tillsättningen 

Månad 40  Kommunens nya 
Skolchef 

Intervju 
uppfölj-
ning 1 

Nya skolchefen 
Stadsskolans 
kommun 

Tillträdde ca ett år 
efter uppföljnings-
beslutet 

Månad 41  Kommunens nya 
Skolchef 

Intervju 
uppfölj-
ning 2 

Nya skolchefen 
Stadsskolans 
kommun 

Intervjun skedde av 
praktiska skäl vid två 
tillfällen  

Tabell 2. Datainsamling för Stadsskolan. Uppgiften i kolumnen 
”tidpunkt” avser månad i förhållande till inspektionsbeslutet, 
där månad 0 är den tidpunkt då inspektionsbeslutet 
meddelades. 

Borgarskolan 

På Borgarskolan intervjuades rektorn respektive skolchefen. 
Intervjuerna genomfördes ungefär sex månader efter 
inspektionsbeslutet och vid den tidpunkten var uppföljningen avslutad 
och vitesföreläggandet hävt sedan ungefär en månad. Drygt tre år 
senare genomfördes uppföljningsintervjuer med rektorn och med 
skolchefen.  

I tabell 3 förtecknas de informanter som intervjuats samt uppgift om 
funktion. Där förtecknas även de skriftliga källor som ingår i 
datainsamlingen. På så sätt går det att överblicka när intervjuerna är 
gjorda i förhållande till varandra och i förhållande till 
inspektionsprocessen. 
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Tidpunkt Källa Data Benämns 

Månad 0 Skolbeslut Borgarskolan Text Inspektionsbeslut 
Borgarskolan 

Månad 4 Huvudmannens 
åtgärdsredovisning  

Text Åtgärdsredovisning 
Borgarskolan 

Månad 6 Skolinspektionens 
uppföljningsbeslut  

Text Uppföljningsbeslut 
Borgarskolan 

Månad 7 Skolans rektor  Intervju  Rektorn Borgarskolan 

Månad 7 Kommunens skolchef  Intervju  Skolchefen Borgarskolans 
kommun 

Månad 18 Huvudmannabeslut 
Borgarskolans kommun 

Text Huvudmannabeslut 
Borgarskolans kommun 

Månad 41  Skolans rektor Intervju  Rektorn Borgarskolan 

Månad 41  Kommunens skolchef Intervju  Nya skolchefen 
Borgarskolans kommun 

Tabell 3. Datainsamling för Borgarskolan. Uppgiften i kolumnen 
”tidpunkt” avser månad i förhållande till inspektionsbeslutet 
(månad 0 är den tidpunkt då skolans inspektionsbeslut 
meddelades). 

Storskolan 

På Storskolan består datainsamlingen av flera olika skriftliga källor, 
framför allt de olika inspektionsbesluten, redovisningarna från 
huvudmannen och annan dokumentation från inspektionsprocessen. 
Viss dokumentation från Storskolans kommuns förvaltning och 
beslutsfattandet i den politiska nämnden har också inhämtats, liksom 
en extern konsultutredning som genomfördes på huvudmannens 
uppdrag efter att beslutet om statliga åtgärder för rättelse hade 
meddelats.27 Därutöver har även diverse öppna källor, företrädesvis 
rapportering i fackpress och viss dagspress använts. 

  

 
27 I ett fall har en sakupplysning som efterfrågades från Storskolans kommun besvarats 
genom ett skriftligt utformat svar från förvaltningen. 
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Tidpunkt Källa Data Benämns 

Månad -25 Inspektionsbeslut tillsyn Text Inspektionsbeslut 
Storskolan 

Månad -15 Huvudmannens 
åtgärdsredovisning 

Text Åtgärdsredovisning 1 
Storskolan 

Månad -12 Uppföljningsbeslut tillsyn Text Uppföljningsbeslut tillsyn 
Storskolan 

Månad -7 Huvudmannens 
åtgärdsredovisning 

Text Åtgärdsredovisning 2 
Storskolan 

Månad 0 Beslut om statliga åtgärder  
för rättelse  

Text SÅFR-beslut Storskolan 

Månad 10 Extern utredning ”Styrning och 
ledning av skolorna i [Storskolans] 
kommun med anledning av kritik 
från Skolinspektionen”  

Text Johansson & Svedberg, 
2019 
(”konsultutredningen”) 

Månad 10 De särskilda rådgivarnas 
redogörelse till Skolinspektionen 
efter perioden av statliga åtgärder 
för rättelse 

Text Redogörelse av statliga 
åtgärder för rättelse på 
Storskolan 

Månad 11 Uppföljning av statliga åtgärder 
för rättelse 

Text Uppföljningsbeslut SÅFR 
Storskolan 

Månad 11 Huvudmannens beslut om 
åtgärder med anledning av 
rekommendationerna i 
”konsultutredningen” 

Text Beslut oktober 2019, 
Storskolans kommuns 
politiska nämnd med 
ansvar för skolan 

Tabell 4. Datainsamling för Storskolan. Uppgiften i kolumnen 
”tidpunkt” avser månad i förhållande till beslutet om statliga 
åtgärder för rättelse (månad 0). Förkortningen SÅFR avser 
statliga åtgärder för rättelse. 

Alla skolor och informanter har avidentifierats i resultatredovisningen.  

 

4.3.3 Intervjumetod 

Alla intervjuer har genomförts efter att respektive skolas 
inspektionsbeslut meddelats. Intervjuerna har därmed genomförts 
retrospektivt i förhållande till inspektionsbeslutet. På en av 
fallskolorna (Stadsskolan) pågick dock Skolinspektionens uppföljning 
när flera av intervjuerna gjordes.  
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Intervjuerna har varit semi-strukturerade med ett antal öppna 
frågeställningar om inspektionen av skolan, ingripandet (sanktionen), 
hur informanten bedömde situationen och agerade samt vad 
inspektionen ledde till. Frågeställningarna anpassades utifrån 
respektive informants funktion i styrkedjan (se avsnitt 5.7).  

Även uppföljningsintervjuerna som genomfördes drygt tre år efter 
inspektionen, har varit semi-strukturerade; intervjuerna anknöt till 
händelser under inspektionsförloppet samt ledningsaktörernas 
bedömning och agerande på längre sikt.  

Alla intervjuer har spelats in och transkriberats, vilket gjorts av mig 
som forskare. Cirka 14 timmars intervjutid har transkriberats från 
sammanlagt 14 intervjuer med 10 informanter. 

De val och ställningstaganden som har gjorts vid transkriberingen och 
som är relevanta för förståelsen av de citat som återges i 
resultatredovisningen redovisas nedan.  

När skolors och kommuners namn nämndes i intervjuerna 
transkriberades de enligt logiken ”Stadsskolan” eller ”Borgarskolans 
kommun”. Om en informant använde ett pronomen som röjde kön på 
en omnämnd person, transkriberades det ”hen”. När ett ord eller 
uttryck betonades särskilt av informanten markerades det med 
understrykning. När en informant uppenbart refererade vad någon 
hade sagt till informanten eller på annat sätt uttalat externt 
markerades det med citattecken (”…”). En utsaga som åtföljdes av en 
känsloyttring eller liknande som hade betydelse för sammanhanget, 
angavs det inom parentes, till exempel (skratt) eller (gråter) eller 
(paus). Transkripten är talspråkligt och dialektalt ordagranna, även 
när de varit grammatiskt inkorrekta. Däremot har de inom ramen för 
ordagrannhet redigerats genom att till exempel meningsbyggnad och 
interpunktion anpassats. Ord och meningar som respondenterna 
avbrutit har exkluderats från citaten i syfte att underlätta läsningen. 
Syftet har varit att behålla talspråklig naturlighet, 
situationsanpassning och klarhet och samtidigt vara begripliga och 
representativa i skrift (Kvale & Brinkmann, 2014).  
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4.3.4 Analysmetoder 

I fallstudierna utforskas verkningar av statens styrning genom 
tillsynsingripandena, för huvudmannens och rektorns styrning och 
ledning.  

Analyserna omfattar olika delar och utgår från de i kapitel 3 beskrivna 
teoretiska perspektiven (styrning, granskning och ledning) och de 
tillhörande analysbegreppen som redovisats i avsnitt 3.4. Utifrån 
granskningsperspektivet analyseras tillsynens syften såsom de 
framträdde vid ingripandet samt de lokala ledningsaktörernas 
användning av tillsynsingripandena. Utifrån samma perspektiv 
analyseras olika verkningar av tillsynsingripandet för rektorns 
respektive huvudmannens styrning och ledning. Utifrån styrnings- och 
ledningsperspektiven analyseras den ledning som rektorn och i vissa 
fall huvudmannens företrädare utövade i olika skeden av 
inspektionsförloppen. Utifrån styrnings- och ledningsperspektiven 
analyseras också verkningarna i relation till styrsystemet för skolan.  

På Stadsskolan och Borgarskolan har utsagor sökts och använts som 
representerar de lokala ledningsaktörernas tolkning av situationen och 
deras agerande under inspektionsförloppet samt vilka åtgärder som 
vidtagits. Det gäller även från uppföljningsstudierna som genomfördes 
drygt tre år efter inspektionerna. De utsagor som lyfts fram och citeras 
utgör ett urval, och om motstridiga eller alternativa uppfattningar 
förekommer belyses det. En strävan vid urvalet har varit att alla 
ledningsaktörer ska komma till tals. Framställningen har inspirerats av 
berättande, narrativ, metod (Czarniawska, 2000) som avser att spegla 
både momentant handlande och dynamiken över tid. Citat som 
redovisas tillskrivs antingen en informant eller en skriftlig källa. 
Tolkningar som inte tillskrivs någon enskild källa har stöd i den 
samlade datainsamlingen. Inspektionsdokumentationen refereras 
bara undantagsvis i resultatredovisningen, men återges i bilagorna 4-7 
som utdrag eller referat.  

I övrigt följer resultatredovisningen från de tre fallstudierna samma 
förlopp och metodik; till exempel tecknar inspektionsberättelserna och 
övrig dokumentation på alla tre skolorna tre urskiljbara skeden; ett 
före inspektionen, ett under och ett efter. Resultatredovisningen från 
fallstudierna rymmer också en del skillnader. Det har redan nämnts att 
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datainsamlingen på Storskolan inte omfattar intervjuer; och därmed 
inte heller uppföljningsintervjuer tre år senare, som på Stads- och 
Borgarskolan. Vidare framträder skillnader till följd av varje skolas 
kontext och den individuella dynamik som uppstod vid inspektionen 
av den. Det gör att både detaljrikedom och omfattning varierar mellan 
fallstudierna. Inom ramen för fallstudiemetodiken är dessa skillnader 
oproblematiska.  

I fallstudierna är det den skärpta tillsynens verkningar för de lokala 
ledningsaktörerna som studeras, såsom begreppet verkningar 
definieras i avsnitt 3.4. Skolinspektionens bedömningar av de brister 
som ansetts föreligga på fallskolorna eller de mål och bestämmelser 
som bristerna ansetts utgöra avvikelser från, är inte per se föremål för 
analys, såvida de inte direkt påverkar villkoren för rektorns och 
huvudmannens arbete. 

 

4.4 Frågor om validitet och reliabilitet 

Fallstudier och kvalitativ analys har möjliggjort att göra djupgående 
studier på de tre skolorna och samtidigt kunna studera 
inspektionsfenomenet relativt oberoende av skolornas kontext i övrigt. 
Det är däremot svårt att utifrån fallstudier generalisera ett resultat 
(Merriam, 2010).  

Vid arbetet med intervjudata har hjälp tagits av både ljudinspelningar 
och transskript för att inte gå miste om den kontextualisering som 
framför allt framträder i ljudinspelningarna.  

Analysarbetet har inspirerats av tematisk analys, där sökandet efter 
teman i materialet utgör en viktig del av kodningen (Braun & Clarke, 
2006). För att säkerställa att det teoretiska ramverket matchar det som 
ska undersökas krävs en rad aktiva beslut, till exempel att vid 
kodningen tydligt ta ställning till vad som ska räknas som ett tema, att 
ta ställning till om analysen ska vila på ”a rich description of the data 
set, or a detailed account of one particular aspect” (Braun & Clarke, 
2006, s. 83) samt förhålla sig till om analysen ska vara mer 
”datadriven” eller mer ”analytikerdriven”. När det gäller kodningen av 
data har den varit av karaktären att ”låta materialet tala” snarare än 
inordnad i förutbestämda kategorier, det vill säga med dragning åt det 
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induktiva hållet. Arbetet med framför allt intervjumaterialet har ändå 
rört sig mellan både datadriven och begreppsdriven tolkning. I takt 
med revideringar av teoretiska val och antaganden, nyvunna insikter 
och kompletteringar av datainsamlingen, går den närmast att beskriva 
som abduktiv (Bryman, 2018). 

Att arbeta i en interaktiv forskningsprocess innebär alltid risk för att 
vissa teoretiska idéer favoriseras, och att kompletterande 
datainsamling och reviderad problemformulering blir tendentiös och 
enbart bekräftar forskarens egna initiala teoretiska idéer (Hartman, 
2004). I en kvalitativ studie där forskarens val av vad hos 
studieobjektet som ska fokuseras är den egna förförståelsen avgörande 
för vilka svar som ges:  

Därför måste inte bara de använda verktygen – som någon speciell 
textanalysmetod – beaktas i validitetsbedömningen utan också 
forskaren själv med sin historiskt och socialt präglade förförståelse. 
(Boréus & Bergström, 2012, s. 42)  

Mina personliga erfarenheter och förförståelse har upplevts som både 
en tillgång och en belastning; vanligtvis det förstnämnda. Jag har 
löpande reflekterat över egna erfarenheter och förförståelse samt 
övervägt hur de påverkar mina val och risken för personlig bias. Jag 
har till exempel egna barn som har gått i skolan (under 90- och 00-
talen) och gjorde då i rollen som förälder iakttagelser om skolan. En 
annan erfarenhet är att jag i mitt tidigare yrkesliv har arbetat i olika 
funktioner i skolväsendet, både på lokal och på nationell nivå. På 
nationell nivå; både i myndigheter med uppdrag inom skolutveckling 
och med tillsyn. Erfarenheten att kunna identifiera sig med flera 
praktiker bidrar till min förförståelse och möjlighet att ställa relevanta 
frågor, även om det också medför risk för omedvetna antaganden eller 
förutfattade meningar om de olika praktikerna. Egna reflektioner 
under forskningsprocessens gång, kollegiala samtal, handledning och 
seminarier har hjälpt mig att förhålla mig till mina personliga 
erfarenheter och känna mig bekväm i rollen som forskare. 
Forskningsprocessens tidsutdräkt över flera år har bidragit till det.  
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4.5 Etiska överväganden 

I forskningsarbetet har principerna om god forskningssed 
(Vetenskapsrådet, 2017) varit vägledande. Skyddet av identiteten på 
informanterna har varit det etiska dilemma som inneburit flest 
överväganden. I en studie med liknande etiska implikationer som 
denna valde forskaren att avidentifiera de ingående skolorna genom att 
vare sig uppge tidpunkt eller årtal för inspektionerna av dem 
(Perryman, 2007a). Av samma skäl har jag angett tidpunkten för 
inspektionerna och datainsamlingen från de skolor där intervjuer har 
genomförts på ett oprecist sätt, samt gett skolorna fingerade namn. 
Fingerat namn har även använts för den skola där datainsamlingen inte 
har omfattat intervjuer, och där det därför inte föreligger något 
integritetsintresse att skydda. Därifrån har de skriftliga källorna och 
tidpunkten för inspektionen redovisats öppet. Att skolan ändå givits ett 
fingerat namn skapar enhetlighet i resultatredovisningarna och pekar 
heller inte direkt ut verksamheten för läsare som inte har egen 
förförståelse inom området. 

Inför varje intervju gavs informanten muntlig information om det 
forskningsetiska intresset samt skriftlig information om sina 
rättigheter; informerat samtycke, rätten att när som helst avbryta sin 
medverkan i studien samt konfidentialitet. Informanterna har 
skriftligen samtyckt till sin medverkan och att intervjuerna spelades in 
och transkriberades. Inför intervjuerna försäkrade jag mig i rollen som 
forskare om att informanterna var införstådda med villkoren samt gav 
utrymme för eventuella frågor.  

Vid några av intervjuerna kom informanten till passager där inslaget 
av personlig sårbarhet var högt och/eller där informanten ställde 
kontrollfråga för att försäkra sig om att utsagorna behandlades 
konfidentiellt. I någon av intervjuerna uttrycktes i sådan situation olust 
inför att intervjun spelades in.  

Trots åtgärderna för att skydda informanternas identitet kan specifika 
förhållanden på skolorna, inspektionerna eller de använda 
sanktionerna röja uppgifter som gör att skolor och informanter går att 
identifiera, åtminstone för personer med förförståelse av de lokala 
förhållandena. Denna aspekt har krävt överväganden, framför allt när 
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det gäller Stadsskolan och Borgarskolan där flera informanter har 
intervjuats och lämnat uppgifter som kan vara känsliga både utifrån 
personlig integritet och organisatoriska förhållanden. Ibland har 
därför urvalet av uppgifter och hur de redovisats anpassats för att inte 
lämna ut information som kan röja informanters eller skolors identitet. 
Inga uppgifter har dock förvanskats. Även när det gäller 
datainsamlingen av skriftliga källor har anpassningar gjorts, till 
exempel avidentifiering av dokument, för att inte röja uppgifter som 
skyddas av det forskningsetiska intresset. Sådana anpassningar har 
angetts i fotnoter i löpande text.  
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5 Styrning, reglering och kontroll av skolan 1980-2020 

I detta kapitel kommer några huvuddrag i de politiska förändringar av 
skolans styrning som genomförts under de senaste dryga 40 åren att 
behandlas. Genomgången fokuserar dels hur den rättsliga regleringen 
av styrning och kontroll av skolan har förändrats, dels hur den statliga 
kontrollen i form av tillsyn har använts - och ibland inte använts - och 
förändrats. Framställningen har deskriptiv karaktär och utgör ett 
bidrag till förståelsen det sammanhang som studien är en del av. 

Genomgången inleds vid tidigt 1980-tal och är indelad i sex 
tematiserade skeden (avsnitt 5.1 – 5.6); Staten söker efter nya 
styrmedel för det offentliga, Det avreglerade och decentraliserade 
skolväsendet, Re-centralisering, Ny regering med omfattande 
utbildningspolitisk reformagenda, Tillitsinitiativet och 
Skolkommissionen. Tematiseringen utgår från centrala beslut om och 
händelser avseende skolans reglering, styrning och kontroll fram till 
dags dato. Tematiseringen avgränsar inte olika skeden exakt i 
förhållande till varandra utan strukturerar framställningen i sak.  

I ett avslutande avsnitt (5.7) görs en genomgång av de lokala 
ledningsaktörernas lagreglerade uppdrag.  

 

5.1 Staten söker efter nya styrmedel 

Välfärdssamhällets uppbyggnad under efterkrigstiden skedde genom 
en starkt centraliserad styrning och detaljreglering. Styrmodellen 
levererade effektivt ett ökat välstånd i takt med ökad tillväxt (Montin, 
2015). Förvaltningspolitiken under 1960- och 70-talen hade 
underhållit idéer om samförstånd och social ingenjörskonst, där en av 
förvaltningens huvuduppgifter var att administrera en långtgående 
regelstyrning och komplex detaljreglering. Detta hade fått byråkratin 
att framstå som ineffektiv, förändringsobenägen och maktfullkomlig 
(Ahlbäck Öberg & Widmalm, 2016; Montin, 2015). Utöver revision 
förekom resultatkontroll mycket sparsamt i den offentliga sektorn 
(Montin, 2015). Kritiken mot förvaltningen blev tydligare under 1980-
talet. När kritiken politiskt kom från vänster handlade den om att 
förvaltningen var odemokratisk, medan när den kom från höger 
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formulerades som anklagelser om ineffektivitet (Stenlås, 2009). Detta 
ledde till krav på mer lokaldemokrati, mer medborgarinflytande och 
ökad valfrihet (SOU 2000:1). Under devisen ”låt tusen blommor 
blomma” (Blomqvist, 2004) argumenterade kritikerna för målstyrning 
och decentralisering som recept för att utveckla den offentliga sektorn 
(Montin, 2015) och för marknadsreformer och ökad valfrihet 
(Forsberg, 2014).  

Inom utbildningssektorn var denna utveckling särskilt framträdande 
och den statliga skoladministrationen med Skolöverstyrelsen och de 
regionala länsskolnämnderna stod i skottgluggen för kritiken mot 
byråkratin på skolans område (Jacobsson & Sahlin-Andersson, 1995). 
Den tillsyn som bedrevs av länsskolnämnderna ansågs vara konturlös 
och i den direkt kontrollerande funktionen för nedtonad (Prop. 
1988/89:4). Politiskt fanns en oro för sviktande skolresultat och en 
kritik mot lärarnas oförmåga att ta till sig den politiska styrningen, till 
exempel i form av nya läroplaner (Prop. 1988/89:4). Skolan hade inte 
lyckats utjämna sociala olikheter, vilket hade varit det övergripande 
politiska målet under efterkrigstiden (Wahlström, 2002). Målstyrning 
och utvärdering blev därför begrepp som lyftes fram för att utveckla 
skolan, differentiera utbildningen och öka medborgarnas inflytande 
(Lindensjö & Lundgren, 2000) på samma sätt som önskan om att 
delegera ansvar gjorde begreppet decentralisering till ”modeordet på 
allas läppar” (Ringarp, 2011, s. 87). 

Arbetet med en styrningsreform för skolan inleddes under senare delen 
av 1980-talet, och nämndes första gången i regeringens budgetförslag 
1985 (Prop. 1985/86:100). Efter visst internt utredande på 
Utbildningsdepartementet gavs i april 1987 ett formellt uppdrag att 
bereda frågor om skolans ansvarsfördelning (Stenlås, 2009). Det 
utredningsförslag som därefter överlämnades till regeringen ”(…) kan 
beskrivas som en övergång från ett system som präglas av regelstyrning 
mot ett mer målstyrt system” (SOU 1988:20, s. 11). Utredningen 
bildade underlag för ett regeringsförslag Om skolans utveckling och 
styrning (Prop. 1988/89:4) som handlade om att statens roll skulle 
begränsas i förhållande till skolan genom övergång från regelstyrning 
till målstyrning. Kommunerna skulle enligt förslaget ha det 
övergripande ansvaret för att de nationella målen för skolan 
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förverkligades, men ansvaret för skolan skulle fortsatt vara gemensamt 
för staten och kommunerna samt för politiker och professionella i 
skolan (Prop. 1988/89:4). Förslaget betonade också betydelsen av att i 
ett decentraliserat och målstyrt skolväsende upprätthålla en aktiv och 
kontrollerande tillsyn för att säkerställa de nationella målens 
genomförande (Prop. 1988/89:4). Propositionen blev startskottet för 
en omfattande reformering av styrning, huvudmannaskap och 
finansiering av skolan, vilken därefter genomfördes i snabb takt under 
slutet av 1980-talet och början av 1990-talet (Ringarp, 2011; Stenlås, 
2009). Det första steget i reformeringen var en överföring av 
arbetsgivaransvaret för bland annat lärare och rektorer från staten till 
kommunerna. Propositionen Om kommunalt huvudmannaskap för 
lärare, skolledare, biträdande skolledare och syofunktionärer (Prop. 
1989/90:41) fastställdes av Riksdagen med knapp majoritet i december 
1989 efter långdragna förhandlingar och stor dramatik i form av 
lärarstrejk och politisk osämja (Ringarp, 2011). Beslutet innebar, 
utöver att lärare och rektorer bytte arbetsgivare, fortsatt statligt 
finansieringsansvar med specialdestinerade statsbidrag till 
skolområdet, men med ökat lokalt inflytande över resursfördelningen. 
Planer på ett nytt Skolverk och statliga utbildningsinspektörer som 
skulle övervaka utbildningens kvalitet ingick också i beslutet (Prop. 
1989/90:41). 

Även om motiven till styrreformerna på en övergripande nivå beskrevs 
som en modernisering av styrningen av offentlig verksamhet och ökad 
demokratisering så var incitament som effektivisering av den offentliga 
verksamheten och minskning av de offentliga utgifterna också 
påtagliga (Magnusson, 2018; Nihlfors, 2003; Ringarp, 2011; Stenlås, 
2009).  

Det andra steget i reformeringen gällde resurstilldelningen (Ds 
1990:32) och innebar, trots de tidigare uttryckta avsikterna, en 
omformning av det specialdestinerade statsbidraget till ett 
sektorsbidrag, det vill säga en så kallad ”samlad påse pengar” vars 
fördelning skulle avgöras lokalt (Stenlås, 2009, s. 51). Dock beslutade 
regeringen kort därefter om ett kommunalt skattestopp 1991-1992 för 
att minska statens budgetunderskott, vilket sedan förlängdes att gälla 
även 1993. Denna åtgärd har beskrivits som en form av ekonomisk 
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”dold central styrning” av kommunerna (Nihlfors, 2003, s. 219). Det 
1990 nyskapade statliga sektorsbidraget kom från och med 1993 att 
ingå i skatteutjämningsbidraget och därmed bli generellt. 
Förändringen gav kommunerna större formell frihet att fördela 
resurser mellan sina olika verksamheter. Därefter har användningen 
av riktade statsbidrag till den kommunala välfärdsverksamheten ändå 
ökat stadigt. Mellan 2010 och 2020 ökade de sammanlagt från 120 till 
276 miljarder kronor, och utbildningsväsendet är tillsammans med 
vård och omsorg den sektor som har flest statsbidrag (Statskontoret, 
2021). 

I det tredje steget fastställdes ett nytt ansvars- och styrsystem för 
skolan (Prop. 1990/91:18). Enligt beslutet skulle staten fortsättningsvis 
formulera nationella mål för skolan och ge finansiellt stöd, utan 
detaljstyrning, medan kommuner och andra huvudmän skulle ansvara 
för genomförandet av skolverksamheten. Förläggandet av 
huvudansvaret för skolverksamheten på kommunerna reglerades i den 
så kallade ansvarsparagrafen:  

Den som är huvudman för en del av det offentliga skolväsendet 
ansvarar för att utbildningen genomförs i enlighet med 
bestämmelserna i denna lag och de bestämmelser som kan finnas i 
annan lag eller förordning (…). (SFS 1985:1100, 1 kap. 12 §) 

Statsmaktens viktigaste uppgifter på skolområdet blev att fastställa 
nationella mål och riktlinjer samt följa upp och utvärdera resultatet. På 
så sätt skulle staten skaffa underlag för att bedöma behovet av åtgärder 
för utveckling (Nihlfors, 2003). Inom de ramar och riktlinjer som 
Riksdagen och regeringen hade lagt fast skulle kommunerna ha frihet 
att avgöra hur arbetet med att förverkliga de nationella målen skulle gå 
till, hur verksamheten skulle organiseras och administreras samt hur 
resurserna skulle fördelas och disponeras (Nihlfors, 2003). De 
förbehåll som gjordes angående den lokala nivåns frihet gällde 
behörighetsregleringen för lärare och rektorer, den nationella 
timplanen för grundskolan samt formerna för kommunernas och 
skolornas styrning. Det senare skulle ske genom fastställda 
måldokument på kommunal nivå och skolnivå, skolplan och lokal 
arbetsplan, och följas upp och utvärderas på samma nivåer. 
Förbehållen gjordes för att säkerställa statens yttersta ansvar för en 
likvärdig skola (Prop. 1990/91:18).  
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Uppdraget från staten att bedriva utbildningen gavs direkt till de 
professionella i skolan, och läroplanerna riktades därför primärt till 
dem, så att lärares professionella ansvar tydligt framgick (Prop. 
1990/91:18). Ansvarsfördelningen innebar också att staten reglerade 
rektorsfunktionen i lag, vilket innebar en form av dubbel styrning av 
rektorn:  

Trots att huvudmannaskapet åvilar den kommunala nivån har staten – 
som lagstiftare – den yttersta beslutanderätten. Dessutom är det så att 
staten kan gå förbi den kommunala huvudmannen och ge 
beslutsbefogenheter direkt till en författningsreglerad tjänsteman. 
(Rapp, 2013, s. 18) 

Som en konsekvens av förändringarna avvecklades 1991 den dåvarande 
statliga skoladministrationen. Nedläggningen av Skolöverstyrelsen och 
länsskolnämnderna har beskrivits som ett spektakulärt exempel på den 
försvagade centrala styrningen och på nedmonteringen av den starka 
staten (Lindvall & Rothstein, 2006; Rönnberg, 2012). En ny 
myndighet, Skolverket, med nya uppgifter anpassade för det nya 
styrsystemet inrättades. De tre huvuduppgifter som myndigheten 
skulle ha var att följa upp och utvärdera skolans verksamhet, bidra till 
nationell utveckling samt ha tillsynsansvar (Prop. 1990/91:18).  

I den utredning, Läroplanskommittén, som tillsattes för att utarbeta 
nya läroplaner som var anpassade till målstyrningsprinciperna, 
utvecklades synen på den nya myndighetens uppgifter.28 Skolverkets 
tillsynsuppdrag tolkades av Läroplanskommittén som att ”(…) se till att 
skollag och gällande förordningar följs och att elevers rätt inte 
åsidosätts” samt ”(…) att fatta beslut om tillstånd för fristående skolor 
och kan, om det är påkallat, dra in redan utfärdade tillstånd” (SOU 
1992:94, s. 117). Uppdraget att följa upp och utvärdera skolan beskrevs 
som: 

(…) det övergripande nationella ansvaret för att regering och riksdag 
får underlag för att kunna göra bedömningar om skolverksamheten i 
riket, dess effektivitet och kvalitet eller med andra ord att de nationellt 
satta målen nås. Resultaten av uppföljningen och utvärderingen skall 
naturligtvis också komma skolhuvudmännen till del och därmed kunna 
ge underlag för lokala beslut. Det kommunbidrag som införs 1993 ger 
staten vissa sanktionsmöjligheter, om den nationella utvärderingen 

 
28 Till ordförande för Läroplanskommittén utsågs Skolverkets generaldirektör, Ulf P 
Lundgren. 
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skulle visa att någon kommun inte uppfyller vissa grundläggande krav 
på utbildningen. Det är dock främst genom informativ styrning skolan 
kan påverkas. (SOU 1992:94, s. 116) 

Under perioden fram till reformerna i början på 1990-talet hade den 
ekonomiska styrningen varit det mest framträdande styrmedlet, 
liksom den ideologiska styrningen i form av framför allt läroplanerna 
(Lundgren, 1989). Som redan nämnts skulle styrning i form av 
inspektion och kontroll också användas, för att garantera den 
nationella likvärdigheten och markera statens yttersta ansvar för 
skolan. Så blev det dock inte, utan tillsyn och kontroll tonades ner av 
Skolverket, och för den hållningen fanns det visst stöd både i den 
proposition som introducerat tillkomsten av Skolverket (Prop. 
1990/91:18) och i den organisationsutredning, ”Skolverksutredningen” 
(Dir. 1990:77), som förberett myndighetens bildande. Den nya 
myndigheten skulle med hänvisning till Skolverksutredningen, enligt 
Magnusson (2018), inte lägga sig i lokal skolutveckling eller specifika 
insatser vilka beskrevs som pedagogiska frågor, och inte rikta sig mot 
enskilda huvudmän eller befinna sig på detaljnivå över huvud taget. 
”Tillsyn av skolväsendet beskrevs som ett komplement till uppföljning 
och utvärdering som skulle användas sparsamt” (Magnusson, 2018, s. 
73) och bara vid behov. Skolverket betonade istället kunskap om 
resultaten med hjälp av utvärderingar, och återföring av dem till 
skolhuvudmännen, informativ styrning, som ett verkningsfullare 
styrmedel. Begreppet informativ styrning var centralt för Skolverkets 
arbete under i princip hela 1990-talet (Jacobsson & Sahlin-Andersson, 
1995). 

När Läroplanskommitténs (SOU 1992:94) arbete var presenterat 
kompletterades det nya styrsystemet med målrelaterade läroplaner och 
tillhörande betygsystem (Prop. 1992/93:220). Detta innebar en 
samordning av måldokumenten på samtliga nivåer vilket skulle 
klargöra ansvarsfördelningen ytterligare (Nihlfors, 2003). Strax 
dessförinnan, 1992, tillkom även det första steget i en valfrihetsreform 
med etableringsfrihet för - till att börja med - fristående grundskolor, 
allmän skolpeng och fritt skolval för eleverna (Prop. 1991/92:95). 
Valfrihetsreformeringen utökades därefter i omgångar under 1990-
talet, bland annat till att omfatta även gymnasieskolor samt 
förändringar av skolpengssystemet. 
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5.2 Avreglering och decentralisering 

En bärande idé i det nya styrsystemet var att regeringen skulle utfärda 
årliga nationella utvecklingsplaner, vilka skulle förse skolväsendet med 
styrimpulser, som byggde på den kunskap om resultaten i 
skolverksamheterna som hade framkommit genom Skolverkets 
utvärderingsarbete. Under 1990-talet och fram till 2002 använde 
regeringen nationella utvecklingsplaner för styrningen av skolväsendet 
(Skr. 1993/94:183; Skr. 1996/97:112; Skr. 1998/99:121; Skr. 
2001/02:188). 

 

5.2.1 Skolverket ville styra lagom 

En skillnad i den nya myndighetens, Skolverket, sätt att ta sig an sin 
uppgift var att hålla sig på behörigt avstånd från den lokala 
utförarnivån, i syfte att visa respekt för kommunerna och den 
pedagogiska professionens suveränitet. Detta synsätt har beskrivits 
som att det gällde för Skolverket att inte ”kliva över kommungränsen” 
(SOU 2007:28, s. 64) eller, med den före detta generaldirektörens egna 
ord, att ”göra halt vid kommungränsen” (föreläsning, 2018, 18 
december).29 Skolverket skulle inte ha några direktkontakter med 
skolor, lärare och rektorer, utan alltid gå via huvudmannen. En annan 
innebörd i begreppet var att myndigheten avstod från att ge råd vid 
förfrågningar eller att över huvud taget uttala sig i frågor som gick att 
tolka på mer än ett sätt (Magnusson, 2018; Stenlås, 2009). Genom att 
skolor lämnades ifred från en tidigare klåfingrig statsmakt, skulle 
målstyrningsvisionen om att frigöra pedagogisk kreativitet i lärarkåren 
förverkligas. I enlighet med detta synsätt användes tillsynsverktyget 
mycket sparsamt under de första åren efter myndighetens bildande, 
med undantag för enstaka anmälningsärenden om missförhållanden i 
skolor, vilka utreddes ad hoc i Skolverkets regionala fältorganisation 
(Magnusson, 2018). Skolverket förlitade sig på den så kallade 
ansvarsparagrafen i skollagen och hävdade egentillsynen, det vill säga 

 
29 ”Att bygga en ny myndighet uppå en gammal - en personlig betraktelse över Skolverkets 
tillkomst”. Institutet för utbildningsrätt, Uppsala. 
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att kommunerna hade egna kontrollsystem för att säkerställa att 
verksamheten följde de nationella bestämmelserna.30  

Redan i regeringens första regleringsbrev till Skolverket hösten 1991 
fick myndigheten ett tilläggsuppdrag att arbeta med tillsyn i både 
enskilda elevärenden och på huvudmannanivå, där uppdraget var att 
se till att kommunerna följde de fastställda ”spelreglerna” (Magnusson, 
2018, s. 77).  

Frånvaron av planerad systematisk tillsyn (Lindgren et al., 2012) 
varade åtminstone fram till 1996; då regeringen (Skr. 1996/97:112) i 
sin nationella utvecklingsplan uttryckte missnöje med Skolverkets 
förmåga att garantera en likvärdig skola av hög kvalitet och att det nya 
styrsystemet för skolan krävde ”(…) en stark statlig aktör, som i viss 
mån saknats” (Skr. 1996/97:112, s. 107). Även i den nationella 
utvecklingsplanen året därpå krävde regeringen att Skolverket mer 
aktivt skulle påverka skolans utveckling samt genomföra årliga 
nationella kvalitetsgranskningar med externt rekryterade 
utbildningsinspektörer (Skr. 1998/99:121). Regeringen gav då också 
för första gången ett uppdrag till Skolverket att alla skolor skulle 
granskas inom viss tid, i det här fallet en sjuårsperiod (Skr. 
1998/99:121).  

I takt med kraven på mer planerad tillsyn förväntades Skolverket 
bedriva tillsyn på eget initiativ. Försök inleddes med egeninitierade 
tillsynsprojekt. Principen om att Skolverkets aktiviteter på skolor alltid 
skulle gå via huvudmannanivån upprätthölls strikt (Magnusson, 2018) 
och den egeninitierade tillsynen riktades därför mot kommunnivå inte 
skolnivå. Skolverket vidhöll också ståndpunkten att tillsyn var en 
bedömning av verksamheternas lagefterlevnad och att den inte skulle 
utövas över läroplaner och kursplaner som var de professionellas 
styrdokument. 

När Skolverket återförde resultat av nationella utvärderingar till skolor 
uppfattades det ofta inte som legitim kunskap av lärarna, utan som 
påverkansförsök från en administrativ överhet. Lärarnas syn på 
Skolverkets arbete beskrevs som ”tandlösa inspektioner” (Jacobsson & 
Sahlin-Andersson, 1995, s. 118). Under den senare delen av 1990-talet 

 
30 Ansvarsparagrafen återfanns i 1 kap. 12 § i 1985 års skollag (SFS 1985:1100). 
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inledde Skolverket ett arbete med att närma sig den lokala nivån och i 
linje med regeringens önskemål anordna seminarier om 
verksamhetsfrågor och andra utvecklingsinsatser för skolor. En annan 
åtgärd var en omorganisation av myndigheten 1998 som bland annat 
innebar bildandet av en avdelning med avgränsat ansvar för tillsyn och 
kvalitetsgranskning (Magnusson, 2018). Detta var en åtgärd som 
medförde att strukturen på tillsynsarbetet stärktes vilket, enligt 
Magnusson (2018), manifesterade ett ställningstagande i en 
långdragen intern tvist om hur myndigheten skulle förhålla sig till å 
ena sidan sitt utvecklingsuppdrag och å andra sidan sitt 
kontrolluppdrag. 

Samma år, 1998, som den interna omorganiseringen av myndigheten 
genomfördes en första nationell kvalitetsgranskning i ett urval av 
skolor i landet. Kvalitetsgranskningen utökades därefter och 
förstärktes genom att en kvalitetsgranskningsnämnd inrättades 1999 
och knöts till Skolverket (Nihlfors, 2003). Den nationella 
kvalitetsgranskningen genomfördes sedan fram till 2002 som årliga 
tematiska granskningar inom olika områden på urval av skolor. 

En metafor för Skolverkets agerande i det nya styrsystemet är att styra 
lagom (Jacobsson & Sahlin-Andersson, 1995, ss. 112, 117). Jacobsson 
& Sahlin (1995) menar att Skolverkets informativa styrning saknade 
professionella mottagare på huvudmannanivå, och att Skolverkets 
uppträdande som en-aktör-bland-andra därför ledde till att ingen vare 
sig behövde eller blev beroende av myndigheten. Samtidigt fanns det 
ett stort behov i det decentraliserade skolväsendet av spelregler, 
styrning och ledning; ett behov av en tydlig central aktör med 
strategiska resurser som de lokala aktörerna kunde orientera sig mot. 
Om det var de moderna styrningsidéerna som vägledde Skolverket så 
skapade det kanske fler problem än de löste; ”var det då inte snarare 
fel på idéerna än på praktiken?”, frågar sig Jacobsson & Sahlin (1995, 
s. 120) retoriskt. Även Stenlås (2009) menar att styrningen under 
denna period inte kom att fungera särskilt väl. Under perioden anses 
också en förskjutning ha skett i användningen av begreppet 
målstyrning så att det kom att ersättas med mål- och resultatstyrning 
(Jarl et al., 2017; Jarl et al., 2018). 
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5.2.2 Likvärdigheten i fara? 

Regeringen hade från och med mitten av 1990-talet i sina årliga 
nationella utvecklingsplaner och regleringsbrev, regelbundet uttryckt 
missnöje med Skolverkets försiktiga framtoning och manat 
myndigheten att bevaka likvärdighetsmålet och öka tillsynsinsatserna. 
I budgetpropositionerna 2000 och 2001 skrev regeringen att den 
under ett antal år begärt ökning av tillsynen, vilket inte infriats 
(Stenlås, 2009). Enligt Jacobsson & Sahlin (1995) förekom kritik för att 
huvudmän och skolrepresentanter inte fick svar av Skolverket på sina 
frågor. Flera rapporter och granskningar under den senare delen av 
1990-talet lyfte frågan om den nya styrningen hotade likvärdigheten 
(Riksdagens revisorer, 1994; Riksrevisionsverket, 1994a, 1994b; von 
Greiff, 2009). I en granskning av hur tillsyn generellt användes som 
styrverktyg (Riksrevisionsverket, 1996) diskuterades risker med ökad 
användning av utvärdering och minskad användning av tillsyn. Det 
ansågs på sikt kunna utgöra ett hot mot avregleringen och 
decentraliseringen och leda till krav på förnyad reglering, återreglering 
(Magnusson, 2018; Nihlfors, 2003). 

Under 1990-talet fick frågor om demokrati och medborgarinflytande 
stort utrymme i samhällsdebatten. Utvecklingsarbeten pågick i flera 
kommuner med nya former för brukarmedverkan och närdemokrati. 
Inom skolväsendet där decentraliseringsdiskussionen varit intensiv 
diskuterades också idéer om brukarmedverkan och lokalt pedagogiskt 
utvecklingsarbete. År 1995 tillsatte regeringen en utredning, 
Skolkommittén, med uppgift att belysa det inre arbetet i skolan och 
stimulera pedagogisk utveckling (Dir. 1995:19). Skolkommittén (SOU 
1997:121) använde begreppet ”deltagande målstyrning” för att peka på 
behovet av att decentraliseringen nådde ända ut till lärare och elever i 
skolor och klassrum. För att decentralisering av skolan inte skulle 
stanna på kommunnivå, krävdes former för dialog mellan nivåerna i 
styrsystemet och att alla fick möjlighet att komma till tals, menade 
kommittén. En farhåga för att statlig byråkrati bara ersattes med 
kommunal byråkrati uttalades.  

En åtgärd från regeringen i linje med de tankar som Skolkommittén 
hade presenterat var 1997 års kvalitetsredovisningsförordning (SFS 
1997:702). Förordningen gjorde skolor och huvudmän skyldiga att 
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årligen upprätta en kvalitetsredovisning i vilken en bedömning av hur 
väl de nationella målen för skolan hade uppnåtts, skulle göras samt en 
redovisning av vilka utvecklingsinsatser som planerades framgent. 
Kvalitetsredovisningarna avsåg att stimulera ett lokalt 
utvärderingsarbete, vilket kommunerna hade kritiserats för att inte 
sköta tillräckligt väl, samt skapa strukturer för delaktighet och dialog i 
skolor och kommuner (Skr. 1996/97:112). 

 

5.3 Re-centralisering 

Redan under arbetet med ansvars- och målstyrningsreformerna hade 
frågan om att anpassa den dåvarande skollagen till det nya 
styrsystemet väckts (SOU 1988:20; SOU 1992:94). År 1999 tillsattes en 
parlamentarisk utredning, Skollagskommittén, med uppdrag att göra 
en översyn av skollagen. Detta arbete, som visserligen inte ledde till 
något beslut om ny skollag förrän långt senare, aktualiserade två frågor 
med rättsliga implikationer som på olika sätt skulle komma att bli 
viktiga för skolan under 2000-talet. Den första av dem var frågan om 
skärpt tillsyn och sanktioner (SOU 2002:121). Diskussionen om 
tillsynens roll för styrningen av skolan och hur skarp den skulle vara, 
till exempel i form av tvingande sanktioner, handlade om 
ansvarsfördelningen i skolväsendet och ytterst om makten över skolan. 
Den andra frågan handlade om elevers rättigheter; hur skulle 
elevernas inflytande och rättigheter regleras i skollagen jämfört med 
hur kommunernas skyldigheter reglerades? Och i vilken mån skulle 
elevrättigheter kunna utkrävas rättsligt? Den senare av dessa två frågor 
kommenterade Skollagskommittén i sitt slutbetänkande med att i sitt 
lagförslag enbart ha använt begreppet ”elevs rätt, rättighet eller 
motsvarande” när det också hade föreslagits en möjlighet till juridisk 
överprövning (SOU 2002:121, s. 23).  

 

5.3.1 Granskningssamhället och New public management 

Avreglering och decentralisering utmanade föreställningen om staten 
som garant för en likvärdig skola och som ytterst ansvarig för det 
offentliga skolväsendet. Redan i slutet av 1990-talet syntes tecken på 
att pendelrörelsen i avregleringens och decentraliseringens riktning 
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började vända. Riktade statsbidrag återkom i olika former (Nihlfors, 
2003; Skr. 1998/99:121) och en gradvis återcentralisering av 
styrningen inleddes (Gustafsson et al., 2014).  

Decentraliserings- och avregleringsreformerna i den svenska skolan 
har ansetts vara ett typexempel på den marknadsorienterade 
reformdoktrinen New public management (NPM). Enligt NPM-
doktrinen, som även den härstammar från kritik av en trögrörlig och 
förändringsobenägen statlig förvaltning, ursprungligen i 
Storbritannien och USA, skulle staten på en övergripande nivå göras 
”mindre”, effektivare och mer styrbar; ”(…) staten borde bli mer lik 
marknaden” (Ahlbäck Öberg & Widmalm, 2016, s. 9). Metoder och 
modeller från privat sektor importerades till den offentliga sektorn 
med ledord som konkurrensutsättning, effektivitet, kundorientering 
och kvalitet. Tanken var att idéerna kunde appliceras på vilken 
verksamhet som helst med samma gynnsamma effekt på resultatet; 
one size fits all (Hood, 1991). Sverige anses vara ett land som generellt 
sett gick både snabbt och långt i denna riktning; mot valfrihet, 
marknad, management, målstyrning och effektivisering av 
förvaltningen (Blomqvist, 2016; Lundahl et al., 2013; Rönnberg, 2011).  

Granskning är en väsentlig aspekt i NPM-doktrinen och används som 
strategi för att hantera problem i decentraliserade och avreglerade 
verksamheter och för att återta kontroll (Johansson & Lindgren, 2013; 
Statskontoret, 2012). Behovet av granskning frammanas också av 
valfrihetsreformerna som fört in marknadslogik och konkurrens som 
fördelningsstrategi i systemet. Både beslutsfattare och brukare behöver 
sakliga och jämförbara faktaunderlag för att kunna välja och fatta 
beslut. Dessa behov kan tillgodoses genom granskning. Enligt 
Rönnberg (2014b) är den svenska utvecklingen i skolväsendet ett 
empiriskt exempel som bekräftar teorierna om granskningssamhället. 

 

5.3.2 Stöd eller kontroll - statligt styrningsdilemma 

Parallellt med de ökande kraven på tillsyn och granskning bedrev 
Skolverket runt millennieskiftet ett arbete utifrån sitt 
utvecklingsstödjande uppdrag, som 2001 utmynnade i ett program 
med utvecklingsdialoger mellan myndigheten och enskilda kommuner. 
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En utvecklingsdialog var en minst halvårslång, ofta längre insats i en 
enskild kommun, vilken föregicks av en gemensam kartläggning av 
utvecklingsbehovet i kommunens skolor där både kommunledning och 
Skolverksrepresentanter deltog (Gustafsson et al., 2014). Skolverket 
kunde i samband med en utvecklingsdialog erbjuda betydande resurser 
för utvecklingsinsatser till huvudmannen, både på organisatorisk nivå 
och på skolnivå samt kompetensutveckling riktad direkt till 
lärarpersonal på enskilda skolor. Kommuner som ansågs vara 
”systemsvaga” eller låg i segregerade områden var prioriterade för 
utvecklingsdialoger. 

Enligt Magnusson (2018) lämnade Riksdagens revisorer och 
Riksrevisionsverket under 2001 rapporter som kritiserade Skolverkets 
arbete med tillsyn och annat arbete i relation till huvudmännen. 
Myndighetsstrukturen på skolområdet var samtidigt föremål för 
diskussioner och regeringen övervägde balanseringen av statens 
utvecklingsstödjande respektive kontrollerande funktion. I 
regeringens utvecklingsplan (Skr. 2001/02:188) aviserades en 
förstärkning av tillsynen och en förändring på myndighetssidan för att 
renodla statens arbete med stöd respektive kontroll. Skolverkets 
uppdrag skulle i fortsättningen inriktas på kvalitetskontroll i form av 
tillsyn, granskning och uppföljning, och myndigheten som fram tills 
dess varit en enrådighetsmyndighet utan vare sig styrelse eller annat 
lekmannainflytande, skulle fortsättningsvis ha en styrelse. Samtidigt 
skulle en ny myndighet bildas med uppdrag att arbeta med 
utvecklingsstöd mot skolor och huvudmän. I direktiven (Dir. 2002:76) 
till den utredning som skulle förbereda dessa förändringar angav 
regeringen att den avsåg att fördubbla omfattningen på tillsynen av 
skolan, och att alla skolor framgent skulle komma att inspekteras i 
regelbundna intervaller.  

I oktober 2002 presenterades utredningsförslaget om en ny myndighet 
och förändring av Skolverkets uppdrag (Utbildningsdepartementet, 
2002, 1 november). Ett halvår senare, i mars 2003, bildades 
Myndigheten för skolutveckling (MSU) som skulle ansvara för statens 
utvecklingsstödjande insatser i skolväsendet. MSU övertog Skolverkets 
inledda arbete med utvecklingsdialoger. Skolverkets uppdrag och 
resurser omorienterades i riktning mot normering och en fördubblad 
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”utbildningsinspektion” vilket innebar att de två granskningsformerna 
tillsyn och kvalitetsgranskning skulle samordnas; tillsynen för att 
bedöma ”rätt eller fel” (Utbildningsdepartementet, 2002, 1 oktober, s. 
11) samt kvalitetsgranskningen för att bedöma vad som ansågs vara 
”(…) tillräckligt och uttalades i termer av bra - dåligt” 
(Utbildningsdepartementet, 2002, 1 oktober, s. 13). En ny avdelning 
bildades inom myndigheten som självständigt skulle bedriva det nya 
uppdraget med utbildningsinspektion (Magnusson, 2018). 
Utbildningsinspektionens verksamhet växte snabbt och anslagen 
förstärktes avsevärt. Förändringen innebar att läroplanernas mål och 
riktlinjer började användas, utöver skollag och andra förordningar, 
som bedömningsunderlag vid utbildningsinspektion, och så 
småningom också direkt i tillsynen. 

I början av 2000-talet tillsatte regeringen en kommitté, 
Tillsynsutredningen, med uppdrag att utreda hur den statliga tillsynen 
kunde göras till ett tydligare och effektivare förvaltningspolitiskt 
instrument (Dir. 2000:62). Kommunalisering och införande av 
ramlagar ansågs kräva en effektiv statlig tillsyn men det rådde viss 
oklarhet om var gränsen mellan uppföljning och utvärdering gick i 
förhållande till tillsyn. Tillsynen i sin mer kontrollerande form beskrevs 
av Tillsynsutredningen (SOU 2004:100) ha en svag ställning i det 
svenska politiska systemet, i motsats till andra länder, och orsaken till 
det var den svenska förvaltningskulturen som varit ”(…) starkt inriktad 
på samförstånd, kompromissvilja och hederlighet” (SOU 2004:100, s. 
19). Tillsynsutredningen föreslog en tillsynslag där tillsynsbegreppet 
definierades som laglighetskontroll, och menade att tillsyn ”(…) bör 
knytas till regelefterlevnad medan uppföljning är mer knutet till 
måluppfyllelse” (SOU 2002:14, s 19). Tillsynsmyndigheter skulle ges 
befogenheter, sanktioner, för att få tillsynsobjekt att vidta åtgärder om 
brister upptäcktes. Tillsynsutredningen problematiserade också frågan 
om målstyrningen och tillsynens räckvidd i förhållande till de statliga 
regelverkens grad av precision. En verksamhets tillsynsbarhet ansågs 
vara villkorad av dess regelverk: 

En omreglering av ett samhällsområde kan därför behöva följas av en 
översyn av tillsynen inom området och rent av aktualisera frågan 
huruvida tillsyn är en lämplig form för samhällsstyrning inom 
området. (SOU 2004:100, s. 64) 
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Det stiftades aldrig någon tillsynslag men Tillsynsutredningens 
ställningstaganden blev vägledande för hur den statliga tillsynen 
omformades under 00-talet.  

Frågan om hur kontroll respektive främjande arbete ska organiseras på 
statlig nivå har gått som en röd tråd genom utbildningspolitiken under 
hela perioden efter styrningsreformerna (Rönnberg, 2014b) och lett till 
interna motsättningar i och mellan de olika skolmyndigheterna 
(Magnusson, 2018). Vid den här tiden var både statens 
utvecklingsstödjande och kontrollerande funktioner i skolväsendet 
synliga, och även om den kontrollerande funktionen växte i omfattning 
så menar Lindgren et al. (2012) att den stödjande funktionen 
dominerade fram till ungefär 2006. I efterhand har den tillsynsmodell 
som växte fram i samband med uppdraget om utbildningsinspektion, 
beskrivits inriktad på att på enskilda skolor rapportera avvikelser från 
gällande bestämmelser och nationella mål (Gustafsson et al., 2014; 
Rönnberg et al., 2013).  

 

5.4 Ny regering med utbildningspolitisk reformagenda 

Efter riksdagsvalet 2006 tillträdde en borgerlig regering med en 
omfattande reformagenda inom utbildningspolitiken.31 Under den 
nytillträdda regeringens första period fördes en politisk diskussion om 
ett återförstatligande av skolan, liksom om negativa konsekvenser av 
marknadiseringen av skolan.  

Den nya regeringen uttalade missnöje med att statens ansvar för 
utvecklingsinsatser i skolan hade varit för långtgående och att tidigare 
genomförda kommunala och statliga utvecklingsinsatser, till exempel i 
regi av Myndigheten för skolutveckling (MSU), varit otillräckliga 
(Rönnberg, 2012). Utvecklingsuppdraget behövde tydliggöras och ett 
utredningsuppdrag som rörde tillsynen av skolan gavs. Utredningen 
föreslog förändringar av skolmyndigheterna vilket ledde fram till att 
den relativt nya MSU lades ner och att Skolinspektionen bildades 
(Prop. 2007/08:50). Skolinspektionen tog över Skolverkets 

 
31 Den så kallade alliansregeringen (M, Fp, Kd och C). 
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tillsynsuppdrag inklusive de fyra regionala kontor32 som hade hanterat 
tillsynen under Skolverkets period med utbildningsinspektion 
(Magnusson, 2018). De regionala kontor som MSU hade haft 
avvecklades. I förslaget att bilda Skolinspektionen skrev regeringen:  

I ett mål- och resultatstyrt skolväsende är kvalitetsutvecklingen på 
lokal nivå först och främst ett ansvar för varje huvudman, skola och 
verksamhet. Verksamhetens självbestämmande och den professionella 
friheten för lärare och rektorer ska öka. (Prop. 2007/08:50, s. 31) 

Ytterligare en utredning tillsattes för att återuppta arbetet med att 
anpassa 1985 års skollag till målstyrningen (Ds 2009:25). Översynen 
gjordes med nya direktiv, men frågan om elevrättigheter och hur de 
skulle regleras i det målstyrda och avreglerade styrsystemet, var 
fortfarande aktuell. Den tidigare Skollagskommittén (SOU 2002:121) 
vars förslag aldrig genomfördes, hade som tidigare nämnts diskuterat 
frågan grundligt: 

Det finns inte någon exakt definition av vad en rättighetslag eller en 
skyldighetslag är. Med rättighetslag förstås i allmänhet en lag som ger 
enskilda medborgare möjlighet att kräva ut en rättighet av något slag 
och med skyldighetslag en lag som anger en skyldighet för det allmänna 
utan att ge enskilda medborgare en individuell rätt att kräva 
fullgörelse. (SOU 2002:121, s. 144) 

Under den här perioden utreddes också en reform där 
behörighetskraven för lärare skulle skärpas och lärarlegitimation 
införas (SOU 2008:52). Ett annat av den nya regeringens initiativ var 
en utredning som skulle föreslå förändrade målformuleringar i 
läroplanerna (SOU 2007:28).  

Magnusson (2018) menar att skolverksamheten var i fortsatt politiskt 
fokus under den här perioden. I ett citat från en tjänsteperson inom 
Skolverket ger Magnusson (2018) en bild av hur den politiska 
situationen och regeringens styrning av skolan uppfattades internt i 
myndigheten inför bildandet av Skolinspektionen: 

Regeringen hamnar ständigt i situationer där det uppstår en 
massmedial debatt, där politiken måste göra någonting, och så förfogar 
man egentligen inte över frågorna, styrmöjligheterna är ganska små, 
och då lagras de här uppdragen mot Skolverket (medarbetare). 
(Magnusson, 2018, s. 156) 

 
32 Göteborg, Lund, Umeå och Linköping, utöver kontoret i Stockholm som rymde både 
myndighetens huvudkontor och ett regionalt kontor. 
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Resultatet blev nedläggning av Myndigheten för skolutveckling samt 
att Skolverkets tillsynsuppdrag fördes över till den nybildade 
myndigheten Skolinspektionen. 

 

5.4.1 Den nya skollagen 

Regeringens arbete med den nya skollagen presenterades i juni 2009 
(Ds 2009:25). Under arbetets gång tillkom nya politiska initiativ, vilket 
gav utredningen flera tilläggsuppdrag bland annat om ny betygsskala, 
skärpta behörighetsregler och lärarlegitimation. Utredningsförslaget 
utformades till en proposition (Prop. 2009/10:165) och förelades 
Riksdagen. Den nya skollagen trädde ikraft 2010 och började tillämpas 
i väsentliga delar vid halvårsskiftet 2011. Den beskrivs som en av 
Sveriges mest omfattande lagar (Magnusson, 2018) bestående av 29 
kapitel och över 700 paragrafer. Benämningen ”den nya skollagen” 
uppkom genom det långdragna arbetet och den omfattande 
omgörningen av den tidigare skollagen. Benämningen följde med långt 
efter att 2010 års skollag de facto var ”ny”. 

Terminologin i 2010 års skollag anpassades till den 
konkurrensutsättning som de fristående skolornas inträde i 
skolväsendet hade inneburit. Benämningen ”det offentliga 
skolväsendet” (SFS 1985:1100, 1 kap. 11 §) ändrades till exempel till 
enbart ”skolväsendet” (SFS 2010:800, 1 kap. 1 §). Centrala begrepp 
som ”skolenhet” och ”undervisning” definierades i lagen, vilket fick 
betydelse när verksamheterna skulle granskas i tillsyn eller prövas 
juridiskt på annat sätt. Fristående skolor fick, efter att ha godkänts av 
Skolinspektionen, verka på i princip samma villkor som kommunala, 
och deras huvudmän gavs självständigt ansvar för hur verksamheten 
utformades och att den följde regelverket. Tidigare hade de fristående 
skolornas handlingsutrymme varit mer begränsat och deras 
resurstilldelning mer villkorad av lägeskommun. Den tidigare 
ansvarsparagrafen i 1985 års skollag ersattes av krav på att 
huvudmännen bedrev ett systematiskt kvalitetsarbete och hade en 
klagomålshantering, och ytterst att huvudmännen var ansvariga för att 
åtgärda eventuella brister i sina verksamheter: 



   
 
 
 

75 
 

Om det vid uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer 
fram att det finns brister i verksamheten, ska huvudmannen se till att 
nödvändiga åtgärder vidtas. (SFS 2010:800, 4 kap. 7 §) 

Den nya skollagen innehöll en rad för skollagstiftningen nya principer. 
Den aviserade frågan om elevens ställning och rättssäkerhet samt hur 
en rättighetslagstiftning i ett målstyrt och avreglerat skolväsende skulle 
utformas var en sådan (Novak, 2016). I den nya skollagen reglerades 
elevernas rättigheter och gjordes utkrävbara genom att kunna 
överprövas i olika juridiska instanser. Ett exempel på det var elevers 
rätt till särskilt stöd, som det i den nya skollagen uppdrogs exklusivt till 
rektorn att fatta beslut om. Ett sådant rektorsbeslut skulle fattas efter 
att behovet utretts, och skolpersonalen ålades en skyldighet att anmäla 
till rektorn om sådant behov förelåg. Ett beslut om särskilt stöd kunde 
överklagas till Skolväsendets överklagandenämnd. En formell 
skyldighet infördes också för lärare och annan personal att vid uppgift 
om kränkande behandling av en elev, anmäla det till rektorn för vidare 
befordran till huvudmannen, som gjordes skyldig att utreda 
uppgifterna och vidta adekvata åtgärder (SFS 2010:800).  

En annan väsentlig förändring som följde med den nya skollagen var 
att tillsynen reglerades och utrustades med rättsliga sanktioner, vilket 
tidigare enbart hade funnits för fristående skolor. Vid tillsyn av 
kommunala skolor hade tillsynen dessförinnan endast kunnat uttala 
kritik. Frågan om sanktioner hade varit föremål för diskussion i 
Skollagskommitténs arbete redan i början av 00-talet och fick nu sin 
lösning: 

Regeringen anser att möjligheten att rikta kritik är en otillräcklig 
sanktionsmöjlighet och att det finns behov av att förena tillsynen med 
utökade och mer ändamålsenliga sanktionsmedel. För att säkra 
likvärdigheten och kvaliteten i utbildningen måste staten kunna 
ingripa mot såväl kommuner och landsting som fristående huvudmän 
som allvarligt brister i sitt ansvarstagande. (Prop. 2009/10:165, ss. 
545-546) 

Förändringen utgick, som vi tidigare sett, från det arbete 
Tillsynsutredningen (SOU 2004:100) hade gjort i början av 00-talet 
avseende den statliga tillsynen: 

Tillsynen resulterar i idealfallet i ett beslut som entydigt gör klart om 
tillsynsobjektet uppfyller fastställda krav eller ej. Därmed är 
tillsynsbeslutet i princip ”binärt” – svaret på frågan om verksamheten 
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uppfyller kraven är ja eller nej, eller om tillsynsobjektet är ”rätt eller 
fel”. (SOU 2004:100, s. 62)  

Alla skolor och huvudmän skulle granskas regelbundet och avkrävas 
åtgärder om brister uppdagades. Begrepp som brister, avvikelser och 
överträdelser användes och i propositionen definierade regeringen vad 
som avsågs:  

Med begreppet överträdelse avses en avvikelse från de krav som följer 
av gällande författningar. En sådan avvikelse kan vara såväl aktiv som 
passiv, dvs. innebära såväl överskridande som underlåtenhet i relation 
till författningarnas krav. (Prop. 2009/10:165, s. 546) 

Huvudmän med skolor vars överträdelser inte åtgärdades efter ett 
föreläggande i tillsynen skulle med hjälp av sanktioner fås att vidta 
åtgärder. I den så kallade sanktionstrappan, som var en del av det nya 
regelverket, framgick vilka ingripanden Skolinspektionen kunde göra 
för att sätta kraft bakom orden (se avsnitt 6.2). De flesta ingripanden 
med sanktioner kunde överklagas till domstol. Vidare skulle tillsynen 
vara konkurrensneutral i förhållande till skolors driftsform, vilket 
formulerades som att det skulle råda ”lika villkor” (Prop. 2009/10:165, 
s. 546) mellan olika huvudmän, vilket dock komplicerades på grund av 
kommunernas särställning för skolpliktsansvaret. Rättssäkerhet i 
tillsynen betonades, och skulle garanteras genom att den bedrevs i 
rättsliga former, med rättslig terminologi och rättsliga verktyg (Hult & 
Segerholm, 2016). Förändringarna av tillsynen innebar att under 
loppet av en knapp tioårsperiod övergick tillsynen från att beskriva 
skolors styrkor och svagheter, rikta kritik samt föreslå lokala 
utvecklingsområden, till att rapportera avvikelser i förhållande till 
lagstiftningen och förelägga om åtgärder med sanktioner.  

I arbetet med 2010 års skollag aktualiserades på nytt frågan om 
ansvarsfördelningen i skolväsendet och den nationella styrningen, och 
vissa justeringar gjordes utifrån att fristående skolors 
ägarorganisationer gavs ställning i skolväsendet som självständiga 
huvudmän (Prop. 2009/10:165). I övrigt gjorde inte regeringen några 
förändringar av ansvarsfördelningen. 

Regeringen anser att de grundläggande principerna för 
ansvarsfördelningen, som lades fast i regeringens proposition Ansvaret 
för skolan (prop. 1990/91:18), ska ligga fast. Det gemensamma 
uppdraget är att skapa en förskola, skola och utbildning för vuxna av 
god kvalitet, där målen uppfylls och där lärandet känns meningsfullt, 
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stimulerande och tryggt. Dessa principer gäller oavsett om 
huvudmannen är staten, en kommun, ett landsting eller en enskild 
huvudman (…). (Prop. 2009/10:165, s. 247) 

Och vidare: 
Decentraliseringen av beslut enligt principerna i ansvarspropositionen 
(prop. 1990/91:18) bör inte bara behållas utan också utvecklas. 
Huvudmannen har det övergripande ansvaret för utbildningen, medan 
rektorn och förskolechefen får ett fortsatt tydligt ansvar för förskolans 
och skolans utveckling och inre organisation. (Prop. 2009/10:165, s. 
248) 

Rektorns ansvar för skolans myndighetsutövning tydliggjordes med 
följd att nya krav på dokumentation av arbetsprocesser tillkom. Den 
statliga rektorsutbildningen gjordes obligatorisk och det infördes en ny 
kurs om skoljuridik och myndighetsutövning.  

Från vissa remissinstanser hade det riktats kritik mot det som ansågs 
vara en ökad reglering av rektorns myndighetsutövning, och att det 
utmanade principerna om målstyrning. Regeringen hävdade då både 
målstyrningen och rättssäkerheten: 

Målstyrningen bör enligt regeringens mening förstärkas, men den får 
aldrig drivas så långt att likvärdigheten urholkas och inte heller så att 
elevernas rättssäkerhet äventyras. Kvalitet, likvärdighet och 
rättssäkerhet måste värnas i alla beslut, främst de som gäller 
myndighetsutövning mot enskilda och som i dag fattas på ett likartat 
sätt genom regler riktade till rektorn (…). (Prop. 2009/10:165, s. 247) 

Skollagen innehöll också ett första steg i lärarlegitimationsreformen 
som genomfördes 2011 och sattes i full drift 2013. I 
lärarlegitimationssystemet ingick inrättandet av en nämnd, Lärarnas 
ansvarsnämnd (LAN), med uppgift att pröva disciplinärenden mot 
lärare. Förfarandet innebar att enskilda lärare som till exempel 
uppmärksammades inom ramen för Skolinspektionens tillsyn, och 
bedömdes vara oskickliga i sin yrkesutövning, efter prövning i LAN 
kunde tilldelas disciplinpåföljd som varning eller få sin 
lärarlegitimation återkallad och därmed inte längre ha rätt att arbeta 
som betygssättande lärare.33 Mellan 2012 och 2018 avgjordes 41 
ärenden mot enskilda lärare i LAN (Andersson & Ingmansson, 2018). 

 
33 Utan legitimation går det, enligt bestämmelserna, visserligen att arbeta som lärare, men 
inte ansvara för betygssättning. 
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Efter valet 2010 fortsatte den sittande regeringen de långtgående 
förändringarna av utbildningspolitiken (Lindgren et al., 2012). Tilltron 
till inspektion som styrmedel var stark och Skolinspektionens roll 
stärktes ytterligare, liksom statens styrning i övrigt i form av 
kompetensutvecklingsinsatser för skolväsendet och nya styrdokument 
(Magnusson, 2018).  

Sammantaget återtog staten ett fastare grepp om skolans styrning 
under den här perioden. Processen har under benämningen the return 
of the state beskrivits som en konsekvens av decentralisering och det 
därpå följande behovet av ökad central kontroll och behovet av att 
kunna utkräva ansvar (Rönnberg, 2012).  

 

5.4.2 Utredning av fler sanktioner i tillsynen 

Frågan om de fristående skolornas ställning var högaktuell i samband 
med att den nya skollagen började tillämpas den 1 juli 2011. I den 
samhällspolitiska debatten hade det då uttalats skepsis mot 
regleringen som medgav att friskolekoncerner och privata företag 
kunde ta ut vinst av sin skolverksamhet. Det fanns dessutom signaler 
om fusk och att vissa huvudmän prioriterade vinsten före 
samhällsuppdraget, vilket riskerade legitimiteten för hela 
friskolesystemet (Friskolekommittén, 2013, 23 maj). Alliansregeringen 
lyssnade på kritiken och tillsatte en parlamentarisk utredning, 
Friskolekommittén, som skulle se över tillsynen över de fristående 
skolorna. Direktiven till kommittén fastställdes två veckor efter att den 
nya skollagen hade börjat tillämpas. Direktiven pekade ut fyra 
konkreta uppdrag, varav det första var att: 

(…) utreda om det, i fall då Skolinspektionen riktar allvarlig kritik mot 
en huvudman för bristande kvalitet i undervisningen och det finns 
belägg för att ekonomiska uttag ur verksamheten väsentligen har 
bidragit till bristerna, finns behov av att Skolinspektionen tar hänsyn 
till detta och, om så bedöms vara fallet, föreslå hur det bör ske, och 
lämna de författningsförslag som behövs. (Dir. 2011:68, s. 10) 

De tre andra uppdragen handlade om statens möjlighet att vid 
tillståndsgivning och i tillsynen kontrollera ägares och huvudmäns 
lämplighet samt informationssystem om jämförande skolresultat för 
det fria skolvalet samt den så kallade ”avknoppningsmöjligheten” av 
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kommunal verksamhet vid omvandling till enskilt bedriven 
verksamhet.  

I direktiven till kommittén refererades till den allmänpolitiska 
debatten om friskolorna och möjligheten att göra vinstuttag, till vilken 
frågan om skärpta sanktioner hörde:  

Friskolereformen har inte enbart gett utrymme för eldsjälar med egna 
starka övertygelser att förverkliga sina idéer, till nytta för många elever 
och berikande för den pedagogiska mångfalden. (Dir. 2011:68, s. 6) 

Friskolekommittén ansåg att ”[d]et ter sig stötande att en skola som 
missköter sin verksamhet samtidigt ska kunna dela ut stora vinster till 
ägarna” (SOU 2013:56, s. 306).  

En bakgrundsomständighet som Friskolekommittén hade att ta 
hänsyn till var de lagstiftningsöverväganden som helt nyligen hade 
gjorts i Skollagsberedningen när sanktioner infördes i 2010 års skollag. 
I det arbetet hade ett antal principiella frågor kring sanktionerna 
diskuterats ingående och en rad uttalanden om regeringens strävan att 
skapa så lika villkor som möjligt mellan fristående och kommunala 
skolor hade gjorts, även när det gällde sanktionerna (Prop. 
2009/10:165). En motsvarande diskussion hade förts angående 
proportionalitetsprincipen som innebär att en sanktion inte får vara 
mer ingripande än vad som är ändamålsenligt utifrån syftet med 
åtgärden. Ytterligare en fråga som hade dryftats i Skollagsberedningen 
var viteslagens krav på att ett föreläggande ”måste vara så preciserat 
att den det berör får klart besked om vilka åtgärder som enligt 
tillsynsmyndighetens mening måste vidtas” (RÅ 2006 ref. 7). Eftersom 
rättsliga förelägganden skulle komma att användas i tillsynen, så 
riskerade detta precisionskrav att bli ett problem i det mål- och 
resultatstyrda skolväsendet där huvudmännens och skolornas 
friutrymme att själv besluta om vilka medel som skulle användas för 
att nå målen var en viktig princip.  

Friskolekommitténs arbete komplicerades av politiska motsättningar 
om synen på de fristående skolornas ställning och regeringen blev 
tvungen att vid fyra tillfällen förlänga kommitténs 
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slutredovisningstid.34 För att lösa upp de politiska knutarna ingicks i 
slutet av utredningsarbetet en politisk kompromiss, 
Sexpartiöverenskommelsen (Friskolekommittén, 2013, 23 maj) 
mellan Moderaterna, dåvarande Folkpartiet, Centern, 
Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet.35 I den 
uttalades att: 

Sverige har en modell på skolområdet som innebär att fristående 
skolor kan gå med vinst. Det är kommitténs uppfattning att den 
möjligheten ska finnas kvar men att det nu, med tjugo års erfarenhet 
av friskolereformen, finns anledning att göra förändringar i regelverket 
så att det blir tydligt att möjligheten till vinst alltid är förenad med krav 
på god kvalitet. (Friskolekommittén, 2013, 23 maj, avsnitt inledning) 

”Sexpartiöverenskommelsen” (Friskolekommittén, 2013, 23 maj) 
innehöll tio olika förslagsområden varav vissa med konkreta förslag 
och andra med förslag om fortsatta utredningsuppdrag 
(Friskolekommittén, 2013, 23 maj). Detta innebar att en majoritet i 
Friskolekommittén ställde sig bakom både det rådande 
friskolesystemet med möjlighet att ta ut vinster och behovet av hårdare 
kontroll av de ägare och bolag som drev fristående skolor. Därigenom 
hade det inom Friskolekommittén bildats en majoritet inför den 
fortsatta riksdagsbehandlingen.  

Friskolekommitténs slutbetänkande presenterades i augusti 2013 
(SOU 2013:56). I det föreslogs bland annat att Skolinspektionens 
tillsyn skulle skärpas med nya bestämmelser om obligatoriska viten 
(ska-vite) samt lärarresursanalyser och förelägganden om 
förändringar av skolors lärarresurser. En proposition utarbetades och 
de nya tillsynsverktygen och sanktionerna började användas den 1 
januari 2015 (SFS 2014:903). De nya bestämmelserna riktades mot alla 
skolor och huvudmän, inte bara de som bedrevs i enskild regi. 
Förändringen har betecknats som att Skolinspektionen fick ”(…) mer 
’muskler’, i betydelsen ett utökat lagstöd för att bedöma och ’straffa’ 
skolor och huvudmän som inte följer lagstiftningen” (Jacobsson et al., 
2019, s. 64). 

 
34 Tilläggsdirektiv till Friskolekommittén; Dir. 2012:101, Dir. 2013:24 Dir. 2013:42 och  
Dir. 2013:69. 
35 Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna stod utanför överenskommelsen. 
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De 2015 skärpta tillsynsverktygen och sanktionerna behandlas 
utförligare i avsnitt 6.3 samt är en del av avhandlingens studieobjekt 
och analyseras i kapitel 7. 

 

5.5 Tillitsinitiativet 

Hög grad av tillit och förtroende i samhället har använts för att förklara 
framväxten av den samhällsmodell som med social ingenjörskonst och 
ständig ekonomisk tillväxt formade det svenska välfärdssamhället 
under efterkrigstiden. Historiskt har den svenska 
välfärdskonstruktionen som genererat hög social tillit mellan 
medborgare och stat beskrivits som ett kännetecken på en 
skandinavisk modell (Lundahl, 2016), benämnd ”det nordiska guldet” 
(Andreasson, 2017). Aktörer, både på individ- och organisationsnivå, 
anses i allmänhet vara benägna att göra sitt bästa utan strategiska 
överväganden eller taktiska manövrer i syfte att säkra den egna 
ställningen eller långsiktigt inflytande. Idén bygger på en aktörsinsikt 
om ett gemensamt behov av långsiktigt goda relationer. Många av de 
styrmekanismer och system som har introducerats inom ramen för 
NPM-doktrinen har utgått från att aktörerna istället, av rationella skäl, 
bevakar och kontrollerar varandra för att säkerställa tillväxt och 
långsiktig överlevnad. Misstro och – på nytt – behov av system för 
granskning och kontroll har efter avregleringen och decentraliseringen 
blivit centrala inslag i styrningen av offentlig verksamhet. 
Motsatsbegreppen misstro och tillit har på så sätt använts för att 
beskriva relationerna mellan huvudman och utförare i ett givet 
styrsystem. 

Efter riksdagsvalet 2014 menade den tillträdande regeringen (S och 
Mp) att misstro hade blivit ett alltför dominerande inslag i styrningen 
av offentlig sektor, vilket hade uttalats redan i valrörelsen i ett 
uppmärksammat debattinlägg, Tillitsinitiativet, av den blivande 
statsministern (Löfvén, 2013, 15 november). Tilliten till de 
professionella i välfärdens verksamheter behövde öka. Regeringen 
uttalade inför budgetåret 2016 att resultatstyrningen:  

(…) ska kännetecknas av tillit och förtroende. Detaljstyrningen ska 
minska och ge utrymme för en strategisk styrning där professionernas 
verksamhetsnära kunskap tas tillvara. (Prop. 2015/16:1, s. 485) 
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Begreppet tillitsbaserad styrning (Bringselius, 2017; Statskontoret, 
2015) introducerades i samband med att den tillträdande regeringen 
efter valet gav Statskontoret i uppdrag (Finansdepartementet, 2016, 4 
februari) att utifrån detta synsätt utreda statens styrning av offentlig 
sektor. Sedermera tillsattes en delegation, Tillitsdelegationen, med 
uppdrag att ”utveckla styrningen i hela styrkedjan i den offentliga 
förvaltningen” (Dir. 2016:51, s. 9). Den statliga förvaltningspolitiken 
avser i första hand regeringens styrning av förvaltningen, de statliga 
myndigheterna, medan välfärdsverksamheterna i allt väsentligt styrs 
av kommunerna. Regeringens förslag avsåg dock både regeringens 
direkta styrning av sina myndigheter och den indirekta styrningen av 
kommunerna via lagstiftning, ekonomiska bidrag och krav på 
redovisning. Tillitsdelegationen fick två specifika uppdrag; att 
analysera tillsynens och olika ersättningsmodellers effekter på 
styrningen (Dir. 2016:51). 

Frågan om tillit i styrningen, och misstro, relaterar också till en långt 
äldre diskussion som mer specifikt handlar om förhållandet mellan stat 
och professioner. Professionsforskningen menar att ideal om 
professionell autonomi och diskretionärt handlingsutrymme varit en 
av hörnstenarna i professionella identiteter, medan moderna 
välfärdsprofessioner starkt har kommit att knytas till den auktorisation 
som staten givit (Bezes et al., 2012; Evetts, 2006, 2011). På så sätt har 
förhållandet till - och graden av beroende av - staten varit en 
nyckelfråga för professionerna. Statens grad av tillit till professionerna 
är en avgörande fråga för utövandet av flera av dessa yrken. I svenska 
sammanhang har den lärarlegitimationsreform som infördes 2011-
2013 använts som exempel för att beskriva symbiosen mellan staten 
och lärarkåren (Gustafsson et al., 2016; Stenlås, 2009). I takt med 
statens ökade krav på uppföljning och kontroll har 
välfärdsprofessionernas relativa autonomi beskurits och det har 
ifrågasatts om vissa av dem över huvud taget kan göra anspråk på 
professionsstatus. Läraryrket är en profession som ifrågasatts på de 
grunderna, och benämnts en semiprofessionell grupp (Brante, 2009).  
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5.6 Skolkommissionen 

I en särskild OECD-granskning (2015) av det svenska skolsystemet 
pekades på allvarliga systemsvagheter. För att analysera dessa påtalade 
brister tillsattes 2015 års skolkommission.36 Skolkommissionens 
uppdrag utgick från OECD-granskningen som hade visat att de svenska 
kunskapsresultaten fortsatte att oroa i internationella 
kunskapsundersökningar; att likvärdigheten i den svenska skolan var 
fortsatt hotad; och att det fanns tecken på att kompetensutvecklingen 
av lärare var eftersatt; och att kvaliteten på undervisningen kunde 
ifrågasättas (Dir. 2015:135).  

I Skolkommissionens analys av skolans problem lyftes strukturella 
orsaker som sviktande kapacitet och ansvarstagande hos många 
skolhuvudmän fram. Svag kompensatorisk resursfördelning, 
otillräcklig kompetensförsörjning avsaknad av strukturer för 
professionsutveckling för lärare och rektorer, segregation och splittrad 
samt över tid oenig nationell styrning av skolan var andra brister (SOU 
2016:38; SOU 2017:35). Den senare punkten om splittrad och oenig 
nationell styrning exemplifierades i slutbetänkandet med att den 
politiska debatten och styrningen i sig skapat en ryckighet för de 
yrkesverksamma i skolan, och dels med finansieringen från staten: 

Ett exempel på en problematisk nationell styrning är det stora antalet 
specialdestinerade statsbidrag som kan ha bidragit till att splittra upp 
den kraft och engagemang för skolutveckling, som borde koncentreras 
på färre och mer långsiktiga målsättningar. (SOU 2017:35, s. 89) 

Skolkommissionen pekade på den ökade användningen av riktade 
statsbidrag som problematisk (SOU 2017:56).37 Genom detaljerade 
ersättningsmodeller styrdes huvudmännen att göra specifika insatser i 
sina skolor som syftade till att elever skulle få bättre förutsättningar för 
lärande och för att nå målen. Ekonomiskt stöd riktades till specifika 
insatser, till exempel att inrätta karriärtjänster, anordna lovskola, 
främja digitalisering, entreprenörskap eller likvärdighet, etc. 
Statsbidragen riskerade genom de detaljerade och standardiserade 
modeller de byggde på, enligt Skolkommissionen, att motverka det 

 
36 Fortsättningsvis: ”Skolkommissionen”. 
37 Riktade statsbidrag beskrivs av Skolkommissionen som medel som måste användas för 
ett visst ändamål; ”(…) öronmärkta och avgränsade till vissa verksamheter eller prestationer” 
(SOU 2017:35, s. 240). 
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lokala ansvaret att fördela resurser med hänsyn tagen till variationer 
och kontextuella förutsättningar på lokal nivå. Dessutom hade 
statsbidragen blivit så många till antalet att huvudmännen erbjöds att 
abonnera på en ”statsbidragskalender” i vilken alla statsbidrag och 
ansökningstider fanns förtecknade (Skolverket, 2021). 

Skolkommissionens (SOU 2017:35) slutbetänkande resulterade i en 
rad förslag. På övergripande nivå förordades ett ökat statligt 
ansvarstagande för skolan genom att utveckla strukturer för statligt 
stöd till skolors utveckling. Ett steg i ett sådant ökat ansvarstagande 
föreslogs vara att se över de befintliga skolmyndigheterna Skolverket, 
Skolinspektionen, Skolforskningsinstitutet, Sameskolstyrelsen och 
Specialpedagogiska skolmyndigheten, samt skapa en struktur som 
kunde stärka och stödja skolhuvudmän på lokal nivå och som hade en 
närhet till dem genom en regional organisation:  

Kommissionen anser att de statliga skolmyndigheternas uppgifter bör 
omprioriteras så att resurser frigörs till vetenskapligt förankrat 
utvecklingsstöd och främjande arbete, som effektivt kan bidra till ökad 
kvalitet i undervisningen. Den statliga styrningen behöver förtydligas. 
Tillsynens roll bör vara att ur ett medborgarperspektiv hävda elevers 
rätt samt grundläggande statliga krav på skolhuvudmännen (…). (SOU 
2017:35, s. 16) 

Myndighetsöversynen ansågs behöva ske ”skyndsamt” (SOU 2017:35, 
s. 127). Vidare förordade Skolkommissionen införandet av nationella 
målsättningar i skolväsendet och att resultatdialoger mellan enskilda 
huvudmän och staten skedde löpande på regional nivå. Ökat statligt 
ansvarstagande för kompetensförsörjning i syfte att öka antalet 
behöriga lärare och skolledare föreslogs liksom tillskapandet av 
strukturer för professionsutveckling. Andra förslag rörde ett ökat 
nationellt ansvar för skolans finansiering, där ett sektorsbidrag till 
huvudmännen föreslogs utredas, och miniminivåer fastställas för 
undervisningen i olika stadier och skolformer. Skolkommissionen 
föreslog också en modell för skolval till attraktiva skolor som skulle 
minska segregationen (SOU 2017:35).  

Skolkommissionen (SOU 2017:35) föreslog också inrättandet av en 
lagreglerad skolchefsfunktion hos huvudmännen samt att statens 
sanktionsmöjligheter inom ramen för tillsynen skulle ses över och 
göras mer lika för offentliga och enskilda huvudmän. Fram till slutet av 
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1980-talet hade det varit det reglerat i skollagen att det skulle finnas en 
skolchef eller en skoldirektör med ett specifikt ansvar i varje kommun 
(Nihlfors, 2003), men då ändrades kommunallagen så att 
kommunerna kunde utforma sina kommunala skolorganisationer på 
ett friare sätt när det gällde politiska nämnder och 
tjänstemannabefattningar.  

Det tidigare statliga utvecklingsstödet i form av utvecklingsdialoger 
inom ramen för Skolverkets och sedermera Myndigheten för 
skolutvecklings verksamhet refererades och Skolkommissionen 
framhöll att den statliga stödjande funktionen behövde balanseras om 
mot det starka fokus som lagts på tillsyn och kontroll sedan början av 
2000-talet. Tillsynen beskrevs vara viktig för att hävda enskild elevs 
rättssäkerhet och skollagstiftningens grundläggande krav på 
huvudmännen, men inte för att höja skolans kvalitet i allmänhet. För 
att illustrera när tillsyn inte ansågs vara ett verkningsfullt styrmedel 
användes undervisningskvalitet som exempel: 

Undervisningskvaliteten är inte reglerad i skollagstiftningen på ett 
sådant sätt – och kan heller inte vara det – att den ytterst bör bedömas 
av en domstol. Att höja kvaliteten på undervisningen genom statlig 
kontroll av regelefterlevnad är därför inte en framkomlig väg. (SOU 
2017:35, s. 133) 

Inom slutbetänkandets (SOU 2017:35) förslagsområde som avsåg 
Tillsyn och inspektion, sades att mer resurser borde läggas på 
stödjande skolgranskningar och mindre på kontrollerande 
inspektioner. Skolor och huvudmän som hade brister i förhållande till 
nationella krav och bestämmelser skulle erbjudas stöd för att 
undanröja riskerna. Bara om ett sådant erbjudande inte accepterades 
och om huvudmannen själv inte vidtog åtgärder skulle den statliga 
tillsynen ta vid. Skolkommissionen menade att ”(…) ett statligt 
ingripande i sig inte har något egenvärde (…)” utan ska ”(…) syfta till 
att kommunen förbättrar sin egen förmåga att bedriva en 
skolverksamhet med hög kvalitet” (SOU 2017:35, s. 121). Utifrån denna 
utgångspunkt föreslog Skolkommissionen att sanktionen statliga 
åtgärder för rättelse förändrades så att den började användas av 
Skolinspektionen om kommunala skolor uppvisade allvarliga brister 
som inte åtgärdade trots förelägganden.  

 



   
 
 
 

86 
 

5.6.1 Skolchef införs samt nygammal sanktion i tillsynen 

Den föreslagna bestämmelsen om en skolchefsfunktion infördes i 
skollagen och började tillämpas 2019 (Prop. 2017/18:182). Den 
innebar att huvudmännen skulle utse en eller flera tjänstemän, en 
skolchef, att biträda huvudmannen i sitt uppdrag. Förslaget att inrätta 
en skolchefsfunktion syftade till att komma till rätta med brister när 
det gällde efterlevnad av regelverk och gällande bestämmelser: 

Framför allt ser staten att det handlar om att regelefterlevnad ska ingå 
i skolchefens ansvarsområde eftersom staten uppfattar att 
huvudmannen ofta har brister inom detta område. En ny funktion ska 
stärka huvudmannen i att kunna leva upp till de lagstadgade kraven, 
vilket staten menar att man hittills inte riktigt klarat av. (Seven, 2020, 
s. 16) 

Riksdagen beslutade också att på regeringens förslag genomföra 
Skolkommissionens förslag om statliga åtgärder för rättelse (Prop. 
2017/18:182). Sanktionen innebär i nuvarande lydelse att 
Skolinspektionen får vidta de åtgärder som behövs i en huvudmans 
skolverksamhet för att rätta till missförhållanden, om kommunen inte 
har följt ett föreläggande från Skolinspektionen, och det handlar om 
allvarliga brister.38 Tolkningen av begreppet allvarliga 
missförhållanden jämställs med vad som gäller för återkallelse av 
godkännandet för en fristående skola; att missförhållandena ”på ett 
allvarligt sätt rubbar verksamheten utifrån en helhetsbedömning i det 
enskilda fallet” (Prop. 2017/18:182, s. 46). 

Bestämmelsen om statliga åtgärder för rättelse hade funnits även i den 
tidigare skollagstiftningen, 1985 års skollag (SOU 2017:35, s. 124), som 
ett policymässigt yttersta hot mot kommuner, avsedd för ”extrema 
situationer” (Prop. 2009/10:165, s. 550). Befogenheten att vidta  
åtgärder hade då tillkommit regeringen.39 Bestämmelsen fördes över 

 
38 Statens skolinspektion får när det gäller en verksamhet som bedrivs av en kommun eller 
en region besluta att staten på kommunens eller regionens bekostnad ska vidta de åtgärder 
som behövs för att åstadkomma rättelse, om kommunen eller regionen, 1. inte har följt ett 
föreläggande enligt 10 §, och 2. missförhållandet är allvarligt. Har staten haft kostnader för 
en åtgärd som vidtagits med stöd av denna paragraf, får denna kostnad kvittas mot belopp 
som staten annars skulle ha betalat ut till kommunen eller regionen (SFS 2010:800, 26 kap. 
17 §). 
39 Har en kommun grovt eller under längre tid åsidosatt sina skyldigheter enligt denna lag 
eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen, får regeringen meddela de 
föreskrifter för kommunen eller, på kommunens bekostnad, vidta de åtgärder som behövs 
för att avhjälpa bristen. Har staten haft kostnader för en åtgärd som vidtagits med stöd av 
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till 2010 års skollag och befogenheten att vidta åtgärder överläts då till 
tillsynsmyndigheten. Eftersom bestämmelsen aldrig hade använts så 
fanns inga rättsfall att få vägledning av när det gällde vilka åtgärder det 
skulle kunna handla om eller hur de skulle kunna genomföras. I 
förarbetena till den ursprungliga bestämmelsen talades det om 
åtgärder som fortbildning av skolans lärare eller inköp av läromedel 
(Prop. 1991/92:150). I förarbetena till 2010 års skollag kommenterades 
frågan på nytt och det sades att åtgärderna skulle ”anpassas efter 
omständigheterna” och att Skolinspektionen vid behov bör ”kunna ta 
hjälp av andra skolmyndigheter för att genomföra åtgärderna” (Prop. 
2009/10:165, ss. 550-551). Skolkommissionens förslag att statliga 
åtgärder för rättelse skulle börja användas i praktiken föranledde en 
kommentar om att förarbetsuttalandena från början av 1990-talet inte 
framstod ”som helt tidsenliga och inte helt adekvata i förhållande till 
de allvarliga och/eller långvariga brister som förekommer i praktiken” 
(SOU 2017:35, s. 126). Kommissionen fortsatte: 

Dessa brister kan bl.a. handla om oförmåga att utifrån analyser av 
uppföljning och utvärdering själva vidta åtgärder mot brister. Det kan 
i sin tur bero på att kommunen som ansvarig huvudman inte skaffar 
sig ingående kunskap om sin verksamhet och dess resultat och agerar 
utifrån en sådan kunskapsgrund. Detta riskerar då leda till att 
verksamheten under lång tid kan kännetecknas av fundamentala 
brister som svaga studieresultat och otrygg studiemiljö utan att 
huvudmannen agerar. När så allvarliga brister i kommunens 
ansvarstagande uppstår kan det enligt kommissionens uppfattning 
bero på att det saknas kompetens och andra resurser för systematiskt 
kvalitetsarbete, analys av kompetensutvecklingsbehov etc. (SOU 
2017:35, s. 126) 

Statliga åtgärder för rättelse skulle kunna genomföras både på 
skolenhets- och huvudmannanivå, och vad det kunde handla om för 
åtgärder exemplifierades med: 

(…) att få till stånd ett fungerande kvalitetsarbete, insatser för att 
säkerställa trygghet och studiero i skolan samt insatser för att förstärka 
rektorsfunktionen eller förstärkning av undervisningsresurser (SOU 
2017:35, s. 127).  

 

 
första stycket, får denna kostnad kvittas mot belopp som staten eljest skulle ha betalt ut till 
kommunen (SFS 1985:1100, 5 kap. 15 §). 
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5.6.2 Förslag om förändrade skolmyndigheter och tillsyn 

Som ett resultat av Skolkommissionens förslag tillsatte regeringen en 
ny utredning, Skolmyndighetsutredningen, med uppdrag att se över 
skolmyndighetsstrukturen och bland annat komma med förslag till 
organisering av statens utvecklingsstödjande insatser och till en 
regional organisation av skolmyndigheterna (Dir. 2017:37). 
Skolmyndighetsutredningen (SOU 2018:41) föreslog omfattande 
förändringar av skolmyndigheterna utifrån den analys som 
Skolkommissionen hade gjort, bland annat att en ny myndighet 
bildades, Skolmyndigheten, och att den skulle ha en regional 
organisation för att finnas nära de lokala huvudmännen och skolorna. 
De befintliga skolmyndigheterna Skolverket, Skolinspektionen, 
Specialpedagogiska skolmyndigheten och Sameskolstyrelsen skulle 
avvecklas, medan Skolforskningsinstitutet skulle finnas kvar. 
Skolmyndigheten skulle enligt Skolmyndighetsutredningen ta ett 
helhetsansvar för statens ansvar och styra skolväsendet på ett samlat 
sätt. Förekomsten av en omfattande verksamhet som bedrevs i enskild 
regi, det vill säga fristående skolor, var en avgörande faktor som det 
behövdes ta större hänsyn till. Problemområden som bristande 
likvärdighet, försämrade skolresultat och splittrad nationell styrning 
skulle med dessa förslag kunna undanröjas (SOU 2018:41). 

Inom tillsynsområdet föreslog Skolmyndighetsutredningen (SOU 
2018:41) en rad åtgärder. Tillsynen skulle riktas in och ha tydligt 
förbättringsfokus utifrån de nationella målen, till exempel genom ökad 
integrering med regeringsuppdraget Samverkan för bästa skola (SBS) 
(Utbildningsdepartementet, 2017, 26 januari) i vilket Skolverket erbjöd 
riktat stöd till skolor med låg måluppfyllelse. Det löpande inslaget i 
tillsynen bedömdes kunna minska till förmån för olika 
förbättringsinsatser, men ett riktmärke sattes om tillsyn vart femte år i 
alla skolor. På sanktionssidan tog Skolmyndighetsutredningen upp det 
relativt nyligen införda tvingande viteskravet, obligatoriska viten (ska-
vite), som Skolinspektionen sedan 2015 ålagts att använda (se avsnitt 
5.4.2 och 6.3). I Skolmyndighetsutredningens undersökningar hade 
det riktats samlad kritik mot ska-vitena och 
Skolmyndighetsutredningen, som delade kritiken, motiverade sitt 
förslag att avskaffa dem med att: 
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(…) bestämmelsen utgör ett ingrepp i Skolinspektionens möjlighet att 
själv styra sin verksamhet och är administrativt betungande för både 
myndigheten och den granskade huvudmannen, utan att medföra 
några tydliga positiva effekter när det gäller elevers och barns 
rättssäkerhet eller utveckling av verksamheten i övrigt. (SOU 2018:41, 
s. 376) 

Vidare anförde Skolmyndighetsutredningen en annan olägenhet med 
ska-vitet: 

Ett överanvändande av vite i samband med förelägganden kan också 
förstärka bilden av ett motpartsförhållande mellan 
tillsynsmyndigheten och den granskade verksamheten, vilket kan 
försvåra en statlig myndighets arbete med stödinsatser i förhållande 
till brister. (SOU 2018:41, s. 376) 

Skolmyndighetsutredningens förslag bereddes inte vidare av 
regeringen. Kort efter Skolmyndighetsutredningens förslag att 
avskaffa ska-vitena föreslog även Tillitsdelegationen samma sak (SOU 
2018:48). Det gjordes med hänvisning till att de enligt 
Skolinspektionen har:  

(…) resulterat i en överanvändning av vite som inte är ändamålsenlig. 
En överanvändning av vite skapar också negativa bieffekter och 
försvårar en tillsyn där metoder anpassas till behoven i en viss 
verksamhet och situation. (SOU 2018:48, ss. 112-113) 

Förslaget presenterades inom ramen för Tillitsdelegationens särskilda 
uppdrag (Dir. 2016:51) att utreda den statliga tillsynen vilket 
genomfördes med forskningsmässiga metoder genom studier av tillsyn 
och dess effekter inom olika välfärdsområden inklusive skolan. I sitt 
betänkande argumenterade Tillitsdelegationen också för en mer 
lärande ansats för tillsynen i relation till den kontrollerande och 
ansvarsutkrävande ansatsen. Ståndpunkten baserades på 
programteoretiska antaganden om hur det är möjligt att åstadkomma 
ett utvecklingstryck i en verksamhet (SOU 2018:48). 
Tillitsdelegationen menade att den statliga tillsynens inriktning på att 
kontrollera att olika lagstiftningar implementeras, ibland med hjälp av 
sanktioner, bygger på ett felaktigt antagande om 
verksamhetsförbättring:  

Det senare innebär i vår mening en orealistisk syn på vad man med 
hjälp av granskning generellt kan åstadkomma. I 
granskningsforskningen problematiseras detta utifrån att 
granskningens funktion i styrkedjan bygger mer på förhoppningar och 
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behov av kontroll och styrning än kunskap om dess effekter. Risken är 
därmed att lösningar (tillsyn) på ett förenklat sätt konstrueras för att 
matcha de problem (bristande likvärdighet eller implementering) som 
behöver lösas, i stället för att utformas utifrån den komplexa 
verkligheten (...). (SOU 2018:48, s. 104) 

I analysen av tillsynsverktyget lyfte Tillitsdelegationen (SOU 2018:48) 
fram en rad kriterier för en effektiv tillsyn med fokus på att bidra till 
verksamhetsutveckling. Delegationen menade att tillsynsverktyget 
kommer bäst till sin rätt om det situationsanpassas; verksamheter med 
stora brister kräver hårt tryck och sanktioner medan välfungerande 
verksamheter som har egen vilja och förmåga, behöver en annan form 
av tillsyn som uppmuntrar och stödjer. Dialog och samskapande 
mellan tillsynsmyndighet och tillsynsobjekt ansågs vara ett annat 
kriterium, eftersom ”upplevelsen av granskningen verkar ha mindre 
med besökens utformning att göra, och mer med den maktrelation och 
hierarki som råder” (SOU 2018:48, s. 12). Vidare framgick enligt 
Tillitsdelegationen tecken på ”att reformeringen av tillsynen de senaste 
decennierna har genererat en alltför försiktig hållning från 
tillsynsmyndigheternas sida, där inspektörer inte vågar dela med sig av 
sin kunskap av rädsla för att riskera oberoendet” (SOU 2018:48, s. 110). 
Att granskningar kan ha kvalitativa aspekter beskrevs också som 
betydelsefullt, så att målparadoxer i verksamheten kunde beaktas. 
Tillsynsmyndigheter borde enligt Tillitsdelegationen inte nöja sig med 
att ”endast bedöma om en verksamhet bedrivs ’rätt eller fel’ utifrån 
regelverkets krav” (SOU 2018:48, s. 109) utan söka bedöma ”(…) även 
svårmätbara aspekter där dessa är viktiga utifrån verksamhetens syfte 
och lagstiftarens intentioner” (SOU 2018:48, s. 11). Tillitsdelegationen 
(SOU 2018:48) föreslog sammantaget att regeringen skulle förtydliga 
tillsynens inriktning utifrån de lärande aspekterna som lyftes fram i 
utredningen 

 

5.6.3 Sanktioner och tillit sida vid sida?  

I en myndighetsanalys av Skolinspektionen som regeringen beställde 
från Statskontoret (2017) rapporterades att Skolinspektionens tillsyn 
ansågs vara för snävt inriktad på regelefterlevnad och att det saknades 
fokus på centrala kvalitetsfrågor och kvalificerad kunskapsåterföring. 
Statskontoret hade dock noterat en förändring i Skolinspektionens sätt 
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att ta sig an sitt uppdrag och menade att de signaler om utformningen 
av tillsynen som nått Skolinspektionen inte var ”alldeles enkla att 
förena” med rollen som tillsynsmyndighet (Statskontoret, 2017, s. 8). 
Statskontoret avsåg bland annat regeringens tillitsreform, vars syfte 
var ”att balansera behovet av kontroll med förtroende för 
medarbetarnas verksamhetsnära kunskap, vilket skulle kunna tala för 
en mer begränsad kontroll av regelavvikelser” (Statskontoret, 2017, s. 
8). Om detta riskerade att leda till att Skolinspektionen, som i sin 
styrning från regeringen hade stor frihet att själv utforma sitt uppdrag, 
överbetonade den stödjande och rådgivande rollen kunde det leda till 
svårigheter som krävde att regeringen förtydligade sina förväntningar 
på myndighetens tillsyn (Statskontoret, 2017). 

Skolinspektionen hade 2017, inspirerade av Tillitsdelegationen, inlett 
ett arbete med att tona ner tillsynens snäva lagbundenhet och utöka 
kvalitetsgranskningens andel i förhållande till tillsynen. År 2018 
introducerades granskningsformen regelbunden kvalitetsgranskning 
där inslaget av laglighetskontroll och regelefterlevnad - till skillnad 
från vid tillsyn - inte stod i fokus (Skolinspektionen, 2019, 15 mars). I 
kvalitetsgranskning kunde myndigheten lämna förslag på 
utvecklingsområden samt formulera rekommendationer, men inte 
göra ingripanden som i tillsynen eller besluta om förelägganden eller 
sanktioner. Myndighetens syfte med förändringen var att tillvarata den 
regelbundna tillsynens fokus på skollagens centrala områden, 
gemensamma för alla skolor, och samtidigt ge en mer nyanserad 
återkoppling till huvudmännen (Erlandsson, 2018).  

Skolinspektionen (2019, 15 mars) redovisade i sin årsrapport för 2018 
hur förändringsarbetet hade utvecklats:  

(…) en viss omställning som bland annat inneburit förändringar i 
arbetssätt och prioriteringar. Syftet har varit att göra vår inspektion än 
mer situationsanpassad och flexibel. (…) metoden för vår inspektion i 
större utsträckning än tidigare utgår från skolans förmodade behov. 
(Skolinspektionen, 2019, 15 mars, s. 9) 

I årsrapporten redovisades också en ökad användning av sanktioner:  
Fler beslut om skarpa åtgärder har tagits under 2018 jämfört med 
tidigare år. Det handlar både om antalet förelägganden som förenats 
med vite och om skolor som fått sitt tillstånd återkallat. 
(Skolinspektionen, 2019, 15 mars, s. 16) 
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Möjligheten att kunna agera snabbt vid uppgifter om allvarliga 
missförhållanden och att i högre grad än tidigare ge relevant 
återkoppling, stöd och råd till granskade huvudmän betonades under 
redovisningen av det pågående förändringsarbetet inom myndigheten.  

Även på Skolverket skedde anpassningar utifrån signalerna om mer 
tillitsbaserad förvaltningspolitisk inriktning. Skolverkets fortsatta 
arbete med regeringsuppdraget att stödja huvudmän med låg 
måluppfyllelse, SBS, förnyades och förändrades 2019 
(Utbildningsdepartementet, 2019, 14 november). Målgruppen för 
arbetet kopplades fortsatt till Skolinspektionens tillsyn och skolor som 
hade identifierats för att ha brister. Regeringen uppdrog åt Skolverket: 

(…) att i dialog med huvudmän fortsatt genomföra insatser i syfte att 
höja kunskapsresultaten i skolan samt öka måluppfyllelsen (…) 
Insatserna ska riktas till skolenheter med låga kunskapsresultat eller 
hög andel elever som inte fullföljer sina studier och som har eller 
bedöms få svåra förutsättningar att förbättra sina resultat på egen 
hand. Skolverkets bedömning av vilka skolenheter som ska prioriteras 
för deltagande samt identifikation av relevanta utvecklingsområden 
ska beakta underlag från Statens skolinspektion. 
(Utbildningsdepartementet, 2019, 14 november, s. 1) 

I slutet av 2017 vände Skolinspektionen sig till regeringen med ett 
förslag att säkra myndighetens ställning i domstolsprocesser mot 
kommunala huvudmän (Skolinspektionen, 2017, 6 oktober). Initiativet 
var föranlett av en prejudicerande dom efter ett överklagat 
tillsynsärende i vilken Högsta förvaltningsdomstolen (Mål nr 3086-16) 
hade uttalat att Skolinspektionen inte ansågs vara part i 
domstolsprocesser där en offentlig huvudman överklagade ett beslut, 
till exempel ett vitesföreläggande. Utslaget medförde att 
Skolinspektionen inte hade möjlighet att föra myndighetens talan i 
sådana ärenden, vilket också utmanade principen om att tillsynen 
skulle bedrivas på lika villkor mellan olika driftsformer. I 
Skolinspektionens skrivelse angavs att syftet för myndigheten var ”att 
kunna utföra sitt tillsynsuppdrag på ett fullgott sätt” 
(Skolinspektionen, 2017, 6 oktober).  

I början av 2019 använde Skolinspektionen för första gången någonsin 
sanktionen statliga åtgärder för rättelse mot en kommunal skola. 

 



   
 
 
 

93 
 

5.7 Rektorns och huvudmannens ansvar enligt lag 

I detta avsnitt redovisas författningsregleringen av de lokala 
ledningsaktörernas uppdrag och ansvar, såsom den är utformad när 
den redovisade 40-årsperioden går mot sitt slut. Redovisningen utgör 
en bakgrund till analysen av den skärpta tillsynen i kapitel 7. 

Rektorns övergripande uppdrag beskrivs i skollagen: 
Det pedagogiska arbetet vid en förskole- eller skolenhet ska ledas och 
samordnas av en rektor. Rektorn ska särskilt verka för att utbildningen 
utvecklas. Rektorn ska benämnas på detta sätt. Benämningen ska 
förbehållas den som har en anställning som rektor. En ställföreträdare 
får utses för en rektor. (SFS 2010:800, 2 kap. 9 §) 

Rektorn har i uppgift att besluta om sin enhets inre organisation samt 
ansvarar för att fördela resurser inom enheten efter elevernas olika 
förutsättningar och behov (SFS 2010:800, 2 kap. 10 §). Rektorn ska i 
övrigt fatta de beslut och ha det ansvar som framgår av särskilda 
föreskrifter i lag (SFS 2010:800, 2 kap. 10 §). Rektorn får uppdra åt en 
anställd eller en uppdragstagare som har tillräcklig kompetens och 
erfarenhet att fullgöra enskilda ledningsuppgifter och besluta i 
rektorns ställe i ärenden där det inte skollagen ställer upp särskilda 
begränsningar (SFS 2010:800, 2 kap. 10 §). Rektorn har ansvar för 
uppföljning och kvalitetsarbete på skolnivå genom att systematiskt och 
kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. 
Kvalitetsarbetet ska genomföras under medverkan av lärare, och övrig 
personal och elever. Elevernas vårdnadshavare ska ges möjlighet att 
delta i arbetet. (SFS 2010:800, 4 kap. 3-4 §§). Inriktningen på det 
systematiska kvalitetsarbetet ska vara att de nationella målen för 
utbildningen uppfylls. Det systematiska kvalitetsarbetet ska 
dokumenteras (SFS 2010:800, 4 kap. 5-6 §§). I respektive skolforms 
läroplan finns ett avsnitt med rubriken Rektorns ansvar.40 I 
grundskolans läroplan formuleras rektorns ansvar på följande sätt: 

Som pedagogisk ledare och chef för lärarna och övrig personal i skolan 
har rektorn det övergripande ansvaret för att verksamheten som helhet 
inriktas mot de nationella målen. Rektorn ansvarar för att skolans 
resultat följs upp och utvärderas i förhållande till de nationella målen 
och kunskapskraven. Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har, 

 
40 Lgr 11, Lgy 11, Lvux 12 med flera. 
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inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att: (…). (SKOLFS 2010:37, 
avsnitt 2.8) 

Därefter följer en förteckning av 17 utpekade ansvarsområden, till 
exempel ”skolans arbetsformer och organisering”, ”samarbete med och 
information till hemmen samt kontakten om det uppstår problem för 
en elev i skolan”, och ”personalens kompetensutveckling” (SKOLFS 
2010:37, avsnitt 2.8). 

Huvudmannens övergripande ansvar är att: 
utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i denna lag, 
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de bestämmelser 
för utbildningen som kan finnas i andra författningar. (SFS 2010:800, 
2 kap. 8 §) 

Ansvaret bärs av den högsta beslutande nivån i huvudmannens 
organisation, en fullmäktigeförsamling (kommunala huvudmän) eller 
en styrelse eller ägare med yttersta ansvar för verksamheten (enskilda 
huvudmän). I kommuner kan huvudmannens beslutanderätt delegeras 
och i vissa fall vidaredelegeras enligt bestämmelser i kommunallagen 
(SFS 2017:725, 5 kap. 2 § och 6 kap. 37-39 §§). 

Huvudmannen har ansvar för att på huvudmannanivå systematiskt och 
kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen (SFS 
2010:800, 4 kap. 3 §). Inriktningen på det systematiska 
kvalitetsarbetet ska vara att de mål som finns för utbildningen i 
skollagen och i andra föreskrifter (nationella mål) uppfylls. Det 
systematiska kvalitetsarbetet ska dokumenteras (SFS 2010:800, 4 kap. 
5-6 §§). Vidare ska det finnas en klagomålshantering (SFS 2010:800, 4 
kap. 8 §) samt huvudmannen har ett åtgärdsansvar om det vid 
uppföljning, genom klagomål eller på annat sätt kommer fram att det 
finns brister i verksamheten (SFS 2010:800, 4 kap. 7 §). Vidare ska 
huvudmannen se till att personalen ges möjligheter till 
kompetensutveckling och att personalen har nödvändiga insikter i de 
föreskrifter som gäller för skolväsendet (SFS 2010:800, 2 kap. 34 §). 
Det ska enligt skollagen finnas lokaler och utrustning som behövs för 
att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas samt tillgång till 
skolbibliotek (SFS 2010:800, 2 kap. 35-36 §§).  

Huvudmannen ska utse en eller flera skolchefer som ska biträda 
huvudmannen med att tillse att de föreskrifter som gäller för 
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utbildningen följs i huvudmannens verksamhet inom skolväsendet 
(SFS 2010:800, 2 kap. 8a §).  

Kommuner har ett ansvar att fördela resurser till utbildning inom 
skolväsendet efter barnens och elevernas olika förutsättningar och 
behov (SFS 2010:800, 2 kap. 8b §). Bestämmelsen riktar sig till 
kommuner och avser all skolverksamhet, både sådan som bedrivs i 
egen regi (kommunal) och av enskilda huvudmän. Av förarbetena till 
bestämmelsen framgår att huvudmannen ska säkerställa att lärare och 
rektorer har de resurser och övriga förutsättningar som behövs för att 
kunna utföra sina professionella uppdrag samt att följa upp, utvärdera 
och i vissa fall utöva kontroll samt fatta beslut i vissa specifika frågor 
som framgår av skollagen (Prop. 1990/91:18).  

 

5.8 Sammanfattning 

Genomgången i detta kapitel utgör ett urval av händelser under den 
aktuella 40-årsperioden. En återkommande fråga, som dessutom 
förefaller vara av cyklisk karaktär är avvägningen av den statliga 
funktionen att främja och stödja skolors utveckling respektive att 
kontrollera och ställa krav på verksamheten och resultaten.  

Utvecklingsstöd och stimulans å ena sidan och tillsyn och kontroll å 
andra sidan, återkommer över tid även om inramningen, 
balanseringen, terminologin och metoderna varierar.  

I slutet av perioden har tillsynens kontrollerande funktion och 
inriktning på lagefterlevnad satts ifråga förvaltningspolitiskt. Det kan 
speglas mot den statliga Tillsynsutredningen som bara 20 år tidigare 
gav uttryck för motsatt uppfattning; att tillsynen behövde skärpas och 
bli mer inriktad på laglighetskontroll. Förvaltningskulturen - som för 
20 år sedan sades vara stadd i förändring – beskrevs då vara:  

(…) starkt inriktad på samförstånd, kompromissvilja och hederlighet. 
Därför har tillsynen i sin mer kontrollerande form en svag ställning i det 
svenska politiska systemet i motsats till förhållanden i andra länder. 
(SOU 2002:14, s 19) 

Uppfattningen att tillsynen framför allt skulle användas som underlag 
för ansvarsutkrävande ledde fram till bildandet 2008 av 
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Skolinspektionen. Fram tills dess hade tillsynens inriktning haft en mer 
lärande ansats: 

Före 2008 hade tillsynen ett utvecklingsorienterat perspektiv, och 
vilade i varierande grad på en pedagogisk och mer verksamhetsnära 
förståelse av skolans uppdrag. (Blomgren & Waks, 2009; Gustafsson et 
al., 2014) 

Även skolchefens funktion i styrningen förtjänar att kommenteras. 
Funktionen hade nyligen avreglerats när decentraliseringen inleddes 
1991, och återkom i statlig reglering 30 år senare. Att staten reglerar en 
kommunal chefsfunktion är utifrån det kommunala självstyret en 
balansgång i sig (Ramsjö, 2019), och kan både förstås som misstro mot 
de lokala huvudmännen (Seven, 2020) och som uttryck för statens 
särskilda intresse för skolverksamheten. Det finns parallellt med 
rektorn även andra funktioner i skolväsendet som har inrättats och 
givits en roll i ett gränsland mellan det statliga uppdraget och det lokala 
utföraransvaret. På senare år har till exempel funktionen förstelärare 
införts av staten, tillsammans med ett statsbidrag för lönetillägg åt 
förstelärare, men med ett icke-definierat statligt uppdrag i 
huvudmännens organisationer. Tidigare har motsvarande diskussion 
om roll och uppdrag förts avseende funktionerna specialpedagog 
respektive speciallärare. Denna typ av funktioner, med mer eller 
mindre politiskt implicerade uppgifter, befinner sig i ett spänningsfält 
mellan den statliga och den lokala nivån, eller mellan stat och 
profession.  
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6 Skolinspektionens tillsynsmodell och uppdrag 

I detta kapitel behandlas å ena sidan genomförandet och å andra sidan 
förutsättningarna för den regelbundna tillsynen. Framställningen är 
deskriptiv och utgör en bakgrund till de empiriska studierna i kapitel 
7-10. Den inleds med ett avsnitt (6.1) om Skolinspektionens 
arbetsmodell i den regelbundna tillsynen.41 Därefter följer ett avsnitt 
(6.2) om Skolinspektionens uppdrag och befogenheter samt hur det är 
reglerat i skollagen. Även myndighetens uppdrag med 
kvalitetsgranskning berörs, men inte andra myndighetsuppgifter som 
till exempel anmälningstillsyn och löpande tillsyn av fristående skolor. 
Därefter följer ett avsnitt (6.3) som beskriver hur tillsynen har skärpts 
efter 2011 genom förändringar av skollagen, och i ett avslutande avsnitt 
(6.4) redovisas uppgifter om hur olika sanktioner används och i vilken 
omfattning. 

 

6.1 Den regelbundna tillsynen 

I tillsynen identifierar Skolinspektionen brister i skolors verksamhet. 
Brister är det begrepp som används och syftar på avvikelser i 
förhållande till nationella bestämmelser. Tillsynen karaktäriseras som 
avvikelserapportering. 

I samband med Skolinspektionens bildande år 2008 övertog 
myndigheten Skolverkets dåvarande uppdrag att genomföra det så 
kallade sexårsuppdraget som hade inletts 2003 och innebar att alla 
skolor i landet skulle inspekteras under den kommande 
sexårsperioden. Nästa inspektionsomgång inleddes 2010 och innebar 
att alla skolor återigen skulle inspekteras, men den här gången inom en 
fyraårsperiod, det vill säga fram till 2014. År 2015 inleddes nästa 
inspektionsomgång vilken pågick till 2018. Inför den fjärde 
inspektionsomgången som startade 2019 fick Skolinspektionen (2019, 
15 mars) i uppdrag av regeringen att tillsynen tydligare skulle fokusera 
utbildningens kvalitet samt de skolor som hade störst 
utvecklingsbehov. 

 
41 Framställningen utgår, när inget annat anges, från de förhållanden som gällde vid 
tidpunkten för datainsamlingen (2015-2017). 
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Inför varje ny inspektionsomgång fastställer Skolinspektionen 
anvisningar om inriktning, omfattning och särskilda prioriteringar för 
perioden samt en tillsynsplan i vilken det framgår vilka kommuners 
och andra huvudmäns skolor som ska inspekteras. I tillsynsplanen 
framgår också insatsnivån för bastillsyn och prioriterad tillsyn som är 
de två nivåer som används (Skolinspektionen, 2017, 24 augusti). 
Tidigare användes insatsnivåerna bastillsyn, breddad tillsyn och 
fördjupad tillsyn för motsvarande dimensionering; och avsåg till 
exempel inspektörsresurser samt omfattning och tidsåtgång för 
tillsynen av en enskild skola. Bastillsyn var en relativt begränsad 
kontroll där inspektionsbesöket tog högst en dag medan den 
fördjupade varianten gav inspektörerna möjlighet att granska flera 
områden och använda mer tid för inspektionsbesök och 
beslutsskrivande.  

Sedan 2015 besöks inte alla skolor under en inspektionsomgång utan 
ett urval görs utifrån en årlig risk- och väsentlighetsanalys 
(Skolinspektionen, 2019, 15 mars). De skolor som bedöms ha störst risk 
för brister väljs ut för regelbunden tillsyn med traditionellt 
tillsynsbesök, medan övriga skolor inspekteras genom ett skriftligt 
förfarande. En inspektion av en kommuns skolor kan, beroende på 
kommunens storlek, pågå under upp till ett års tid och engagera ett 
större antal inspektörer. Fristående skolor inspekteras vanligtvis inom 
ramen för tillsynen av den koncern de tillhör, och i annat fall när 
lägeskommunen inspekteras. 

Två gånger varje år genomför Skolinspektionen (2021) Skolenkäten 
som är ett underlag för det kommande årets inspektioner. Skolenkäten 
riktas till elever42, lärare43 och vårdnadshavare44 på de skolor där 
regelbunden tillsyn ska inledas kommande år. I samband med 
förberedelserna inför en regelbunden tillsyn begär Skolinspektionen 
att huvudmannen och rektorn upprättar en verksamhetsbeskrivning 
för sitt ansvarsområde samt begär in dokumentation och andra 
underlag från kommunen och från skolorna (Ivarsson Westerberg, 
2016).  

 
42 Elever i årskurs 5 och årskurs 9 i grundskolan samt elever i gymnasieskolans år 2. 
43 Pedagogisk personal inom grundskolan och gymnasiet. 
44 Vårdnadshavare till barn i förskoleklass, grundskolan och grundsärskolan. 
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Vid en regelbunden tillsyn granskas rektorns ansvarstagande för 
skolans verksamhet och huvudmannens ansvar. På huvudmannanivå 
granskas och bedöms i kommunala driftsformer två områden; 1) 
Förutsättningar för utbildningen; och 2) Utveckling av utbildningen. 
På skolnivå granskas och bedöms sex olika områden; 1) Undervisning 
och lärande; 2) Extra anpassningar och särskilt stöd; 3) Bedömning 
och betygssättning; 4) Trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande 
behandling; 5) Förutsättningar för skolenheten; och 6) Styrning och 
utveckling av verksamheten (Skolinspektionen, 2019a).45 
Bedömningen av huvudmannens ansvar sker i ett huvudmannabeslut 
och motsvarande bedömning av rektorns ansvar på skolnivå sker i ett 
skolbeslut, vilket dock ställs till huvudmannen som ytterst ansvarig för 
verksamheten.  

För de områden som bedöms finns fastställda bedömningsunderlag 
som stöd för inspektörernas granskningar på enskilda skolor: 

Arbetsområden som berör enhetens eller huvudmannens 
arbetsprocesser inom olika områden (på enhetsnivå, exempelvis 
undervisning och lärande, extra anpassningar och särskilt stöd, 
bedömning och betygssättning, etc.). Arbetsområdena är sedan 
nedbrutna till ett antal kritiska faktorer som vi fokuserar på. Dessa 
faktorer beskriver mer i detalj vad som ska utredas. Om tillsynen visar 
att det finns brister inom en kritisk faktor framgår detta av beslutet. Av 
beslutet framgår också vilka åtgärder Skolinspektionen bedömer att 
huvudmannen bör vidta. (Skolinspektionen, 2019a) 

Ett tillsynsbesök omfattar en eller ett par dagars besök på skolan med 
intervjuer av elever, lärare, rektor och annan personal; observationer 
och klassrumsbesök samt dokumentstudier. Även centrala aktörer på 
huvudmannanivå intervjuas. Alla intervjuer dokumenteras i form av 
offentliga protokoll, som efter tillsynsbesöket kommuniceras med 
huvudmannen och rektorn för så kallad faktagranskning, innan de 
tillsammans med övrig informationsinsamling ligger till grund för 
inspektionsbeslutet.  

Ett inspektionsbeslut gäller med omedelbar verkan om det innebär 
någon form av ingripande. Vanligtvis ges en respit på tre-fyra månader 
innan huvudmannen anmodas att redovisa hur bristerna har åtgärdats, 

 
45 För enskilda huvudmän görs därutöver en så kallade ägar- och ledningsprövning samt 
bedömning av huvudmannens ekonomiska förutsättningar. 
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en åtgärdsredovisning. Förfarandet relaterar till viteslagen som anger 
att om ett vitesföreläggande ”(…) innebär en skyldighet för adressaten 
att vidta en viss åtgärd, skall det av föreläggandet framgå vid vilken 
tidpunkt eller inom vilken tidsfrist åtgärden skall vidtas” (SFS 
1985:206, 2 §). Uppföljningen av en regelbunden tillsyn kan avslutas 
efter huvudmannens redovisning, vilket då sker genom ett 
uppföljningsbeslut i vilket Skolinspektionen konstaterar att bristen är 
åtgärdad. Om så inte är fallet fördjupas uppföljningen: 

Bedömer inspektören att bristerna inte är avhjälpta är det följande steg 
i processen som gäller. Utifrån utredningsplanen dokumenterar 
inspektören en preliminär plan för uppföljningen. Enhetschefen 
beslutar om det är nödvändigt med uppföljningsbesök för ytterligare 
information om det inte redan framgår av utredningsplanen. 
(Skolinspektionen, Väglednings-PM 200101)46 

Den fortsatta uppföljningen kan då leda till en ny respit eller ett nytt 
föreläggande, eventuellt i kombination med upptrappade sanktioner, 
eller till att bristerna bedöms vara åtgärdade och ärendet avslutas 
(Skolinspektionen, 2019d).  

Användningen av förelägganden i tillsynen innebär att 
Skolinspektionen anger de åtgärder som den anser nödvändiga för att 
avhjälpa de påtalade bristerna (SFS 2010:800, 26 kap. 10 § 2 p.). Även 
detta relaterar till viteslagstiftningens krav på att ett föreläggande 
måste vara preciserat så att huvudmannen får klart besked om vilka 
åtgärder som måste vidtas.  

 

6.2 Skolinspektionens uppdrag, befogenheter och sanktioner 

Enligt skollagen åligger det Skolinspektionen att bedriva tillsyn över 
skolväsendet, genomföra statlig kvalitetsgranskning samt pröva 
ansökningar om att få bedriva skolverksamhet inom skolväsendet 
(förskoleklass, grundskola, gymnasieskola etc.) (SFS 2010:800, 2 kap. 
7 § och 26 kap. 3 och 19 §§). Skolinspektionen har därutöver löpande 
fått olika tilläggsuppdrag av regeringen. Vissa har varit av tillfällig 
karaktär medan andra har blivit permanenta, till exempel 

 
46 Väglednings-PM revideras två gånger årligen. Den citerade versionen (200101) började 
gälla i januari 2020. Den betraktas inte som allmän handling av Skolinspektionen och 
tillhandahålls därför inte på till exempel myndighetens hemsida. 
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kontrollrättning av nationella prov som inleddes 2009 och som 
regeringen därefter givit som årligt uppdrag till Skolinspektionen 
(Utbildningsdepartementet, 2013, 12 december).  

Tillsynen ”utgår från de lagar och regler som gäller för den granskade 
verksamheten” (Skolinspektionen, 2019b). Myndigheten bedömer i 
tillsynen om en granskad verksamhet uppfyller de tvingande 
bestämmelser som kommer till uttryck i skollagen, läroplanerna och 
andra föreskrifter. Tillsynsuppdraget definieras i skollagen som: 

(...) en självständig granskning som har till syfte att kontrollera om 
den verksamhet som granskas uppfyller de krav som följer av lagar och 
andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta de beslut om åtgärder som 
kan behövas för att den huvudman som bedriver verksamheten ska 
rätta fel som upptäckts vid granskningen. (SFS 2010:800, 26 kap. 2 § 
1 st) 

Av myndighetens instruktion framgår att Skolinspektionen ska:  
(…) genom granskning av huvudmän och verksamheter verka för att 
alla barn och elever får tillgång till en likvärdig utbildning och annan 
verksamhet av god kvalitet i en trygg miljö. (SFS 2011:556, 1 §) 

Myndigheten ska vidare ”(…) bidra till goda förutsättningar för barnens 
utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för eleverna” 
(SFS 2011:556, 1 §) och den löpande tillsynen över barn- och 
ungdomsutbildningen ska ”(…) utövas på huvudmannanivå och 
skolnivå” (SFS 2011:556, 2 §).  

Skollagen ger Skolinspektionen rätt att i sin tillsyn ingripa mot en 
huvudman ”om verksamheten inte uppfyller de krav som följer av de 
föreskrifter som gäller för verksamheten eller, i fråga om enskild 
huvudman, de villkor som gäller för godkännandet eller beslutet om 
rätt till bidrag” (SFS 2010:800, 26 kap. 10-18 §§). Ett ingripande kan 
ske på olika sätt och med olika sanktioner och syftar till att 
huvudmannen ska ”fullgöra sina ålägganden” (Prop. 2009/10:165, s. 
549). Det är huvudmannen som är ytterst ansvarig för verksamheten 
och därför riktas ett ingripande till huvudmannen, vilket dock inte 
utesluter att även rektorn adresseras: 

(…) tillsynsbeslut också vända sig till rektorn i dennes egenskap av 
företrädare för huvudmannen, om det framstår som lämpligt. (Prop. 
2009/10:165, s. 547) 
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I skollagen sägs att Skolinspektionen har rätt att på plats granska sådan 
verksamhet som står under dess tillsyn och att tillsynsmyndigheten har 
rätt att få tillträde till byggnader, lokaler och andra utrymmen som 
används i verksamheten (SFS 2010:800, 26 kap. 6 §).  

Det är också reglerat i skollagen att Skolinspektionen inom ramen för 
sin tillsyn ska lämna råd och vägledning, vilket definieras som en 
förebyggande åtgärd (SFS 2010:800, 26 kap. 9 §). Uppdraget att lämna 
råd och vägledning ska till skillnad från ingripanden i tillsynen kunna 
ske som ”ett mer formlöst agerande inom ramen för tillsynens 
förebyggande syfte” (Prop. 2009/10:165, s. 545):  

Eftersom tillsynens främsta uppgift är att verka i förebyggande syfte, 
bör tillsynsmyndigheten normalt kunna ge råd och vägledning med 
stöd av de regler som styr verksamheten för att ge huvudmannen 
möjlighet att frivilligt avhjälpa brister. (---) Det är dock inte lämpligt 
att tillsynsmyndigheten uppträder som konsult och uttalar sin åsikt om 
hur huvudmannen ska handlägga ett konkret ärende. (Prop. 
2009/10:165, s. 545) 

Sanktioner är inte ett entydigt begrepp. I statliga utredningar med 
uppdrag inom olika lagstiftningsområden (SOU 2013:38; SOU 2020:7; 
SOU 2020:79) konstateras att: 

(…) termen sanktion saknar en vedertagen definition, men den kan 
innefatta alla former av påföljder som kan följa på ett handlande som 
strider mot lagen. En sanktion kan vara repressiv eller icke repressiv. 
Att en sanktion är repressiv betyder att det är staten som kan ta initiativ 
till sanktionen. (SOU 2020:79, s. 76) 

Skolinspektionens möjligheter till ingripande i tillsynen47 har 
beskrivits i termer av en sanktionstrappa, där den lindrigaste formen 
av ingripande kallas avstående från ingripande (SFS 2010:800, 26 
kap. 12 §) och används om bristen redan är åtgärdad men behöver 
dokumenteras i inspektionsbeslutet. Nästa form av ingripande är 
anmärkning (SFS 2010:800, 26 kap. 11 §) och den tredje formen 
föreläggande (SFS 2010:800, 26 kap. 10 §). Föreläggande används 
som huvudsaklig form för ingripande och i ett sådant uppmanas 
huvudmannen att ”fullgöra sina skyldigheter”. Ett föreläggande ska 
ange ”de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser nödvändiga för att 

 
47 Beskrivningen utgår från de bestämmelser som gällde fram till de skärpningar av tillsynen 
som gjordes 2015. Skärpningarna därefter redovisas separat i avsnitt 6.3. 
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avhjälpa de påtalade bristerna” (SFS 2010:800, 26 kap. 10 § 2 st) och 
får förenas med vite (SFS 2010:800, 26 kap. 27 § 1 st). Vite 
representerar det fjärde steget i sanktionstrappan, och är en starkt 
handlingsdirigerande sanktion (SOU 2020:79). På nivån efter vite i 
sanktionstrappan följer ingripanden som är olika för kommunala och 
enskilda huvudmän. Vid ”allvarliga brister” som en enskild huvudman 
inte åtgärdar, kan Skolinspektionen fatta beslut om återkallande av 
tillståndet att bedriva skolverksamheten (SFS 2010:800, 26 kap. 13-16 
§§) och för en kommunal huvudman besluta om statliga åtgärder för 
rättelse (SFS 2010:800, 26 kap. 17 §). Skolinspektionen kan också, för 
både kommunala och enskilda huvudmän, besluta om tillfälligt 
verksamhetsförbud för en skola i högst sex månader (SFS 2010:800, 
26 kap. 18 §).  

Skolinspektionens beslut om ett ingripande kan från nivån 
föreläggande om vite och uppåt överklagas av huvudmannen (SFS 
2010:800, 28 kap. 2 § 4-6 p.). Överklagande görs hos allmän 
förvaltningsdomstol (förvaltningsrätt). Det krävs prövningstillstånd 
för fortsatt överklagande till kammarrätt (SFS 2010:800, 28 kap. 10 §).  

Vitesinstitutet är reglerat i viteslagen (SFS 1985:206) och är ett 
tvångsmedel som kan användas av domstolar och myndigheter under 
vissa omständigheter. Viteslagen anger när en myndighet kan sätta ut 
vite, vem som kan bli föremål för vitet, på vilka grunder samt 
procedurerna för utsättandet, utdömandet och eventuellt 
överklagande. Ett vite är ett sätt för en myndighet att sätta kraft bakom 
orden, ett påtryckningsmedel i form av ett hot om att tvingas betala ett 
penningbelopp som ”i förväg bestäms som påföljd för eventuell 
olydnad mot beslutet” (Lavin, 2017, s. 18). En myndighets möjlighet att 
använda vite (individuellt vite) hänförs alltid till ett bemyndigande i 
författning som ger myndigheten rätt att använda viteshot inom sitt 
rättsområde eller vid tillämpningen av författningsföreskrifter. 
”Karakteristiskt för det individuella vitet är dess anknytning till ett visst 
föreläggande eller förbud” (Lavin, 2017, s. 18). Ett individuellt vite kan 
antingen vara ett förfarandevite, som kan handla om skyldighet att 
inställa sig eller förete en viss skriftlig handling, eller ett materiellt vite, 
vilket används för ett bestämt ändamål och är ofta anknutet till ett 
förbud eller ett föreläggande som riktas mot en enskild. 
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Skolinspektionen använder individuellt vite och kan sätta ut både 
förfarandeviten och materiella viten, de förstnämnda för att under 
handläggningen av ett tillsynsärende få in begärda handlingar av en 
huvudman som motsätter sig det, och det senare för att tvinga fram 
åtgärder i enlighet med ett åtgärdskrav i ett föreläggande. 

Det är Skolinspektionen som bestämmer vilket belopp ett vite ska ha 
och beloppet ska enligt viteslagen avgöras utifrån: 

(…) vad som är känt om adressatens ekonomiska förhållanden och till 
omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att följa det 
föreläggande som är förenat med vitet. (SFS 1985:206, 3 §) 

Enligt viteslagens förarbeten bör ett vite ”(…) bestämmas till ett belopp 
som är så stort att det kan antas bryta eventuellt motstånd hos 
adressaten mot att följa föreläggandet” (Prop. 1984/85:96, s. 49). 
Frågan om vitesbelopps storlek övervägdes av Friskolekommittén inför 
skärpningar av tillsynen 2015, som då refererade till ett rättsfall som 
ansågs relevant:  

Beloppet ska således vara så stort att det utsatta hotet blir effektivt. En 
utgångspunkt är alltså hur stor påtryckning som behövs i det enskilda 
fallet. Här kan t.ex. huvudmannens tidigare agerande vara av 
betydelse. Myndigheten har kanske gett huvudmannen råd och 
vägledning tidigare och eventuellt också meddelat ett föreläggande 
utan vite rörande samma brister. Fullständig nonchalans mot eller 
ignorering av myndighetens tidigare anvisningar kan tyda på att vitet 
bör sättas högt. (SOU 2013:56, s. 172)48 

Skolinspektionen kan om ett föreläggande inte efterlevs, oavsett om det 
är förenat med vite eller inte, fatta beslut om nytt föreläggande eller ett 
högre vitesbelopp, för att få huvudmannen att efterleva föreläggandet. 
Ytterst kan Skolinspektionen ansöka om utdömande av vitet, vilket 
sker i domstol (förvaltningsrätt). Förvaltningsrättens avgörande i ett 
sådant mål kan överklagas till kammarrätt, men kräver 
prövningstillstånd (SFS 1985:206, 6 §).  

Ett föreläggande, med eller utan vite, betraktas som en administrativ, 
repressiv sanktion (SOU 2013:38). Förelägganden och viten är till sin 

 
48 I betänkandet anges källan till det refererade rättsfallet: Lavin, R. (2010). 
Viteslagstiftningen. En kommentar. Norstedts Juridik. Sid 78. 
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karaktär ”framåtsyftande med målet att en åtgärd ska vidtas” (SOU 
2020:79, s. 79): 

Vitet döms ut först om den skyldiga inte uppfyller de åtgärder som en 
behörig myndighet har specificerat. Vite är därmed ett mer 
handlingsdirigerande styrmedel än t.ex. sanktionsavgift och straff. 
(SOU 2020:79, s. 79) 

När viten år 2011 infördes i tillsynen av skolan sades i förarbetena att:  

Redan förekomsten av en sådan möjlighet torde i de flesta fall vara ett 
tillräckligt påtryckningsmedel för att förmå den vars verksamhet är 
föremål för tillsynen att rätta till de missförhållanden som 
tillsynsmyndigheten påtalat. (Prop. 2009/10:165, s. 550).  

Parallellt med Skolinspektionens tillsynsuppdrag har myndigheten 
också i uppdrag att bedriva kvalitetsgranskning, som genomförs som 
tematiska granskningar inom olika nationella målområden på ett antal 
skolor. Kvalitetsgranskning definieras inte som en del av 
tillsynsuppdraget, och Skolinspektionen kan därför inte inom ramen 
för den använda befogenheten att göra ingripanden som i tillsynen. 
Istället formuleras frivilliga utvecklingsområden efter 
kvalitetsgranskningen av en skola. Varje huvudman får återkoppling 
efter granskningen och därefter sammanställs en nationell rapport för 
samtliga skolor som ingått i kvalitetsgranskningen. 

 

6.3 Nya sanktioner tillkommer  

De sanktioner som redovisas i detta avsnitt är de som i avhandlingen 
sammantaget benämns den skärpta tillsynen, eller de skärpningarna 
av tillsynen och sanktionerna som gjorts efter införandet av 2010 års 
skollag.49 Dessa bestämmelser återges i sin helhet i bilaga 2, och är 
föremål för analys i kapitel 7. 

 

Obligatoriskt vite 

År 2015 skärptes Skolinspektionens tillsyn genom en ändring i 
skollagen. Den första förändringen avsåg Skolinspektionens 

 
49 Med undantag för ägar- och ledningsprövning. 
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användning av viten i tillsynen och det infördes ett obligatorium för 
Skolinspektionen att kombinera ett föreläggande med ett vite om: 

(…) föreläggandet avser en eller flera brister som allvarligt försvårar 
förutsättningarna för eleverna att nå målen för utbildningen, om det 
inte av särskilda skäl är obehövligt. (SFS 2010:800, 26 kap. 27 § 2 st.) 

Därmed begränsades myndighetens frihet att själv avgöra när ett 
föreläggande skulle förenas med vite. Om bristerna på en skola inte 
bedömdes vara av det slaget att de nådde upp till rekvisitet att 
allvarligt försvåra förutsättningarna för eleverna att nå målen för 
utbildningen kunde Skolinspektionen alltjämt och efter egen 
bedömning välja om ett föreläggande skulle förenas med vite eller inte.  

De obligatoriska vitena kom att kallas ”ska-vite”, till skillnad från ”kan-
vite”. Förleden ska- syftade på Skolinspektionens skyldighet att 
använda vitesföreläggande i en given situation, medan kan- syftade på 
möjligheten (”får”) om det bedömdes ändamålsenligt. Det framgår inte 
av ett vitesbeslut i tillsynen på vilken av de två grunderna som vitet de 
facto är utfärdat. 

 

Lärarresursföreläggande 

Den andra skärpningen av tillsynen som gjordes 2015 avsåg en 
möjlighet för Skolinspektionen att ingripa mot en skola vars 
lärarresurser bedömdes otillräckliga, genom att förelägga om 
”förändringar av skolans lärarresurser” (SFS 2010:800, 26 kap. 10 §). 
I ett första steg skulle Skolinspektionen om den vid tillsynen av en skola 
befarade ”återkommande brister som påtagligt påverkar 
förutsättningarna för elever att nå målen för utbildningen” (SFS 
2010:800, 26 kap. 2 §) genomföra en analys av skolans lärarresurser. 
Om analysen visade att det fanns brister skulle ett föreläggande kunna 
utfärdas som omfattade förändringar av skolans lärarresurser. 

 

Statliga åtgärder för rättelse 

År 2019 skärptes sanktionen statliga åtgärder för rättelse (SFS 
2010:800, 26 kap. 17 §). Bestämmelsen innebar att om en kommunal 
huvudman inte hade följt ett föreläggande från Skolinspektionen, och 
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det handlade om allvarliga missförhållanden, fick Skolinspektionen 
besluta att staten skulle göra det som behövs för att rätta till 
missförhållandena, vilket ska ske på kommunens eller landstingets 
bekostnad (Skolinspektionen, 2019c). Regeringen (Prop. 2017/18:182) 
avsåg att sanktionen skulle användas under motsvarande 
omständigheter som när Skolinspektionen återkallar en enskild 
huvudmans tillstånd att bedriva skolverksamhet, och underströk att 
bestämmelsen var avsedd att användas (Prop. 2017/18:182). 
Sanktionen hade varit reglerad i skollagen sedan lång tid, men aldrig 
använts.  

 

Ägar- och ledningsprövning  

År 2019 infördes ytterligare förstärkningar av tillsynen genom vilka 
Skolinspektionen fick i uppgift att göra ägar- och ledningsprövningar 
och då bedöma ekonomisk skötsamhet hos ägare till fristående skolor, 
både vid tillståndsprövning och i tillsynen.50 Dessa förändringar 
initierades samtidigt som de lagändringarna som ledde fram till 
obligatoriska viten och föreläggande om förändringar av skolors 
lärarresurser förbereddes (Dir. 2011:68). 

 

6.4 Användningen av sanktioner 

I det följande avsnittet redovisas uppgifter om hur och i vilken 
omfattning Skolinspektionen har använt de nya sanktionerna och 
tillsynsverktygen. Användningen av verktyget ägar- och 
ledningsprövning, som infördes 2019, redovisas inte eftersom sådana 
inte berör kommunala skolor och därför inte omfattas av 
avhandlingens kunskapsintresse. De statistiska uppgifterna i detta 
avsnitt bygger på Skolinspektionens löpande verksamhetsstatistik.51 
Inhämtningen avser uppgifter under perioden januari 2011 - till juni 
2018, om inte annat anges.  

 
50 Förändringar i 2 kap. 5 § och 26 kap. 4 § skollagen (2010:800) fr o m den 1 januari 2019. 
Lag (2018:1158). 
51 Skolinspektionens löpande verksamhetsstatistik är tillgänglig på myndighetens webbplats 
(www.skolinspektionen.se). 
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Obligatoriskt vite 

De regionala avdelningarna inom myndigheten har egna riktlinjer för 
till exempel användningen av viten och uppföljning av dem. 
Beskrivningen nedan utgår från ett av Skolinspektionens regionala 
kontors rutindokument för viten.52 

Om en inspektör vid tillsyn ”(…) uppdagar en eller flera brister som 
denne bedömer vara vitesmässig/a” ska det rapporteras till 
enhetsjuristen (Skolinspektionen, Regionalt rutindokument). Det görs 
ingen skillnad i det regionala rutindokumentet om ”vitesmässigheten” 
hos en brist vilar på den rättsliga grunden för obligatoriskt vite (ska-
vite) eller kan-vite. En preliminär bedömning görs först av den 
ansvariga skolinspektören om ”bristerna och den empiri som föreligger 
(…)” gör att ”(…) vite kan komma ifråga eller inte” (Skolinspektionen, 
Regionalt rutindokument). Om så är fallet skrivs det fram ett 
beslutsunderlag som genomgår en särskild kvalitetssäkringsprocedur 
på olika nivåer och med olika funktioner inom myndigheten, bland 
annat juridisk granskning samt avstämning med den biträdande 
generaldirektören angående vitesbeloppets nivå. Vid föredragning av 
beslutet ska dessutom frågan om det finns skäl att skicka ut 
pressmeddelande eller genomföra andra pressaktiviteter när beslutet 
fattas, diskuteras:  

När beslutet expedierats kontaktar föredragande inspektör, så snart 
som möjligt (gärna samma klockslag som beslutet meddelas), 
huvudmannen för att informera om beslutet och förklara huvuddragen 
i detta (förslagsvis bokas tid för denna kontakt innan för att förvissa sig 
om att huvudmannen går att nå). (Skolinspektionen, Regionalt 
rutindokument) 

Uppföljning av ett vitesbeslut följer samma procedur som den när 
själva vitesbeslutet fattas. Ett uppföljningsbesök ska göras innan det 
avgörs om föreläggandets brister kvarstår eller inte. Om det bedöms att 
bristerna kvarstår efter uppföljningsbesöket och huvudmannens 
redovisning, föreskrivs hur ett nytt föreläggande, med eller utan vite 
och eventuellt andra val av verktyg, ska gå till. Om det är aktuellt att 
begära att ett vite ska dömas ut av domstol ska myndighetens 

 
52 Av forskningsetiska skäl är rutindokumentet inte upptaget i referenslistan. 
Rutindokumentet, som är daterat 2018, används som källa för framställningen i detta avsnitt, 
och när det citeras uppges referensen ”Skolinspektionen, Regionalt rutindokument”. 
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rättsenhet kopplas in ”i god tid” (Skolinspektionen, Regionalt 
rutindokument). 

Skolinspektionens totala vitesanvändning i tillsynen framgår i tabell 5. 

År Antal inspektionsviten 

2011 1 

2012 2 

2013 22 

2014 24 

2015 90 

2016 101 

2017 122 

2018 125 

Summa 487 

Tabell 5. Förelägganden i Skolinspektionens tillsyn som har förenats 
med vite 2011 – 2018. Uppgifterna tar inte hänsyn till 
eventuella vid tidpunkten för statistikinsamlingen 
fortfarande öppna ärenden (Skolinspektionen, 2019, 15 
mars). 

I Skolinspektionens verksamhetsstatistik görs ingen skillnad på om ett 
vite utfärdats på ska- eller kan-grunden. Vitesanvändningen ökade 
dock avsevärt från och med år 2015. Som framgår av den empiriska 
studien i kapitel 7, så fanns det före införandet av bestämmelsen om 
ska-viten 2015 en politiskt uttalad kritik mot Skolinspektionen att 
myndigheten varit för restriktiv i sin användning av viten.  

De vitesbelopp som fram till september 2018 förekommit varierar 
vanligtvis mellan 200 000 kr och 1 miljon kronor, men det har 
förekommit flera viten under 200 000-kronornsnivån och som lägst 
30 000 kronor, samt flera viten över 1 miljon; högst 3 miljoner kronor.  

Det är relativt sällsynt att Skolinspektionen begär ett vite utdömt i 
domstol, och ännu mera sällsynt att ett vite de facto döms ut. Det förra 
har förekommit i knappt 70 ärenden och det senare i ungefär hälften 
så många under den redovisade perioden från 2011 till september 2018 
(av sammanlagt 487 vitesförelägganden).  
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Viten används framför allt vid inspektion, men de förekommer även i 
den så kallade tillsynen utifrån individärenden53 och andra 
tillsynsformer. Av de 125 viten som utfärdades 2018 var 32 kopplade 
till enskilda individärenden (anmälningstillsyn). Motsvarande siffra 
2017 var 22 av 122 viten samt för 2016; 9 av 101 viten 
(Skolinspektionen, 2019, 15 mars). 

Av Skolinspektionens verksamhetsstatistik kan man inte se några 
tydliga mönster mellan olika skolformer vad gäller vitesanvändningen. 
Ingen driftsform är överrepresenterad i statistiken. 

 

Lärarresursföreläggande 

I interna riktlinjer (Skolinspektionen, 2015, 27 januari) regleras 
användningen av lärarresursanalys och lärarresursföreläggande i 
tillsynen. Av riktlinjerna framgår att det för det första ska konstateras 
att det föreligger brister som påtagligt påverkar förutsättningarna för 
elever att nå målen för utbildningen, det vill säga samma formulering 
som bestämmelsen i skollagen. Det ska uttryckligen vara fler än en 
brist; ”brister i plural”54 (Skolinspektionen, 2015, 27 januari, s. 3). 
Flera ”kritiska faktorer” som kan indikera en sådan brist exemplifieras: 

- Undervisningen utgår inte från och omfattar inte målen i läroplanen 
och respektive kursplan. 

- Undervisningen innebär inte ett aktivt lärarstöd för eleverna. (---) 
- Lärarna stärker inte elevernas vilja att lära och deras tillit till den egna 

förmågan. 
- Lärarna ser inte till att eleverna får ett reellt inflytande på arbetssätt, 

arbetsformer och undervisningens innehåll. (---)  
- När det gäller särskilt stöd följs inte insatta åtgärder upp och 

utvärderas. (Skolinspektionen, 2015, 27 januari, s. 3) 

För det andra ska det konstateras att bristerna är återkommande 
genom att de ”(…) ska ha uppmärksammats tidigare genom exempelvis 
tidigare tillsynsbeslut eller anmälningar” eller genom klagomål eller 
andra signaler som nått huvudmannen. Kunskapsresultat som är ”(…) 

 
53 Benämndes tidigare anmälningstillsyn. 
54 Kursivering i original. 
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låga och/eller sjunkande under flera år” kan vara en indikation på en 
brist (Skolinspektionen, 2015, 27 januari, s. 4). 

För det tredje ska bristerna enligt riktlinjerna relateras till skolans 
lärarresurser, och ”(…) inte endast lärartäthet utan även lärarnas 
utbildning och hur de används” ska bedömas (Skolinspektionen, 2015, 
27 januari, s. 4). Fyra punkter räknas upp som stöd för bedömningen: 

- Fördelningen av lärare inom skolenheten möter inte elevernas behov. 
- Lärarna undervisar inte i de ämnen och årskurser de har behörighet i 
- Det saknas, eller finns inte tillräckligt med behöriga lärare. 
- Det finns inte tillgång till lärare med specialpedagogisk kompetens och 

lärare som kan studiehandleda i modersmål för att möta elevernas 
behov. (Skolinspektionen, 2015, 27 januari, s. 4) 

Om det därefter: 

(…) finns stöd för en slutsats om att bristerna beror på lärarresurserna 
ska ett föreläggande formuleras för att avhjälpa brist inklusive åtgärd 
om förändring i lärarresursen. (Skolinspektionen, 2015, 27 januari, s. 5) 

Av Skolinspektionens (2017, 24 augusti) verksamhetsstatistik framgår 
att lärarresursanalyser började göras först under 2016 även om 
sanktionen infördes den 1 januari 2015. Det förs ingen löpande statistik 
över lärarresursförelägganden, men fram till den 5 september 2018 har 
Skolinspektionen, enligt en manuell beräkning av rådata beslutat att 
genomföra analys av skolors lärarresurser vid 68 tillfällen.55 I 26 av 
dem har det också gjorts en uppföljning, vilket indikerar att 
huvudmannen förelagts för en brist som relaterar till 
lärarresursanalysen. Som referenspunkt gjorde Skolinspektionen år 
2016 regelbunden tillsyn på sammanlagt 932 skolor. År 2017 gjordes 
regelbunden tillsyn på sammanlagt 789 skolor. Motsvarande siffra för 
2018 var 430 regelbundna tillsyner.  

Lärarresursanalyser har enligt Skolinspektionens verksamhetsstatistik 
enbart använts i den regelbundna tillsynen. 

Tillgänglig statistik avseende lärarresursanalys i tillsynen redovisas i 
tabell 6.  

 
55 Skolinspektionens löpande verksamhetsstatistik, www.skolinspektionen.se, till och med 
den 5 september 2018. 
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År Antal beslut där lärarresursanalys 
har genomförts 

Antal beslut där uppföljning 
av ett föreläggande har gjorts 

2016 10 3 

2017 35 14 

2018 23 7 

Oklart år - 2 

Totalt 68 26 

Tabell 6. Antal genomförda lärarresursanalyser under perioden 2015-
01-01 – 2018-09-05. Sammanställningen tar inte hänsyn till 
eventuella, vid tidpunkten för statistikinsamlingen, 
pågående (öppna) ärenden. 

Statliga åtgärder för rättelse  

Statliga åtgärder för rättelse användes för första gången i januari 2019. 
Den skärpta bestämmelsen om sanktionen skulle börja tillämpas från 
och med den 1 januari 2019.  
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7 Skärpningarna av tillsynen och de nya sanktionerna 

I detta kapitel redovisas och analyseras de skärpningar av tillsynen och 
de sanktioner som tillkommit efter att tillsynen reglerades i 2010 års 
skollag. Framställningen utgår från den första forskningsfrågan: vad 
var bakgrunden till de skärpningar av tillsynen som gjordes 2015 och 
2019?  

Empirin utgörs huvudsakligen av offentliga texter som ingått i 
lagstiftningsarbetet (se avsnitt 4.2). I bilaga 2 förtecknas de förändrade 
bestämmelser i skollagen som reglerar skärpningarna av tillsynen, 
vilka är föremål för analysen. Även i avsnitten 5.4.1 och 5.4.2 samt 5.6.1 
redovisas data som är relevant för framställningen i kapitel 7 och för 
den analys som görs i 7.4.  

Fem analysfrågor har ställts till det samlade materialet: 1) Vilka 
befintliga problem beskrivs? (i skolverksamheterna och, i 
förekommande fall även vad gäller de föreslagna tillsynsverktygen och 
sanktionerna). 2) Vad förväntas skärpningarna leda till? 3) Hur 
beskrivs skärpningarna i relation till rektorns ansvar? 4) Hur beskrivs 
skärpningarna i relation till huvudmannens ansvar att organisera en 
klagomålshantering? 5) Vilka syften för behovet av skärpningarna 
kommer sammantaget till uttryck?  

Resultatredovisningen är strukturerad utifrån de två tillfällen som 
tillsynen efter införandet av 2010 års skollag har skärpts, 2015 och 
2019. Det första tillfället avser sanktionerna ska-vite och 
lärarresursföreläggande (avsnitt 7.1), och i ett eget avsnitt (7.2) 
redovisas även de rättsfall avseende tillämpningen av ska-viten som 
också ingår i datainsamlingen. Det andra tillfället avser skärpningen av 
sanktionen statliga åtgärder för rättelse (avsnitt 7.3). I avsnitt 7.4 görs 
den samlade analysen av den skärpta tillsynen. 

  

7.1 Ska-vite och sanktion för att ingripa i skolors lärarresurser 

År 2015 tillkom sanktionerna obligatoriskt vite samt möjligheten att 
förelägga om förändringar av en skolas lärarresurser, vilket kunde ske 
efter en analys av användningen av lärarresurserna.  
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7.1.1 Beskrivna problem i skolverksamheterna 

Genom införandet av 2010 års skollag hade ägare till fristående skolor 
givits självständig ställning som huvudmän i skolväsendet. Det hade 
möjliggjort att utnyttja den offentliga finansieringen på ett sätt ansågs 
”stötande” (SOU 2013:56, s. 306). Vinstmöjligheten hade medfört att 
”inte bara eldsjälar” (Dir. 2011:68, s. 6) hade givits rätt att bedriva 
skolverksamhet. Fusk och försök att manipulera bidragsgivningen 
hade avslöjats. Riskkapitalbolag som ägare till friskolekoncerner hade 
visat sig ha uppenbart kortsiktiga motiv med skolverksamheten.  

Inom ramen för Friskolekommitténs uppdrag att skärpa den statliga 
kontrollen över friskolorna granskade kommittén tre koncerner vars 
skolor hade haft allvarliga brister vid tillsyn och dessutom gjort stora 
vinstuttag. Det fanns också friskolor där den personliga lämpligheten 
hos ägare och ledningspersoner hade ifrågasatts.  

Kommittén känner en oro inför att en del ägares affärsupplägg skulle 
kunna innebära en olycklig kortsiktighet i verksamheten. Utbildning är 
till sin karaktär långsiktig. Lärare ska känna att det finns anledning att 
utvecklas i yrket genom vidareutbildning, investeringar ska göras i bra 
lokaler och utrustning, elever ska helst inte tvingas byta skola för att 
förhållandena snabbt förändras. Särskilt mot slutet av den fem-
sjuåriga ägarcykeln som riskkapitalbolag ofta arbetar med tenderar 
ägarna att kräva goda ekonomiska resultat av sina bolag. Det kan 
tvinga fram besparingar som går ut över kvaliteten. 
(Friskolekommittén, 2013, 23 maj, avsnitt 2) 

Skollagen medgav inte att staten vid prövning av en ansökan om att 
bedriva skolverksamhet kontrollerade ägarens och 
ledningspersonernas vandel och ekonomiska skötsamhet. I 
”Sexpartiöverenskommelsen” (Friskolekommittén, 2013, 23 maj) 
konstaterades att det saknades sådant lagstöd, till skillnad från för 
andra tillståndspliktiga verksamheter, vilka exemplifierades med 
finansverksamhet, vaktbolag och alkoholservering. Friskolekommittén 
menade att det var ett ”uppenbart problem” att ”(…) ’skolmarknaden’ 
inte är så transparent som väl fungerande marknader bör vara” (SOU 
2013:56, s. 301).  

En annan frågeställning för Friskolekommittén var meddelarskyddet. 
Meddelarskydd gällde i offentligt bedriven skolverksamhet och 
utgjorde där en ventil för skolpersonal att kunna larma om fusk eller 
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missförhållanden, men i fristående skolors verksamhet gällde den inte. 
Lärare på friskolor kunde inte agera whistle-blowers. 

Utöver dessa strukturella problem kring villkoren för ägandet av 
fristående skolor beskrev Friskolekommittén (SOU 2013:56) att det 
också förekom faktiska brister i skolors verksamhet, till exempel 
överträdelser av olika krav i lagstiftningen som obehöriga lärare, dåliga 
kunskapsresultat, bristande kvalitetsarbete, avsaknad av trygghet och 
studiero samt mobbning och kränkande behandling som inte togs på 
allvar. De beskrivna problemen gällde uttryckligen fristående skolor 
och Friskolekommittén ansåg att bristerna kunde upptäckas och 
åtgärdas genom skarpare tillsyn och kontroll vid tillståndsprövningen. 

I ”Sexpartiöverenskommelsen” (Friskolekommittén, 2013, 23 maj) 
påtalades också sambandet mellan det fria skolvalet och att skolors 
brister offentliggjordes genom tillsynen: 

Rätten att välja skola har ofta framhållits som en kvalitetsdrivande 
faktor. Tanken är att om eleverna tenderar att välja bort dåliga skolor 
tvingas dessa för sin överlevnad arbeta aktivt för att åtgärda 
kvalitetsbristerna. (Friskolekommittén, 2013, 23 maj, avsnitt 5) 

Därigenom lyftes tillsynens funktion fram, att bidra med 
informationsunderlag om skolors kvalitet till elever och föräldrar, inför 
val av skola. 

 

7.1.2 Beskrivna problem i relation till sanktionerna 

Avseende det föreslagna tillsynsverktyget att göra analyser av skolors 
lärarresurser och förelägga om förändringar av dem, så konstaterade 
regeringen (Prop. 2013/14:112) att Skolinspektionen inte hade ansett 
sig kunna ingripa mot skolor som använde obehöriga lärare eller hade 
låg lärartäthet, eftersom skollagstiftningen inte angav konkreta krav på 
lärartäthet. Skälet till det var att skollagen inte detaljreglerade 
förhållanden på verksamhetsnivå. Enligt Friskolekommittén var detta 
ett problem eftersom det kunde utgöra incitament för huvudmän att 
hålla ner sina kostnader för lärarresurser:  

Idag finns det inte någon tydlig reglering i lagstiftningen av 
lärartätheten i skolan. Att ha ”för få” lärare är således, enligt 
Skolinspektionens tillämpning, inte någon ”brist” i skollagens mening. 
Skolinspektionen har inte ansett sig kunna kritisera en skola för att den 



   
 
 
 

116 
 

har för få lärare eftersom det inte finns något uttryckligt krav i lagen på 
en viss lärartäthet. (SOU 2013:56, s. 310) 

Friskolekommittén gjorde en jämförelse med en äldre reglering av 
skolors lärarresurser, då statliga normer för lärartäthet hade fastställts 
genom så kallade delningstal. Kommittén konstaterade att det hade 
garanterat en likvärdig lärarresurs till alla skolor men samtidigt varit 
negativ för det lokala friutrymmet: 

Förutsättningarna varierar från skola till skola och över tid och det är 
alltid nödvändigt att anpassa undervisningsgruppernas storlek och 
lärartätheten till de förutsättningar som råder i varje skola. Det finns 
därtill många olika kvalitetsfaktorer som kan vägas av olika mot 
varandra. Att omöjliggöra sådana nya grepp i skolan som inkluderar 
variationer i lärartätheten skulle vara en olycklig begränsning av 
innovationsutrymmet. (SOU 2013:56, s. 310) 

Förslaget om lärarresursförelägganden formulerades så att 
Skolinspektionen i ett första steg skulle bedöma om det mot bakgrund 
av hur en granskad skola hade disponerat sina lärarresurser, förekom 
”återkommande brister som påtagligt påverkar förutsättningarna för 
elever att nå målen för utbildningen” (Prop. 2013/14:112, s. 7). Om så 
var fallet skulle Skolinspektionen i ett andra steg genomföra en analys 
av skolans lärarresurser och om analysen gav stöd för det skulle ett 
föreläggande utformas och ”omfatta förändringar i lärarresurserna” 
(Prop. 2013/14:112, s. 8). Regeringen klargjorde i propositionen att 
”återkommande brister” skulle anses föreligga om de pågått mer än ett 
år (Prop. 2013/14:112), vilket Skolinspektionen (2013, 2 december) i 
remissomgången menade var omöjligt att avgöra i tillsynen. Enligt 
myndigheten var skälen till det dels att det skulle kräva en kontinuerlig 
övervakning av situationen på en skola, dels att alla brister som 
förelades i tillsynen ytterst handlade om elevernas möjlighet att nå 
målen. Även Skolverket ifrågasatte sanktionen, men utifrån 
ansvarsfördelningen i skolväsendet:  

Fördelningen av lärarresurser är ett kraftfullt verktyg för huvudmän 
och rektorer i deras arbete for att skapa förutsättningar för skolan att 
nå målen. Att i vissa fall låta Skolinspektionen i huvudmännens och 
rektorers ställe, fatta beslut i frågor som rör resursfördelning är en 
långtgående förändring av huvudmäns och rektorers ansvar och står i 
strid med den ansvarsfördelning som råder mellan stat och huvudman. 
(Skolverket, 2013, 13 november, s. 7) 
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När viten infördes i tillsynen 2011 så påbjöds viss återhållsamhet med 
dem; ”(…) redan förekomsten av en sådan möjlighet torde i de flesta 
fall vara ett tillräckligt påtryckningsmedel (…)” (Prop. 2009/10:165, s. 
550). Formuleringen ”redan förekomsten av…” indikerar en 
medvetenhet om den potential sanktionen vite har. Som skäl för 
förslaget 2015 att införa obligatoriskt vite argumenterade 
Friskolekommittén och regeringen att Skolinspektionen fram till dess 
hade varit för restriktiv med att kombinera förelägganden med vite. 
Underanvändningen av viten bedömdes vara ett problem:  

Under de ca två och ett halvt år som gått sedan dess har 
Skolinspektionen använt vitesverktyget i mycket begränsad omfattning 
(---). För att den statliga tillsynen ska kunna uppfylla sina syften, dels 
att vara ett viktigt verktyg i arbetet med att utveckla kvaliteten i 
verksamheterna, och dels att säkerställa barns och elevers 
rättssäkerhet, är det viktigt att Skolinspektionen använder sig av de 
verktyg som numer finns i lagstiftningen på ett så effektivt sätt som 
möjligt. (Prop. 2013/14:112, s. 43) 

I remissomgången ifrågasatte Statskontoret (2013, 14 november) 
lämpligheten i att ”bakvägen, genom reglering av tillsynens 
utformning” (Statskontoret, 2013, 14 november, s. 3) reglera 
fördelningen av lärarresurser på skolnivå, och att:  

(…) skollagens utformning inte alltid medger för Skolinspektionen att 
formulera förelägganden som är tillräckligt tydliga för att kunna 
kombineras med vite. (Statskontoret, 2013, 14 november, s. 2) 

Statskontoret (2013, 14 november) ifrågasatte också påståendet att 
Skolinspektionens förelägganden utan viten inte hade varit effektiva. 
Den invändningen bekräftades av Skolinspektionen (2013, 2 
december) i sitt remissyttrande: 

I övervägande delen av ärendena är det först då det första 
föreläggandet visat sig inte vara verkningsfullt som Skolinspektionen 
förelägger huvudmannen på nytt och då eventuellt vid vite. 
Skolinspektionen behöver för det mesta inte gå vidare med ett 
vitesföreläggande. (Skolinspektionen, 2013, 2 december, s. 8) 

Ska-vitena skulle enligt förslaget användas om bristerna på en skola 
avsåg ”en eller flera brister som allvarligt försvårar förutsättningarna 
för eleverna att nå målen för utbildningen, om det inte av särskilda skäl 
är obehövligt” (Prop. 2013/14:112, s. 8). I remissomgången befarades 
det rekvisitet leda till tolkningssvårigheter och kritiserades för att vara 
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för oprecist. Skolinspektionen (2013, 2 december) invände att brister 
som förelades i tillsynen per automatik innebar att elevernas 
förutsättningar att nå målen försvårades. Även Lagrådet (Lagrådets 
yttrande 2014-13-25) kritiserade bestämmelsens tolkningsbarhet: 

Lagrådet konstaterar att avgörandet av om förutsättningarna för 
skyldigheten att förelägga vite är uppfyllda i ett enskilt fall kommer att 
bygga på en bedömning med inslag av skönsmässighet. Så som 
regleringen är utformad lämnas avgörandet helt till Skolinspektionen. 
(Lagrådets yttrande 2014-03-25, s. 4) 

I propositionen kommenterade regeringen kritiken med påståendet att 
det ändå inte saknade värde att Skolinspektionen ålades en skyldighet 
att förelägga med vite i en del fall ”(…) eftersom det skickar en tydlig 
signal till huvudmännen som kan bidra till att de tar sitt uppdrag på 
allvar” (Prop. 2013/14:112, s. 45). 

Ett annat tillämpningsproblem som förutsågs med förslaget om ska-
vite var att de riskerade att komma i konflikt med målstyrningens 
principer. Enligt målstyrningen är det den lokala nivån som har 
mandat att besluta om de medel som ska användas för att nå målen. 
Genom att föra in sanktionen vite i tillsynen följde också viteslagens 
krav på att ett föreläggande ska vara tydligt preciserat vad gäller de 
åtgärder som huvudmannen ska vidta, det vill säga vilka medel som ska 
användas: 

Av rättssäkerhetsskäl är det viktigt att huvudmannen så noga som 
möjligt får veta vad tillsynsmyndigheten anser måste göras för att 
föreläggandet ska anses vara uppfyllt. (---) När ett föreläggande förenas 
med vite är det ännu viktigare att det av föreläggandet tydligt framgår 
vad som förväntas av huvudmannen för att uppfylla föreläggandet och 
undvika vitessanktion. (SOU 2013:56, s. 173) 

Formuleringen ”ännu viktigare” syftade på jämförelsen med ett 
föreläggande utan vite. Friskolekommittén fortsatte:  

Högsta förvaltningsdomstolen har etablerat en praxis som ställer höga 
krav på vitesföreläggandens innehåll och utformning. Domstolen har 
bland annat uttalat att ett föreläggande måste vara så preciserat att det 
inte kan uppstå någon tvekan om vilka åtgärder som ska vidtas (RÅ 
1993 ref. 41). Som exempel på förelägganden som inte har ansetts vara 
tillräckligt preciserade kan nämnas ett föreläggande där en 
fastighetsägare förelagts att inom viss tid ”ha ordningsställt” vissa 
tomter (RÅ 1990 ref. 39) och ett beslut enligt vilket adressaten skulle 
vidta ”erforderliga åtgärder” (JO 1998/99 s. 407). Om ett 
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vitesföreläggande inte är tillräckligt preciserat finns stor risk att 
domstolen underkänner föreläggandet vid ett överklagande eller vid en 
ansökan om utdömande av vitet. (SOU 2013:56, s. 173) 

 

7.1.3 Vad sanktionerna förväntades leda till  

Skärpningarna av tillsynen skulle enligt Friskolekommittén (2013, 23 
maj) i kombination med andra föreslagna kontrollåtgärder vid 
tillståndsprövningen, leda till att oseriösa och kortsiktiga ägare till 
friskolor sållades bort. Den skärpta tillsynen skulle också bidra till att 
skapa lika villkor mellan olika driftsformer. Även höjd rättssäkerhet 
var ett uttalat mål. 

Analys och lärarresursföreläggande var ett sätt att från statlig nivå 
kunna ingripa med tvång direkt mot huvudmän eller skolor som ansågs 
spara in på lärarresurserna.  

Att en skola har tillräckligt med lärarresurser, både vad gäller 
omfattning och kvalitet, är enligt regeringens uppfattning en central 
förutsättning för att elever ska kunna få sin rätt till utbildning 
tillgodosedd och för att utbildningen i övrigt ska hålla en hög kvalitet. 
(Prop. 2013/14:112, s. 47) 

De obligatoriska vitena förväntades leda till ”en mer effektiv tillsyn” 
(Bet. 2013/14 UbU22, ss. 13-14) vilket konkret innebar att fler viten 
utfärdades:  

Att vitesinstrumentet kommer att användas i fler fall än tidigare (...) är 
det huvudsakliga syftet med förslaget eftersom det enligt regeringen 
behövs skarpare påtryckningsmedel vid allvarliga brister. (Prop. 
2013/14:112, s. 44) 

Vitena förväntades också ha en positiv effekt på skolors kvalitetsarbete:  

De nya reglerna har alla kvaliteten i fokus. Det finns anledning att 
också i friskolesektorn – där staten är den politiska nivå som 
bestämmer förutsättningarna – ytterligare främja ett ambitiöst och 
långsiktigt kvalitetsarbete. (Friskolekommittén, 2013, 23 maj) 

I förslaget om obligatoriska viten kommunicerades vikten av att 
skollagstiftningens mål förverkligades: 

Även om Skolinspektionen redan i dag har möjlighet att besluta om 
vitesföreläggande i sådana situationer som nu avses, kan den 
bestämmelse som kommittén föreslår ha ett viktigt signalvärde då den 
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sänder kraftfulla signaler om vikten av att huvudmännen tar sitt 
uppdrag på allvar. (SOU 2013:56, s. 308) 

 

7.1.4 Sanktionerna i relation till rektorsfunktionen och 
huvudmannens ansvar 

Begreppet ”rektor” förekommer en gång i direktiven (Dir. 2011:68) till 
Friskolekommittén och berör då inte frågan om sanktioner. I 
”Sexpartiöverenskommelsen” (Friskolekommittén, 2013, 23 maj) 
nämns inte rektorsfunktionen. I Friskolekommitténs slutbetänkande 
förekommer begreppet ”rektor-” elva gånger, varav en gång i det 
avsnitt där tillsynen beskrivs, och i det fallet att rektorn kan adresseras 
i ett föreläggande. Inget av övriga omnämnanden av rektorsfunktionen 
avser utvecklingsansvar eller ansvaret att antingen ingripa vid eller 
förebygga uppkomsten av brister. 

I regeringens förslag (Prop. 2013/14:112) till skärpningarna omnämns 
rektorsfunktionen indirekt vid ett tillfälle, i en författningskommentar 
som inte berör sanktionerna. 

För att spegla några andra centrala aktörer i skolan så omnämns ”elev” 
21 gånger i direktiven och över 100 gånger i propositionen. Ordet 
”huvudman” förekommer på motsvarande sätt 39 gånger i direktiven, 
279 gånger i Friskolekommitténs slutbetänkande och 355 gånger i 
propositionen. Även ”lärare” nämns avsevärt fler gånger än rektorn, 97 
gånger i slutbetänkandet och 19 gånger i propositionen. 

När det gäller huvudmannens roll, framför allt ansvaret att hantera 
klagomål mot skolverksamheten, för vilket det är reglerat i skollagen 
att det ska finnas skriftliga rutiner, så omnämns det inte i 
Friskolekommitténs slutbetänkande. En gång nämns begreppet 
”klagomålshantering” och då som exempel på ett område som 
Skolinspektionen hade utfört kvalitetsgranskning inom. I 
slutbetänkandet nämns, när det gäller systematiskt kvalitetsarbete, 
”att ett aktivare användande av vitesinstrumentet skulle ha en positiv 
effekt på kvalitetsarbetet i skolorna” (SOU 2013:56, s. 307). 
Propositionen omnämner inte huvudmannens ansvar att hantera 
klagomål mot verksamheten. 
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7.2 Rättsfall om Skolinspektionens användning av ska-vite 

I ett rättsfall avseende preciseringen av ett vitesföreläggande 
konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen (Mål nr 1593-19) att 
Skolinspektionen enligt viteslagen inte får begränsa sitt ansvar till att 
konstatera att det finns brister i ett visst avseende och sedan överlämna 
till huvudmannen att avgöra vilka åtgärder som ska vidtas. Frågan 
gällde ett vite mot huvudmannen Frösunda Omsorg AB för att dess 
systematiska kvalitetsarbete, enligt Skolinspektionens bedömning inte 
uppfyllde lagens krav. Mer konkret avsåg det att den analys som 
huvudmannen hade gjort efter att ha undersökt kvaliteten i sin 
verksamhet och redovisat vissa brister, enligt Skolinspektionen inte 
gav svar på frågan vad bristerna berodde på. Därmed kunde analysen 
inte ge stöd för vilken typ av åtgärder som var relevanta att sätta in, 
menade Skolinspektionen. Vitet överklagades i hela den 
förvaltningsrättsliga instansordningen.56 Kammarrätten i Stockholm 
(Mål nr 7518-18) underkände Skolinspektionens föreläggande om 
brister i kvalitetsarbetet med argumentet att:  

(…) kriterierna är inte mätbara på sådant sätt att det med säkerhet går 
att avgöra när föreläggandet har efterkommits. (---) Vidare måste 
utrymmet att tolka föreläggandet mot bakgrund av beslutsunderlaget 
och vad som tidigare förekommit anses begränsat. (Kammarrätten i 
Stockholm. Mål nr 7518-18) 

Skolinspektionen (2020, 5 februari) argumenterade i sitt yttrande till 
Högsta förvaltningsdomstolen att det var möjligt att bedöma om den 
analys som huvudmannen gjort i kvalitetsarbetet uppfyllde lagens krav 
eller inte: 

Vilka krav som ställs på en analys beror på det som framkommer vid 
uppföljningen. En analys är tillräcklig först när det går att utläsa vad 
som påverkar och orsakar resultaten och måluppfyllelsen. 
(Skolinspektionen, 2020, 5 februari) 

I den fortsatta processen invände Frösunda Omsorg AB mot 
Skolinspektionens argument: 

 
56 Vid tillsyn av skolverksamhet som bedrevs av Frösunda Omsorg AB utfärdade 
Skolinspektionen 2019 ett vitesföreläggande, som senare begärdes utdömt. 
Förvaltningsrätten avslog yrkandet. Skolinspektionen överklagade då till Kammarrätten, som 
också avslog yrkandet. Skolinspektionen överklagade då till Högsta förvaltningsdomstolen, 
som också avslog yrkandet. 
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Inspektionen skriver att man inte tar ställning till om huvudmannen 
dragit ”rätt” slutsatser eller beslutat om ”rätt” utvecklingsåtgärder men 
det är just det man vid upprepade tillfällen har gjort genom 
bedömningen att en analys inte är ”tillräcklig”. Analysen behöver 
omfatta fler aspekter för att vara ”godkänd”. En förbättringsåtgärd 
anses inte vara ”utveckling” varefter den underkänns med kravet att 
nya ”riktiga” utvecklingsåtgärder tas fram. Inspektionen ger sig in i 
kvalitativa bedömningar där den enskilde inte kan förutse utfallet. 
(Frösunda Omsorg AB, 2020, s. 1) 

Frösunda Omsorg AB refererade också till ett möte med 
Skolinspektionen där de ansvariga skolinspektörerna hade förklarat att 
de med kravet att redovisa utvecklingsåtgärder inte enbart avsåg 
”baskrav i skollagen” utan just ”utveckling, som till exempel 
introduktion av nya metoder och läromedel”. Huvudmannen menade 
att ”(…) den aktuella innebörden går svårligen att utläsa av 
föreläggandet” (Frösunda Omsorg AB, 2020, s. 2). 

Högsta förvaltningsdomstolen (Mål nr 1593-19) ogillade slutligen 
Skolinspektionens talan och konstaterade att kravet på tydlighet 
innebar att ett vitesföreläggande måste vara knutet till en klart 
definierad prestation, så att huvudmannen får helt klart för sig vad som 
fordras för att det fastställda vitet inte ska dömas ut. Annars kan, enligt 
domstolen, en huvudman: 

(…) komma att försättas i situationen att behöva vidta den ena åtgärden 
efter den andra utan att säkert kunna avgöra om åtgärden innebär att 
föreläggandet följs eller inte. (Högsta förvaltningsdomstolen. Mål nr 
1593-19) 

Enligt Högsta förvaltningsdomstolen får ett vitesföreläggande inte 
utformas: 

(…) på ett sådant sätt att det endast upprepar den aktuella regleringens 
lydelse. För att ett så utformat föreläggande ska tillgodose kravet på 
precision fordras att bestämmelserna är så precisa att det inte kan råda 
något tvivel om vilka åtgärder som ska vidtas (…) i det enskilda fallet. 
Normalt får inte heller ett föreläggande utformas så att det endast 
anger vilka resultat som ska uppnås (…). (Högsta 
förvaltningsdomstolen. Mål nr 1593-19) 

Domstolen konstaterade att: 

(…) en annan ordning skulle innebära att en allmänt hållen 
författningsreglering möjliggjorde för myndigheten att – inom ramen 
för den aktuella regleringens syften – i princip besluta om vilka 
åtgärder som helst. (Högsta förvaltningsdomstolen. Mål nr 1593-19) 
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I ett senare mål där Kammarrätten i Stockholm (Mål nr 4604-20) 
prövade ett vite mot huvudmannen Jensen education college AB, 
dömdes med stöd av den ovan refererade domen från Högsta 
förvaltningsdomstolen, till huvudmannens fördel.57 I det fallet rörde 
Skolinspektionens vitesföreläggande flera brister i skolans 
pedagogiska verksamhet inom områdena extra anpassningar och 
särskilt stöd, trygghet, studiero och skolans åtgärder mot kränkande 
behandling samt förutsättningar för lärande och trygghet – 
värdegrundsarbete och elevhälsa. De krav som ställdes i 
vitesföreläggandet var genomgående utformade på ett sådant sätt att 
de endast upprepade gällande författningsreglering. Kammarrätten 
menade att de därmed inte var tillräckligt konkreta avseende vad 
huvudmannen förväntades genomföra, och hänvisade till den tidigare 
refererade domen från Högsta förvaltningsdomstolen:  

Eftersom ett föreläggande att vidta olika åtgärder enbart får avse 
åligganden som följer av den aktuella författningsregleringen, saknar 
Skolinspektionen i en sådan situation, enligt Högsta 
förvaltningsdomstolen, möjlighet att i ett föreläggande formulera 
tillräckligt tydliga och konkreta åtgärder som huvudmannen ska vidta 
(HFD 2020 ref. 28). (Kammarrätten i Stockholm. Mål nr 4604-20) 

I det överklagade vitesföreläggandet hade Skolinspektionen bland 
annat krävt av Jensen education college AB att rektorn skulle ”se till att 
elevhälsan används främst förebyggande och hälsofrämjande, för att 
stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål”, vilket enligt 
kammarrätten (Mål nr 4604-20) enbart innebar ett upprepande av 
gällande bestämmelser i skollagen.58 Kammarrätten konstaterade: 

Varken av föreläggandet eller läroplanen framgår vilka konkreta 
åtgärder det aktuella värdegrundsarbetet innefattar. Av föreläggandet 
och tillämpliga bestämmelser framgår inte heller vad som konkret 
avses med en förebyggande och hälsofrämjande användning av 
elevhälsan. (Kammarrätten i Stockholm. Mål nr 4604-20) 

 
57 Jensen education college AB överklagade Skolinspektionens begäran om utdömande av 
vitet, som förelagts vid en tidigare genomförd regelbunden tillsyn, till förvaltningsrätten. 
Förvaltningsrätten dömde Jensen education college AB att betala vitet. Domen 
överklagades av Jensen education college AB till kammarrätten, som upphävde 
förvaltningsrättens utdömande av vitet. 
58 SFS 2010:800, 2 kap. 25 §: ”(…) Elevhälsan ska främst vara förebyggande och 
hälsofrämjande. Elevernas utveckling mot utbildningens mål ska stödjas”.  
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Kammarrätten (Mål nr 4604-20) undanröjde Skolinspektionens vite 
mot Jensen education college AB. Motiveringen var att föreläggandena 
inte var tillräckligt tydliga för att ligga till grund för vitet.59 
Sammanfattningsvis noterades i domen att en tillsynsmyndighets 
möjligheter att använda vitesförelägganden för att komma till rätta 
med konstaterade brister ”begränsas om lagstiftningen är allmänt 
hållen och närmare föreskrifter saknas” (Kammarrätten i Stockholm. 
Mål nr 4604-20). 

Domstolstvisterna i de refererade rättsfallen pågick i 2,5 respektive 3 
år, från det att Skolinspektionen utfärdade de ursprungliga 
vitesföreläggandena tills utslagen i Kammarrätten respektive Högsta 
förvaltningsdomstolen. 

 

7.3 Sanktionen statliga åtgärder för rättelse  

Framställningen i detta avsnitt struktureras utifrån de fem 
analysfrågorna: 1) Vilka befintliga problem beskrivs? 2) Vad förväntas 
skärpningarna leda till? 3) Hur beskrivs skärpningarna i relation till 
rektorns ansvar? 4) Hur beskrivs skärpningarna i relation till 
huvudmannens ansvar att organisera en klagomålshantering? 5) Vilka 
syften för behovet av skärpningarna kommer sammantaget till uttryck?  

 

7.3.1 Beskrivna problem i skolverksamheterna 

Skolkommissionen (SOU 2017:35) hade identifierat systemsvaghet på 
huvudmannanivå som ett allvarligt problem i skolväsendet. Som stöd 
för den slutsatsen hänvisades till en utvärdering av det kommunala 
huvudmannaskapet som Skolverket (2011) hade gjort ett par år tidigare 
och som:  

(…) påvisat risker för att kommuner i vissa fall tolkar nationella krav 
och mål mer som ambitiösa visioner än som direkt styrande 
förutsättningar för sin skolverksamhet. I praktisk handling riskerar de 
statliga kraven då att underordnas den kommunala prioriteringen. 
(SOU 2017:35, s. 117) 

 
59 På en punkt ansågs föreläggandet ha varit tillräckligt tydligt men i det fallet ansågs inte 
bristen vara styrkt. 
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I sin analys pekade Skolkommissionen på strukturella orsaker som 
”sviktande kapacitet och ansvarstagande hos många huvudmän” (SOU 
2017:35, s. 87) samt svag kompensatorisk resursfördelning, otillräcklig 
kompetensförsörjning avsaknad av strukturer för 
professionsutveckling för lärare och rektorer, segregation och splittrad 
samt över tid oenig nationell styrning av skolan (SOU 2016:38).  

Skolkommissionen pekade särskilt på att inte bara fristående skolor 
och deras huvudmän, vars brister ansågs kräva kraftfulla sanktioner, 
utan ”även verksamhet med kommunal huvudman kan uppvisa mycket 
allvarliga brister” (SOU 2017:35, s. 126) och att det förekommer ”att 
kommuner allvarligt och under längre tid brister i sitt ansvar enligt 
skollagen utan att förmås att rätta till bristerna” (SOU 2017:35, s. 122).  

 

7.3.2 Vad sanktionen förväntades leda till 

Förslaget att skärpa bestämmelsen om statliga åtgärder för rättelse 
skulle tillsammans med övriga förslag från Skolkommissionen ses som 
en samlad strategi för att komma till rätta med systemsvagheter i 
skolväsendet (SOU 2017:35).  

Av förarbeten till den ursprungliga bestämmelsen om statliga åtgärder 
för rättelse framgick att den var avsedd för ”extrema situationer” (Prop. 
2009/10:165, s. 550). Enligt Skolkommissionen (SOU 2017:35) skulle 
statliga åtgärder för rättelse, efter skärpningen av den, användas när 
allvarliga missförhållanden förekom i kommunal skolverksamhet om 
inte bristerna åtgärdats efter föreläggande från tillsynsmyndigheten. 
Användningen av sanktionen syftade till att brister åtgärdades på ett 
resolut sätt:  

Kommissionen anser det viktigt att de insatser som vidtas inom ramen 
för statliga åtgärder för rättelse är adekvata och tillräckligt kraftfulla 
för att komma till rätta med de brister som föranlett ingripandet. (SOU 
2017:35, s. 126) 

Regeringen underströk i propositionen ”att statliga åtgärder för 
rättelse är en sanktion som faktiskt är tänkt att tillämpas” (Prop. 
2017/18:182, s. 46). Enligt förarbetena ansågs det viktigt att en 
kommun ”(…) inte ska kunna vältra över kostnaderna för sina 
författningsreglerade skyldigheter på staten” (Prop. 2017/18:182, s. 45) 
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utan att kostnaden stannade på kommunen om ett sådant ingripande 
gjordes.  

Regleringen av sanktionen avsåg att bidra till upprätthållandet av 
principen om lika villkor mellan olika driftsformer i tillsynen. Även om 
ett ingripande med statliga åtgärder för rättelse ”till sin art är ett 
principiellt ingrepp i ansvarsförhållandena mellan stat och kommun på 
skolområdet” (SOU 2017:35, s. 127) så ansågs det försvarbart eftersom 
motsvarande sanktion för en fristående skola närmast motsvarades av 
återkallelse av skolans tillstånd.  

 

7.3.3 Sanktionen i relation till rektorsfunktionen och 
huvudmannens ansvar  

Enligt den utformning av sanktionen som gällde före skärpningen, 
skulle statliga åtgärder för rättelse ”(…) kunna avse såväl enhets- som 
huvudmannanivå, dvs. såväl en enskild skolenhet som mer omfattande 
delar av en kommuns skolväsende” (prop. 2009/10:165 s. 550). Den 
saken kommenterades inte när sanktionen skärptes. 

Benämningen ”rektor-” förekommer frekvent i Skolkommissionens 
betänkanden (SOU 2016:38; SOU 2017:35) men inte någon gång i det 
avsnitt där skärpningen av sanktionen statliga åtgärder skrivs fram. 
Även i propositionen (Prop. 2017/18:182) omnämns rektorsfunktionen 
frekvent. I det avsnitt som rör sanktioner omnämns ”rektor-” en gång, 
avseende vilken typ av statliga åtgärder som skulle kunna bli aktuella i 
ett enskilt fall:  

Det måste vara upp till tillsynsmyndigheten att avgöra inom ramen för 
sitt tillsynsuppdrag utifrån omständigheterna i det enskilda fallet. Det 
kan t.ex. handla om insatser för att få till stånd ett fungerande 
kvalitetsarbete, insatser för att säkerställa trygghet och studiero i 
skolan samt insatser för att förstärka rektorsfunktionen60 eller 
undervisningsresurserna. (Prop. 2017/18:182, s. 47) 

Kravet på systematiskt kvalitetsarbete berördes av Skolkommissionen 
och det konstaterades bland annat ”(…) att många kommunala 
huvudmän, liksom även många enskilda huvudmän, har misslyckats 
med det systematiska kvalitetsarbetet” (SOU 2016:38, s. 101) samt att 

 
60 Min kursivering. 
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frånvaro av ”kompetens och andra resurser för systematiskt 
kvalitetsarbete, analys av kompetensutvecklingsbehov etc” (SOU 
2017:35, s. 126) är trolig orsak när det uppstår allvarliga brister i 
kommuners ansvarstagande. Resonemangen relaterades inte direkt till 
förslaget att skärpa sanktionen statliga åtgärder för rättelse. 
Huvudmannens ansvar att ta emot klagomål för att identifiera brister i 
verksamheten omnämndes inte i förarbetena. 

 

7.4 Analys av skärpningarna och de nya sanktionerna 

Analysen görs med hjälp av de i kapitel 3 beskrivna teoretiska 
perspektiven. I ett första steg analyseras den skärpta tillsynen genom 
att i materialet identifiera aspekter om den skärpta tillsynens syften. 
Diskussionen sker utifrån granskningsperspektivet, med hjälp av 
Jacobssons et al. (2019) och Vedungs (2016) indelning av fyra 
teoretiskt beskrivna syften; det främjande, det ansvarsutkrävande, det 
disciplinerande och det legitimerande. Tillsynens produkt- respektive 
processaspekt används också som analysbegrepp samt begreppet 
tillitserodering. I ett andra steg görs en analys utifrån styrnings- 
respektive ledningsperspektivet med hjälp av de analysbegrepp som 
redovisats i avsnitt 3.4. Analysmetoden beskrivs i avsnitt 4.2. 

 

7.4.1 Syften med ska-vite och sanktionen om lärarresurser 

Friskolekommitténs uppdrag riktades mot problem som följde av att 
friskolekoncerner och enskilda huvudmän, i och med införandet av 
2010 års skollag, hade kommit att åtnjuta självständig ställning som 
huvudmän i skolväsendet, på samma villkor som kommunala 
huvudmän. Vinstjakt och utmanande affärsmetoder som vissa 
koncerner tillämpade beskrevs som ett problem och 
Friskolekommittén konstaterade att den nya skolmarknaden inte var 
så transparent som ”väl fungerande marknader bör vara” (SOU 
2013:56, s. 301). Systemets funktion att skydda affärsintressen samt 
frånvaron av öppenhet och ett offentligt ethos möjliggjorde att 
potentiella missförhållanden i fristående skolor inte kom till allmän 
kännedom. Därigenom sattes förtroendet för friskolereformen på spel, 
vilket enligt Friskolekommittén innebar ett legitimitetsproblem för 
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hela skolsystemet. De tillsynsverktyg och sanktioner som föreslogs, och 
infördes, syftade till att göra rektorer och huvudmän införstådda med 
att missförhållanden och brister skulle upptäckas och ansvariga ställas 
till svars. Budskapet var att fler viten skulle utfärdas och att 
huvudmännen skulle ta sitt uppdrag på allvar. Signalvärdet till 
huvudmännen var att tillsynsmyndigheten hade maktmedel att 
använda för att komma tillrätta med brister. I dessa delar framstår 
sanktionernas disciplinerande syfte tydligt. Skärpningarna bedömdes 
också öka medborgarnas förtroende för styrningen och för 
friskolesystemet i allmänhet och hade i den meningen också ett 
legitimerande syfte. 

Sanktionerna lärarresursförelägganden och ska-vite kan även 
diskuteras utifrån det ansvarsutkrävande syftet, där udden riktades 
mot friskoleägares oförståelse för statlig normering och respekt för 
elevrättigheter. Med hjälp av relativt snäva bedömningar i specifika 
frågor skulle tillsynsmyndigheten kunna intervenera på skolnivå med 
direkt tvång och krav på förändring av hur till exempel lärarresurserna 
användes på en skola eller andra specifika förhållanden i 
verksamheten. Jämförelsen med vaktbolag och finansverksamhet när 
det gällde tillståndsgivning för att bedriva fristående skolor (SOU 
2013:56) visar att det ansvarsutkrävande syftet inte hade anpassats till 
skolans uppdrag och offentliga ethos (Pierre & Painter, 2010).  

Tillsynens produktaspekt (Vedung, 2016) är framträdande och handlar 
om utkrävande av ansvar. Denna slutsats bygger också på frånvaron av 
överväganden i lagstiftningsarbetet om huvudmannens och rektorns 
uppdrag att på eget initiativ följa upp verksamheten och avhjälpa 
eventuella brister, eller ansvaret att självständigt bedriva 
utvecklingsarbete på skolnivå. Sanktionernas funktion ger intrycket att 
åstadkomma förändringar bortom de lokalt ansvarigas ansvar. 
Tillsynens främjande syfte är nertonat och sanktionerna avser inte att 
leda till interaktion mellan inspektörer och rektorer om processer för 
utveckling och förbättring på skolnivå. Vid införandet 2011 av 
sanktioner i skollagen generellt, lyftes tillsynsmyndighetens uppdrag 
att ge råd och vägledning fram som en förebyggande funktion och som 
en form av främjande syfte; ett uttryck för ett gemensamt ansvar i 
skolväsendet. Vid skärpningarna av tillsynen 2015 omnämndes inte 
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frågan om råd och vägledning. Vad skillnaden när det gäller 
förändringen i synen på tillsynens främjande syfte, från slutet av 00-
talet till mitten av 10-talet, står för är svårt att tolka men kan förklaras 
av en motsvarande förstärkning av tillsynens disciplinerande och 
ansvarsutkrävande syften som Skolinspektionen kommunicerade. Ett 
exempel på det, i ett senare skede, visas av Skolinspektionens (2020) 
användning av begreppet påföljd i sin kommunikation: 

Om bristerna inte åtgärdats riskerar huvudmannen en påföljd, 
exempelvis: 
- Vitesföreläggande 
- Tillfälligt verksamhetsförbud 
- Statliga åtgärder för rättelse 
- Indraget tillstånd för att bedriva fristående skola 
Påföljderna kan överklagas av huvudmannen till förvaltningsrätten. 
(Skolinspektionen, 2020) 

Här använder Skolinspektionen begreppet ”påföljd” istället för 
ingripande eller sanktion. Vite är en handlingsdirigerande, 
framåtsyftande, sanktion. En påföljd är, strikt semantiskt, en negativ 
reaktion på en begången överträdelse, det vill säga bakåtblickande. 
Påföljdsbegreppet används i straffrättsliga sammanhang. 
Skolinspektionens användning understryker en syn på sanktionernas 
syfte i tillsynen som disciplinerande. Ytterst är det också ett sätt att 
kommunicera sanktionernas syfte som avskräckning. 

 

7.4.2 Syften med sanktionen att ingripa med tvång 

Systemsvaghet hos kommunala huvudmän var det tyngsta argumentet 
för skärpningen av sanktionen statliga åtgärder för rättelse. 
Kompetensbrist på lokal nivå skulle ”i extrema situationer” (Prop. 
2009/10:165, s. 550) och vid ”allvarliga missförhållanden” (SOU 
2017:35) kunna angripas genom att Skolinspektionen hade befogenhet 
att tillfälligt ta över åtgärdsansvaret för en skola. Kunskapsbrist och 
oförmåga skulle med andra ord kunna åtgärdas genom tvångsåtgärder. 
Sanktionen statliga åtgärder för rättelse är tvetydig; den avser 
visserligen att ”rätta till felfunktioner och avhjälpa skolverksamhetens 
brister” men involverar inte den granskade verksamheten eller dess 
huvudman i processen. Det framstår istället som ett egenvärde att 
åtgärderna planeras och genomförs utan de lokalt ansvarigas insyn, 
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vilket kan liknas vid det disciplinerande syftet. I kombination med att 
sanktionen är fixerad i tid framstår det därför som att statliga åtgärder 
för rättelse enbart tillmötesgår tillsynens produktaspekt, inte den 
främjande processaspekten.  

Det går också att diskutera sanktionens syfte som att avskräcka andra, 
ett syfte som stärker den statliga nivåns ställning i styrkedjan. 
Sanktionens tvetydighet visas också av att den upphäver 
tillsynsmyndighetens funktion som extern granskare med uppdrag att 
ställa krav på åtgärder som huvudmannen ska vidta. Den oro att 
statliga åtgärder för rättelse som sanktion inte upprätthåller 
åtskillnaden mellan tvingande åtgärder och frivilligt stöd, som 
Skolinspektionen gav uttryck för i remissarbetet, ger stöd för det. 
Sammantaget ger sanktionen därmed också stöd för påståendet att 
tillsynens främjande syfte generellt var nertonat (se avsnitt 7.4.1). 

Bestämmelsen om statliga åtgärder för rättelse hade funnits i 
skollagstiftningen i flera decennier, utan att användas. Skärpningen av 
den, och kravet att den skulle börja användas, kan därför tolkas som ett 
sätt att tillmötesgå kravet att statens möjligheter till ingripanden i 
tillsynen mot offentliga respektive enskilda skolhuvudmän skulle 
”göras mer likvärdiga” (SOU 2017:35, s. 107). Utformningen gjorde 
sanktionen till den skarpaste mot kommunala huvudmän. 
Motsvarande sanktion för en fristående skola med liknande brister var 
att återkalla huvudmannens tillstånd att bedriva skolverksamheten, 
vilket skulle innebära att skolan avvecklades. Kravet på lika villkor i 
tillsynen framstår här som ett sätt att skapa jämförbar badwill för 
kommunala skolor vid allvarliga brister, och därigenom vara en 
funktion för sortering och upprätthållande av marknadsprinciper, inte 
att urskilja eller bedöma aspekter av skolors kvalitet eller utveckling. 
Redan i ”Sexpartiöverenskommelsen” (Friskolekommittén, 2013, 23 
maj) pekades på sambandet mellan tillsynen och det fria skolvalet. 
”Dåliga skolor” (Friskolekommittén, 2013, 23 maj, avsnitt 5) skulle 
väljas bort vilket skulle utgöra ett incitament för andra skolor att 
anstränga sig extra.  
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7.4.3 Den skärpta tillsynen i relation till styrsystemet 

I lagstiftningsarbetet problematiserades inte skärpningarna av 
tillsynen i ett perspektiv av den ansvarsfördelning som styrsystemet 
föreskriver. De överväganden som gjordes avsåg sanktionsverktygen 
per se och var av juridisk natur. Ett exempel på det är att avvägningen 
mellan det lokala behovet av professionellt friutrymme och de statliga 
sanktionerna hanterades som en fråga om rättssäkerhet. Ett annat 
exempel är utformningen av de rättsliga rekvisit som styr 
användningen av sanktionerna. De kan förstås som en del av 
spänningsförhållandet mellan det professionella ansvaret och 
redovisningsskyldighetens logiker, där den senare representerar ett 
språk där juridiska aspekter står i centrum (Englund & Solbrekke, 
2015). Tillsynens inriktning på förhållanden som går att bedöma i 
termer av lagmässighet är också en beskrivning av tillsynens 
juridifiering (Jacobsson et al., 2019). 

I rättslig doktrin talas det om vite som ett påtryckningsmedel eller ett 
hot (Lavin, 2017). Till exempel innebär ett vite att om en viss åtgärd 
inte vidtas så kommer sanktionen, vitet, att dömas ut. Genom att vite 
skulle användas ”blint”, oavsett om det var ändamålsenligt eller inte, 
går det att förstå som ett sätt att ytterligare öka den statliga nivåns 
maktresurser, och kunna tvinga fram åtgärder som annars inte hade 
vidtagits. Det ger statsmakten en generellt starkare ställning i 
styrsystemet och utmanar principen om målstyrning och 
decentraliserat ansvar. En metafor för det är att staten ”höjde rösten” i 
styrkedjan. Vid skärpningarna 2015 gjordes dessa åtgärder för att 
stävja friskolekoncerners vinstjakt, som allvarligt ansågs hota 
legitimiteten för friskolesystemet. Skärpningarna handlade om hur 
marknadskrafterna skulle regleras och sanktioneras. Vid det senare 
tillfället när skärpningar gjordes, 2019, var syftet att kunna ingripa 
med tvång vid allvarliga brister i systemsvaga kommuners 
skolverksamhet.  

I lagstiftningsarbetet problematiserades inte rektorns ansvar att 
bedriva lokalt utvecklingsarbete och agera vid eventuella brister, när 
sanktionerna utformades. Vilka konsekvenser sanktionerna skulle få 
mot bakgrund av huvudmannens överordnade position i styrkedjan 
och ansvar att skapa förutsättningarna för rektorns styrning och 
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ledning omnämndes inte heller, och inte rektorns behov av 
handlingsutrymme för det professionella uppdraget. För att styra 
skolväsendet och för att skolors kvalitet inte skulle sjunka framstod den 
statliga kontrollen genom tillsyn och skärpta sanktioner som 
avgörande. Staten höjde rösten i styrkedjan genom att ”skicka 
kraftfulla signaler” om ”skarpare påtryckningsmedel” till 
huvudmännen så att de tog ”sitt uppdrag på allvar” (SOU 2013:56, s. 
308). Det innebar att uttrycklig misstro kommunicerades, 
tillitserodering (Vedung, 2016), mot rektorers och huvudmäns vilja och 
förmåga att utföra sina uppgifter och ta ansvar. 

När det gäller ingripanden i tillsynen med lärarresursföreläggande 
övervägdes inte vilken kompetens som krävdes för att kunna utföra 
analyser av skolors lärarresurser och överpröva fördelningen av dem, i 
relation till behörighetskraven för rektorer. 

I förslaget om att i tillsynen kunna förelägga en skola om att förändra 
sina lärarresurser, refererade Friskolekommittén till de delningstal för 
fördelning av lärarresurser som hade använts i det tidigare, 
centraliserade styrsystemet. Friskolekommittén illustrerade på detta 
sätt hur centrala regleringar riskerade att begränsa det lokala 
handlingsutrymmet. Lärarresursförelägganden har funktionen att i 
efterhand överpröva den lokala fördelningen av lärarresurser på en 
skola, vilket medför samma typ av begränsning av det lokala 
friutrymmet. Skillnaden att reglera frågan om skolors användning av 
lärarresurser genom interventioner av första ordningen 
(delningstalen) eller av andra ordningen (lärarresursförelägganden) är 
att den senare interventionsformen styr i efterhand, eftergranskning, 
vilket inkräktar på det lokala handlingsutrymmet (Molander, 2011).  

Skollagstiftningens avsaknad av konkreta krav på lärartäthet påtalades 
i remissarbetet med sanktionerna. Även domstolarna hänvisar i de 
redovisade rättsfallen (Högsta förvaltningsdomstolen. Mål nr 1593-19; 
Kammarrätten i Stockholm. Mål nr 4604-20) till att skollagstiftningen 
är ”allmänt hållen” och flera av Skolinspektionens förelägganden har 
undanröjts på den grunden. Domstolarna menar att Skolinspektionens 
användning av vitesförelägganden kan leda till att en huvudman 
tvingas att ”vidta den ena åtgärden efter den andra utan att säkert 
kunna avgöra om åtgärden innebär att föreläggandet följs eller inte” 
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(Högsta förvaltningsdomstolen. Mål nr 1593-19). En slutsats av det är 
att ett föreläggande i allmänhet begränsar det lokala 
handlingsutrymmet, både för huvudmannen och för rektorn, och att 
”den höjda rösten” underminerar huvudmannens och rektorns mandat 
att styra och leda skolverksamheten.  

Domstolarnas ställningstaganden väcker frågan om tillsynens funktion 
i styrsystemet. Genom den andra ordningens interventioner (Vedung, 
2016) regleras hur skolverksamheter ska granskas, vilket 
huvudsakligen sker genom aspekter som kan bedömas med juridiskt 
mätbara kriterier eller rättsligt formulerade rekvisit. I tillsynen 
uppmärksammas därför huvudsakligen sådana brister som motsvarar 
kravet att ”hålla i domstol”. Synen på skolors kvalitet konstitueras 
därmed av sådant som är möjligt att fastställa juridiskt. Det innebär att 
andra viktiga aspekter av en skolverksamhets kvalitet inte synliggörs i 
tillsynen och återförs till de ansvariga. Det får verkningar för de lokala 
ledningsaktörernas förståelse av sina uppdrag, liksom brukares och 
allmänhetens uppfattningar om vad som är problematiskt och inte i 
skolverksamhet; med risk för förenkling. Ett bedömningssystem 
skapar uppfattningar per se om vad kvalitet är och definierar vad som 
är viktigt i en verksamhet (Dahler-Larsen, 2014). Jag återkommer i 
slutdiskussionen (kapitel 11), efter att de empiriska exemplen på 
sanktionsanvändningen har redovisats, till frågan om målstyrningens 
relation till domstolarnas krav på preciserade vitesförelägganden och 
verkningar av det för tillsynen och för skolors verksamhet. 

Sanktionen statliga åtgärder för rättelse intervenerar direkt på 
rektorns och huvudmannens ansvar, vilket är en avvägning som 
övervägts i förarbetena. Det inflytande som Skolinspektionen ges i en 
kommunalt bedriven skolverksamhet när sanktionen används, 
omfattar styrning och ledning av en skolas pedagogiska inriktning och 
inre organisation. Därigenom utmanar sanktionen den grundläggande 
åtskillnaden mellan politiskt och professionellt ansvar för 
skolverksamheten. 
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7.4.4 Sammanfattning 

Sammantaget har den skärpta tillsynen givit Skolinspektionen 
befogenhet att genom tvingande sanktioner kräva att huvudmän vidtar 
de åtgärder som myndigheten kräver och därmed stärkt statsmaktens 
ställning i styrkedjan. Genom sanktionen statliga åtgärder för rättelse 
ges Skolinspektionen rätt att, på en huvudmans bekostnad besluta om 
och genomföra direkta åtgärder i dennes verksamhet. Dessa 
befogenheter intervenerar i styrsystemets ansvarsfördelning. Genom 
mandatet att tolka skolförfattningarna har Skolinspektionens 
befogenheter i styrkedjan förstärkts; vilket jag benämnt att staten 
”höjde rösten”. Skärpningarna gjordes genom uttalad misstro mot 
huvudmännens förmåga att ta ansvar för skolan och med bortseende 
från rektorns professionella ansvar. 

Inriktningen att tillsynen ska vara likvärdig oavsett driftsform gör att 
sanktioner, vars uttalade syfte varit att stävja vinstintressets inverkan, 
även gäller i kommunal skolverksamhet. Skärpningarna förstärker 
tillsynens produktaspekt och frånvaro av incitament att efter 
genomförd tillsyn involvera de granskade aktörerna i utvecklingsarbete 
eller andra främjande processer. Skärpningarna av tillsynen avspeglar 
generellt ett uttryck för ansvarsutkrävande, där även tillsynens 
disciplinerande och legitimerande syften är synliga. Ytterst framstår 
avskräckning som ett bakomliggande syfte med sanktionerna. 

Ett ingripande med sanktioner går att överklaga till domstol och de 
bedömningskriterier och rekvisit som styr sanktionsanvändningen är 
utformade med juridisk terminologi och precision. Vid användning av 
sanktioner uppstår i praktiken ett spänningsförhållande mellan å ena 
sidan tillsynens bedömningskriterier, vilka kräver mätbarhet eller 
långtgående standardisering, och å andra sidan de situerade och 
kontextuella förhållanden i skolverksamheten som de professionella 
ansvarar för att bedöma. I domstolsavgöranden från de högsta 
instanserna har denna motsättning kommit till tydligt uttryck. De 
avvägningar av ansvarsfördelningen i styrsystemet och rektorers 
handlingsutrymme som gjordes vid målstyrningsreformerna 1991, 
betraktas efter skärpningarna av tillsynen som en fråga som främst 
avser juridisk rättssäkerhet.   
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8 Vitesföreläggande med krav att utveckla 
Stadsskolans verksamhet 

I detta kapitel redovisas resultatet av de intervjuer och 
dokumentstudier som gjorts efter den regelbundna tillsynen på 
Stadsskolan. Den ledde fram till ett ingripande med vitesföreläggande. 
Inledningsvis ges en kort bakgrund till Stadsskolan och inspektionen 
av den. Därefter följer resultatredovisningen som sammanlagt 
omfattar sju skolterminer och skildrar centrala händelser under 
inspektionsförloppet. I avsnitt 8.1 beskrivs de omedelbara 
reaktionerna efter att vitesföreläggandet offentliggjordes. I nästa 
avsnitt (8.2) redovisas huvudmannens initiala arbete för att hantera 
vitesföreläggandet. I avsnittet därpå (8.3) beskrivs rektorns 
ledningsarbete efter vitesföreläggandet. Därefter redovisas det 
förändringsarbete som den nya rektorn genomförde läsåret efter 
ingripandet (8.4). Avslutningsvis skildras situationen drygt tre år efter 
inspektionen (8.5). Kapitlet avslutas med en analys (8.6). 

För att underlätta förståelsen redovisas i bilaga 3 en översikt över de 
ledningsaktörer som intervjuats på Stadsskolan och vilka funktioner de 
hade vid varje given tidpunkt under inspektionsförloppet.  

Stadsskolan är en F-9-skola i en kommun med 
kommungruppstillhörighet storstäder och storstadsnära kommuner 
enligt det kommunindelningssystem (SKL, 2016) som Sveriges 
kommuner och regioner (SKR) tillämpar.61 Stadsskolan ligger i den 
centrala delen av tätorten och har drygt 400 elever.  

Stadsskolan var en av skolorna i kommunen som valts ut för fördjupad 
tillsyn.62 Stadsskolan hade ett pågående anmälningsärende hos 
Skolinspektionen när inspektionen genomfördes.  

Vid tidpunkten för inspektionen hade Stadsskolan funnits i tre år; och 
hade bildats genom en sammanslagning av två skolor i kommunens 

 
61 SKR (tidigare SKL) delar in kommunerna i tre huvudgrupper: A. Storstäder och 
storstadsnära kommuner (46 kommuner), B. Större städer och kommuner nära större städer 
(108 kommuner) samt C. Mindre städer/tätorter och landsbygdskommuner (136 kommuner). 
De tre huvudgrupperna bryts sedan ner i flera olika kommungrupper. Stadsskolans kommun 
ingår i Kommungrupp A2. Siffran 2 står för ”Pendlingskommun nära storstad”. 
62 Se avsnitt 6.1 om Skolinspektionens tillsynsmodell. 
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tätort till en ny F-9-skola. Sammanslagningen hade genomförts efter 
beslut i kommunstyrelsen, som en strategisk insats för skolutveckling 
genom att integrera två närbelägna F-6 respektive 7-9-skolor med låga 
kunskapsresultat. Sammanslagningen omtalades på alla nivåer i 
kommunen som en smärtsam process, och hade kritiserats för att vara 
”konsultstyrd” och med låg delaktighet från personal och elever.  

Stadsskolan hade sedan starten haft låga kunskapsresultat, många 
obehöriga lärare samt ordningsproblem, som åtminstone av rektorn 
förklarades av ett socioekonomiskt utsatt läge. Stadsskolan hade en 
stor grupp elever från socioekonomiskt utsatta områden och många 
elever med utländsk härkomst. På skolan fanns en elevgrupp på 
högstadiet som ”korridorsvandrade” och hade betydande frånvaro.  

Skolinspektörerna tillbringade tre dagar på skolan, varav den sista 
tillkom som en extradag för kompletteringar. Lektionsobservationer, 
rundvandring, dokumentgranskning och intervjuer med elever och 
personal gjordes i enlighet med Skolinspektionens riktlinjer.  

Drygt tre månader efter inspektionen meddelades beslutet som 
innehöll ett föreläggande med vite på 600 000 kr inom fyra av 
tillsynens sex bedömningsområden (se tabell 7).63  

Bedömningsområde    Bedömning och/eller 
ingripande redovisning 

1. Undervisning och lärande   Föreläggande vid vite 
2. Extra anpassningar och särskilt 
stöd  

Ingen brist konstaterad 

3. Bedömning och betygssättning Föreläggande vid vite 
4. Trygghet, studiero och åtgärder 
mot kränkande behandling   

Föreläggande vid vite  

5. Förutsättningar för lärande  
och trygghet  

Föreläggande vid vite 

6. Styrning och utveckling  
av verksamheten 

Ingen brist konstaterad 

Tabell 7. Utfallet av inspektionen på Stadsskolan per 
bedömningsområde. Vitet avsåg de fyra föreläggandena 
gemensamt. 

 
63 För vidare information om Skolinspektionens bedömningsområden, se avsnitt 6.1. 
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Elevernas otrygga skolmiljö och frånvaron av lärarsamverkan skrevs 
fram särskilt tydligt i inspektionsbeslutet. Stadsskolans kommun fick 
fem månaders respit med redovisning av åtgärder. I bilaga 4 återfinns 
utdrag ur inspektionsbeslutet för Stadsskolan.  

I det huvudmannabeslut som efter den regelbundna tillsynen av 
samtliga skolor i kommunen var avslutad bedömde kommunens 
ansvarstagande för skolverksamheten, nämndes inte bristerna på 
Stadsskolan eller huvudmannens ansvar för dem: 

Tillsynen visar att [Stadsskolans kommun] inom flertalet områden 
som Skolinspektionen har granskat har ett fungerande arbete som 
uppfyller författningarnas krav. (Huvudmannabeslut Stadsskolans 
kommun) 

Kommunen beskrevs generellt ha ett fungerande arbete för sin 
skolverksamhet i de delar som omfattats av Skolinspektionens 
granskning på huvudmannanivå. 

 

8.1 Omedelbara reaktioner efter vitesföreläggandet 

Skolinspektionens kritik kom inte som en överraskning för 
huvudmannen och rektorn. Men det gjorde vitesföreläggandet som 
slog ner som en bomb i den kommunala organisationen. Skolchefen 
jämförde situationen med akut krishantering:  

Det är nästan som gasläcka! Och det är inte det arbetssätt som vi i 
kommunal förvaltning är vana vid. Ja alltså, i akuta kriser självklart. 
Tsunami, brand, den typen. Då är vi där. Men inte när det gäller 
skolutveckling. För jag vill fortfarande se det som det. (---) Och jag vet 
att jag tänkte med en gång, alltså 30 minuter; vem tjänar på detta? 
tänkte jag. (Skolchefen Stadsskolans kommun) 

Skolinspektionen aviserade beskedet om vitesbeslutet till skolchefen 
en halvtimme innan de gick ut med ett pressmeddelande. Reaktionerna 
gick omedelbart hela vägen upp i den kommunala organisationen till 
kommunalråd och kommundirektör.  

Men alltså, en show på något sätt. Nästan en liturgi. Jag vet inte vad 
man ska säga? Och det gör någonting med alla inblandade. Därför att 
på en halvtimme ska man i princip då rigga kommundirektör, 
ordförande för nämnden... Och att man ska kunna svara upp mot ett 
pressmeddelande som man inte har läst och inte fått 
förhandsinformation om. (Skolchefen Stadsskolans kommun) 
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Skolchefen tänkte neråt i sin organisation; att förbereda 
informationsinsatser gentemot lärare och skolledare i kommunen samt 
medborgare, allmänhet och massmedia. Det handlade om att ge 
omedelbart stöd till rektorn och personalen; skolchefen var införstådd 
med att det pågick en skolvardag på Stadsskolan även under de 
dramatiska dagarna då vitesingripandet var förstasidesstoff i lokala 
media och samtalsämnet i högsta kommunledningen:  

(…) det gör ju väldigt mycket med de som varje dag finns i den här 
miljön; elever, föräldrar och lärare. Som dag efter dag går där och 
jobbar på, och som även nästa dag, efter detta, ska vara där och stå 
liksom och genomföra bra undervisning. Och det hinner man ju inte 
planera så bra med så kort tid. (Skolchefen Stadsskolans kommun) 

Ordföranden i den politiska nämnden reagerade över 
uppmärksamheten och menade att den skadade skolan:  

Ja, det blev ju en enorm turbulens. Det var ju att ”nu har vi kört skolan 
i botten” och inte lyckats åtgärda det trots… Alltså trots påtryckningar 
(…). Nu blev det oerhört besvärligt, både för förvaltningen, för oss som 
politiker, men också väldigt mycket för skolan efteråt, det blev 
någonstans ännu mer domedagsstämning. (…) man talade väldigt illa 
om skolan, och det gör man fortfarande kan jag säga. Jag hör 
fortfarande folk som säger ”den där skolan, den är ju inget bra”. 
(Ordföranden nämnden) 

När nämndens ordförande i efterhand tittade tillbaka på och 
reflekterade över tillsynen på Stadsskolan, ansåg hen att när 
Skolinspektionen använde en så skarp sanktion som vite så fanns det 
risk att kortsiktighet och symbolhandlingar kom att styra 
huvudmannens agerande: 

Det blir väldigt mycket fokus på väldigt snabba åtgärder, kraftfulla 
åtgärder som syns. Skolinspektionen går in här, och det är väldigt kort 
horisont på saker och ting. Här är ett beslut. Åtgärda! (Ordföranden 
nämnden) 

Skolinspektionens kritik tolkades av ordföranden som ett starkt 
incitament för huvudmannen att agera. 

  

8.2 Huvudmannens åtgärder för att hantera kritiken 

Det politiska förändringstryck som hade riktats mot Stadsskolan redan 
vid skolsammanslagningen några år tidigare fick ny näring av 
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Skolinspektionens vitesföreläggande. Frågan om varför Stadsskolan 
underpresterade ställdes på nytt. Varför var det så svårt att ändra på 
den skolkultur som ansågs vara orsak till skolans oförmåga att 
förbättra de egna resultaten? Den tidigare skolsammanslagningen 
hade syftat till att skapa en modern skola och en tidsenlig utbildning 
för kommunens elever. Nya lokaler. Nytt lokalt arbetstidsavtal som 
möjliggjorde en flexiblare användning av lärarnas arbetstid. 
Organisering i årskurserna F-9 med en gemensam rektor för hela 
verksamheten och en skolledningsfunktion med rektor och biträdande 
rektor. Hur kunde den stora satsningen från huvudmannens sida sluta 
med ett vitesföreläggande från tillsynsmyndigheten? Det var frågor 
som sysselsatte nämndens ordförande.  

När skolchefen och den politiska nämndens ordförande hade samlat 
sig efter den initiala reaktionen och gjort en första genomgång av vad 
situationen krävde av dem bestämde de att anlita extern kompetens för 
att få en oberoende bedömning av skolan. En skolutvecklingsexpert 
hyrdes in som fick ta del av kritiken och som träffade skolledningen på 
Stadsskolan. Efter en första dragning från skolutvecklingsexperten 
insåg skolchefen att Stadsskolans problem var större än befarat och 
skulle komma att kräva snabba och kraftfulla åtgärder inför 
Skolinspektionen men också ett långsiktigt och uthålligt 
skolutvecklingsarbete.  

(…) det här är ett skolutvecklingsarbete, nu tar ju förändringar mycket 
längre tid, på minst två år som jag måste ha legitimitet för, och resurser 
för. (Skolchefen Stadsskolans kommun) 

Skolchefen föreslog ett långsiktigt utvecklingsarbete på skolan som 
skulle bedrivas i projektform och ledas av den externa 
skolutvecklingsexperten. Skolchefen, och den politiska nämndens 
ordförande, ansåg att huvudmannen behövde ha ett avgörande 
inflytande över projektet.  

Skolchefen och ordföranden diskuterade frågan om Stadsskolans 
ledning. Rektorn var bedrövad av kritiken mot skolan och skolchefen 
tvivlade på om rektorn skulle klara det omställningsarbete som 
behövdes och om inte utvecklingsarbetet - och ansvarsutkrävandet i sig 
- krävde en ny skolledning? Samma fråga ställde ordföranden och 
skolutvecklingsexperten. Det var skolchefen som ägde frågan: 
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Ledningsfrågan kom snabbt upp till diskussion, skolans rektor behöver 
vara en stark aktör i projektet. Det var efter viss påtryckning ”inifrån 
huset”, ledarskapet var oerhört utpekat. Jag beslutade om att vi skulle 
ha en ny skolledning från hösten. Plus extern projektledning i två år. 
(Skolchefen Stadsskolans kommun) 

Stadsskolans rektor fick beskedet av skolchefen mitt i sommaren och 
erbjöds annan tjänst i kommunen. ”Det är signalvärdet som gäller” 
hade skolchefen, enligt rektorn kommenterat beskedet. 

Skolchefen hyrde in en rektor på konsultbasis från samma företag som 
skolutvecklingsexperten. Konsultrektorn var en rutinerad skolledare 
med en lång skolledarkarriär bakom sig, och hade sedan 
pensioneringen tagit uppdrag på konsultbasis. Hen skulle vara 
tillförordnad rektor tills ny ordinarie rektor hade rekryterats.  

En projektgrupp och en styrgrupp formades som skulle hantera den 
fortsatta processen. Styrgruppen bestod av nämndens ordförande, 
skolchefen, projektledaren och konsultrektorn samt några tjänstemän 
från förvaltningen. Den tvååriga projekttiden underströk att det var ett 
långsiktigt förändringsarbete. Arbetet skulle dokumenteras i en 
projektplan, vilken skulle bilda underlag för den åtgärdsredovisning till 
Skolinspektionen som skulle lämnas in i början av hösten. 
Skolutvecklingsexperten fick i uppgift att börja utarbeta en projektplan 
för Stadsskoleprojektet. Projektet skulle säkerställa skolans förändring 
och planen skulle rama in utvecklingsområden på skolnivå, med 
uppgift om åtgärder, organisation och uppföljning. Det blev en 63-sidig 
projektplan för skolutvecklingsarbetet på Stadsskolan, som den 
politiska nämnden fattade beslut om under hösten. 

Skolchefen upplevde att intresset för Stadsskolan var starkt från 
politikens sida efter vitesföreläggandet och tolkade uppmärksamheten 
som en gryende självkritik: 

(…) politiken vill ha mer också, de vill ha projektplan och svaret och 
arbetet där jag… Jag har ordförandemöte varje torsdag. Vi har 
arbetsutskott nästan en gång i månaden. Och nämndsmöte tre-fyra 
gånger per termin. Alltså det [ärendet; vitesföreläggandet] har varit på 
alla de forumen, kan man säga, men också en nivå till i detta fallet, 
eftersom detta är så speciellt, att viss information behöver även 
kommundirektör och KSO [kommunstyrelsen ordförande] ha. (---) 
Och man kan väl säga så, att här får man lite sådan känsla att; är 
Stadsskolan dåligt vaggad? Och då visar man nu sitt intresse, och 
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skapar närhet. Det behövs ju ”handen i ryggen” nu på detta. 
(Skolchefen Stadsskolans kommun) 

De åtgärder som redan hade beslutats kostade pengar. Ordföranden i 
nämnden var införstådd med att insatserna riskerade att överskrida 
nämndens budget och i så fall bli en ekonomisk fråga även på 
kommunstyrelsenivå. Budgeten var ansträngd och nämnden hade gått 
med stort underskott året innan. Den rektor som hade avsatts hade 
prioriterat att hålla skolans budget framför att ställa krav på mer 
resurser utifrån skolans olika svårigheter: 

Det är det ekonomiska resultatet de tittar på. Jag hade signalerat till 
min chef, skolchefen, och [hen] visste att jag hade problem att få 
behöriga lärare och att det var bristande studiero. ”Det finns inga 
pengar” var det besked jag hade fått och att det var viktigt att hålla 
budgeten. (Rektorn Stadsskolan) 

Ordföranden gick till kommunstyrelsens ordförande och berättade om 
situationen och de extrainsatser på Stadsskolan som ansågs 
nödvändiga. Hen fick ett muntligt klartecken och beskedet att 
nämnden ”kunde ta det lite lugnare” med andra frågor och satsningar 
som fullmäktige hade beslutat om. Beskedet var värdefullt för 
ordföranden att ha i ryggen inför det kommande återkopplingsmötet 
och uppföljningsbesöket från Skolinspektionen. Ordföranden var nöjd 
för egen del också, till och med över vitesföreläggandets kraft, eftersom 
hen sedan skolsammanslagningen hade ansett att Stadsskolans rektor 
inte hade lyckats förändra skolan och bryta personalens ovilja till 
utveckling:  

Vi var ju tvungna att verkligen trycka till. Vissa åtgärder; kanske att 
man måste byta ledningen för att helt enkelt få en ren nystart. Och ge 
en signal till personalen att nu är det andra tider som gäller. Ibland 
behöver du göra hela den processen, att du verkligen vänder upp-och-
ner på allting för att komma vidare. Och utan Skolinspektionsbeslutet 
så är det egentligen inte säkert att vi hade kommit till den punkten.  
(---) Och jag tycker att där har ju Skolinspektionen, säga vad man vill 
om det här beslutet [vitet], men det har ju gett oss en stark hand i 
ryggen att genomföra den här processen. Mycket mer omvälvande än 
vad vi kunnat göra genom ett politiskt beslut. Ett politiskt beslut går 
alltid att ifrågasätta. Och här har du då ett myndighetsbeslut. 
(Ordföranden nämnden) 

Resursdiskussionen väckte också frågan om huvudmannens 
resursfördelningsmodell till kommunens skolor. Dittills hade 
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kommunen tillämpat ”rak elevpeng” vilket innebar att alla skolor 
tilldelades samma elevpeng oberoende av elevernas och 
upptagningsområdets socioekonomiska förutsättningar. För det 
kommande läsåret hade kommunen beslutat att införa en begränsad 
viktning, men inom ramen för den raka elevpengen.  

Skolchefen började tidigt fundera på rekryteringen av ny rektor till 
Stadsskolan. Konsultrektorn hade lovat att ställa upp under 
höstterminen tills en ny rektor var på plats, vilket beräknades kunna 
ske i samband med vårterminsstarten i januari. Skolchefen ansåg att 
rektorsjobbet på Stadsskolan skulle komma att ställa höga krav på 
personen; stor erfarenhet, skinn på näsan och erfarenhet från 
huvudmannanivå var krav som skolchefen ville ha med i kravprofilen, 
liksom att rektorn hade ett brett kontaktnät och kunde locka till sig 
duktiga lärare.  

I projektplanen drogs riktlinjer upp för det pedagogiska 
utvecklingsarbetet de närmaste två åren. Skolans rektor skulle ha en 
nyckelroll i det arbetet och i nära samarbete med huvudmannen och 
den utsedda projektledaren ansvara för genomförandet på skolan. I 
styrgruppen diskuterades vilket handlingsutrymme rektorn skulle få i 
förhållande till skollagens krav att det är rektorn som ska besluta om 
skolans inre organisation och leda det pedagogiska arbetet. Nämndens 
ordförande menade att vitesföreläggandet gav huvudmannen ett starkt 
mandat att få till stånd en förändring på Stadsskolan, och var därför 
angelägen om att ha kontroll och kunna ta ansvar för vad som hände 
på skolnivå. 

Alltså då har ju jag ett ansvar, då ingår det helt plötsligt i mitt uppdrag 
som politiker, som huvudman, att faktiskt ta det här ansvaret så att… 
Och där var vi tvungna att trycka till rejält. (Ordföranden nämnden) 

Skolchefen balanserade mellan den politiska viljan att öka 
huvudmannens styrning av Stadsskolan och skollagstiftningens krav 
på rektorns suveränitet i ledningen av skolan. Hen såg en risk att 
rektorsfunktionen blev kringskuren: 

Och det är ju självklart så, att den här skolan inte kan styras från 
förvaltningen. Utan för mig handlar det också om att vara så tydlig mot 
politik och nämnd, så att den här projektplanen finns och att vi 
kommer att följa den. Samtidigt säkerställa att rektor på den här skolan 
är rektor som alla andra skolledare, och att man mer känner som ett 
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stöd runt om, än som en tvångströja. För då skulle vi kunna ha nästan 
vilken marionett som helst, som bara skulle utföra. (Skolchefen 
Stadsskolans kommun) 

När Stadsskoleprojektet i början av hösten klubbades i den politiska 
nämnden inleddes den aktiva rekryteringsprocessen. Skolchefen 
hittade ingen självklar kandidat, inte heller efter att ha inventerat sina 
egna kanaler. De fackliga organisationerna ville att tjänsten skulle 
utlysas och annonseras på traditionellt sätt, men 
rekryteringsuppdraget gavs till en byrå som sökte systematiskt efter 
kandidater som uppfyllde kravprofilen. Skolchefen menade att det var 
så mycket som stod på spel: 

(…) vi är så beroende av vårt varumärke, det finns ju i det kommunala 
tänket på ett helt annat sätt. Det har jag också funderat jättemycket på; 
vad gör det med mina tankar? Vad gör det med organisationen? Vad 
vågar man säga om man hittar brister nu då? Hur flaggas de? Eller 
börjar vi få en kultur av: ”nej, inga inspektionsärenden där! Hjälp, 
hjälp, hjälp! Inga elever som är missnöjda.” Alla kommuner försöker 
nu vara attraktiva arbetsgivare. Och då, att skada varumärket, det har 
ju, det är ju tabu. (Skolchefen Stadsskolans kommun) 

Rekryteringen av ny rektor drog ut på tiden, enligt skolchefen. Det var 
svårt att hitta lämpliga kandidater. Antingen bedömdes de vara för 
oerfarna eller så uppfattade de projektplanen som begränsande.  

Om du är min kandidat: ”så när du ser denna projektplan, vad tänker 
du om den?” För jag kan inte ha in en ny rektor som ska göra om igen. 
Utan nu är det så att nu är det fastställt vissa saker, man kan inte byta 
begrepp på allting. Å ena sidan stor frihet och massor med stöd (…). 
(Skolchefen Stadsskolans kommun) 

Rekryteringen pågick hela höstterminen och över årsskiftet. Parallellt 
med rekryteringsarbetet färdigställdes huvudmannens 
åtgärdsredovisning till Skolinspektionen. Projektplanen för 
Stadsskoleprojektet var ett av underlagen för åtgärdsredovisningen, i 
vilken det också beskrevs vilka åtgärder huvudmannen hade vidtagit 
tills dess, med rektorbytet, rekryteringen av ny rektor och 
huvudmannens uppföljning på skolnivå.  

Efter att åtgärdsredovisningen hade lämnats in inleddes 
Skolinspektionens uppföljning av tillsynen. Då genomfördes nya besök 
på Stadsskolan och nya intervjuer både på skolan och på 
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huvudmannanivå, för att avgöra om huvudmannen hade vidtagit 
tillräckliga åtgärder.  

Skolchefen berättade att hen vid uppföljningsbesöket hade fått en 
känsla av att skolinspektörerna hade tolkat åtgärden att hyra in en 
konsultrektor som positiv, men att de också varit intresserade av att 
veta hur den permanenta organiseringen av rektorsfunktionen skulle 
se ut. Konsultrektorn berättade att hen inför uppföljningsbesöket hade 
blivit uppringd av skolinspektören om en praktisk fråga och samtidigt 
blivit tillfrågad om hen hade för avsikt att stanna i funktionen som 
rektor. Även nämndens ordförande berättade att hen vid 
uppföljningsintervjun hade tolkat inspektörernas intresse för det 
kommande tillsättningsbeslutet som stort. Ordföranden bekräftade i 
efterhand att hen vid uppföljningsintervjun, när tillsättningsbeslutet 
av nya rektorn redan var fattat men inte tillkännagivet, hade förstått 
att skolinspektörerna då redan visste vem huvudmannen hade erbjudit 
jobbet som ny rektor:  

Jag vet att det varit någon form av dialog längs vägen här, muntligen 
med förvaltningen (Ordföranden nämnden). 

Skolinspektörerna hade enligt ordföranden tagit reda på vem 
huvudmannen hade beslutat skulle ersätta konsultrektorn. 

 

8.3 Rektorns arbete för att hantera kritiken 

Parallellt med huvudmannens rekryteringsarbete av ny rektor pågick 
skolvardagen på Stadsskolan under konsultrektorns ledning. 
Skolutvecklingsexperten arbetade med utvecklingsprojektet och 
konsultrektorn skötte skolledningsarbetet med schema och tjänster, 
rekrytering, möten och samtal. Ordföranden hade uttalat starkt stöd åt 
dem: 

(…) har vårt fulla mandat att gå in. Med hårdhandskarna. Vi hade ju 
egentligen redan planerat för en process. (Ordföranden nämnden) 

Läsårsstarten var hektisk och trycket från föräldrar och elever stort 
från första skoldagen. Skolinspektionens vitesföreläggande hade enligt 
konsultrektorn skapat oro bland föräldrar och elever under 
höstterminsstarten och flera klagomål och pågående anmälningar till 
Skolinspektionen pågick. 
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Alla anmäler allting! (…) och det gör ju då också att all personal är ju 
dörädda för att säga någonting över huvud taget. För att då ringer det 
någon från Skolinspektionen eller någon förälder anmäler. Och skolan 
förlorar nästan alltid, va. (Konsultrektorn) 

Att Stadsskolan hade många obehöriga lärare var känt sedan tidigare 
liksom svårigheterna att rekrytera behöriga lärare. Av det skälet hade 
den tidigare rektorn dragit sig för att ställa krav på lärarna, även på de 
som inte uppfyllde kraven.  

Jag var rädd för att förlora personal, vågade inte ställa krav och riskera 
att de slutade. Så jag backade. (Rektorn Stadsskolan) 

Lärarbristen hade varit en av rektorns största problem. Konsultrektorn 
var inte heller nöjd med lärarbehörigheten på Stadsskolan, och inte 
med annat heller som hen upptäckte allteftersom. Det saknades enligt 
konsultrektorn rutiner för vardagliga uppgifter på skolan; elevhälsans 
arbete var ostrukturerat och lärarnas arbetssätt var otidsenligt. 
Konsultrektorn sa ifrån till lärarna om hen såg saker som inte 
fungerade, och förvånades över den ängsliga hållningen från 
lärarkåren: 

De är rädda för eleverna, de bara går förbi. Fastän det är bråk. Vissa 
föräldrar vågar de knappt ringa hem till för de är rädda för föräldrarna. 
Och det tror jag också, och då beror det på någonting, va? Dels på 
kompetensen, dels på att de känner att de har liksom inte fått stöd av 
skolledningen innan, utan om de har sagt någonting, så ringer de till 
rektorn, och så går rektorn och läxar upp och ändrar beslutet och 
sådant. Sådant händer aldrig mer nu. (Konsultrektorn Stadsskolan) 

Konsultrektorn ägnade mycket tid åt att rekrytera lärare, men valde 
enligt egen utsago hellre att hålla en tjänst vakant än att tillsätta en 
obehörig som hen inte trodde på. Det var en balansgång, att både 
ingjuta hopp hos skolans erfarna lärare och samtidigt avsluta lärare 
med visstidsanställningar som konsultrektorn bedömde mindre 
skickliga. Konsultrektorn tolkade stämningen i lärarkåren som att vitet 
förstods som ett hot mot skolan och ytterst även mot lärarnas utkomst: 

Eftersom nu har man fått det här med Skolinspektionen… så är det ju 
ändå så att det är en liten ”passa er!” Det tror jag många känner här nu. 
(Konsultrektorn Stadsskolan) 

Stadsskolan hade ingen förstelärare i sin organisation, trots att fem av 
lärarna hade ansökt om att bli det. Huvudmannens urvalsförfarande 
hade enligt konsultrektorn dittills lett till att kommunens skickligaste 
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lärare utsågs till förstelärare på skolor - ofta framgångsrika sådana - 
där de redan jobbade. Konsultrektorns arbete med 
kompetensförsörjning handlade därför till stor del om att visa för 
huvudmannen hur olika satsningar hade missgynnat Stadsskolan. Inga 
lönepåslag med det statliga bidraget för särskilt yrkesskickliga lärare 
hade gått till Stadsskolans lärare. Av samma skäl hade Stadsskolan inte 
kunnat ansöka om att bli övningsskola för lärare under utbildning, med 
följden att ingen lärare på Stadsskolan hade gått den så kallade 
handledarutbildningen. Detta hade i sin tur påverkat löneläget 
generellt för Stadsskolans lärare vilket var lägre än på andra skolor i 
kommunen. 

Så på Stadsskolan fanns inte alls den möjligheten att komma ifråga. De 
har inga förstelärare. De får det här vitet. De får feedback att det 
handlar också om lärare. Vi ska lyckas rekrytera och vara attraktiva. Vi 
byter chef. Och sedan får de av den onda skolchefen inte lönepåslag! 
(Skolchefen Stadsskolans kommun) 

Skolchefen var i efterhand självkritisk till att Stadsskolan på så sätt 
systematiskt hade undanhållits stimulans och kompetens för sitt 
utvecklingsarbete samt möjlighet till kompetensutveckling för lärarna. 
När sådana frågor hade lyfts politiskt så hade ansvaret hänvisats 
tillbaka till rektorn:  

Det lägger man väldigt mycket på rektor. (Skolchefen Stadsskolans 
kommun) 

Skolchefen visste också att Stadsskolans avsatta rektor hade prioriterat 
budgeten och tvingats kompromissa med ämnesbehörigheter, 
schemaläggning och andra verksamhetsfrågor. Att undvika lärarbyten 
i oroliga klasser som redan hade haft lärarbyte eller att komprimera 
schema och minska antalet gruppdelningar var metoder för att få 
organisationen att fungera, trots begränsade resurser. Kortsiktiga 
lösningar på akuta problem: 

När man säger så här, trycker hårt från alla håll, så blir det också det 
här med kontinuitet; när det har varit ett bekymmer speciellt på 4-6, är 
en del som ledarskapet måste väga in. Klarar vi föräldragruppen? 
Klarar elevgruppen ett lärarbyte till, även om det då blir rätt? (…) Så 
kompromissar man. Med ämnesbehörigheter. Och schemaläggningen 
ska gå ihop. Och resurserna ska gå ihop. Så där är också ett identifierat 
område där vi nu då försöker få in… (Skolchefen Stadsskolans 
kommun) 
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När det gällde skolans resurstilldelning hade konsultrektorn en mer 
bekväm situation än den avsatta rektorn hade haft; konsultrektorn 
visste att hen skulle sluta under vårterminen och inte behövde ta 
långsiktigt ansvar för budgeten. Men hen var övertygad om att det inte 
gick att driva Stadsskolan med befintlig budget. Under hösten var 
underskottet över en miljon kronor och den budget som förbereddes 
för kommande år hade ett ännu större underskott. Flera av klasserna 
behövde dubbelbemannas, av pedagogiska skäl menade 
konsultrektorn, och den resursen fanns inte. 

Konsultrektorn var också brydd över den skolledningsorganisation 
som Stadsskolan var utrustad med. Skolan hade en biträdande rektor, 
utsedd av huvudmannen, och konsultrektorn kunde inte påverka hur 
den resursen användes. Hen hade dock skolutvecklingsexperten vid sin 
sida, som projektledare för Stadsskoleprojektet, och det gav stöd i 
ledningsuppdraget. Men det var en tillfällig organisation, och resurs. 
Konsultrektorn förordade att rektorn skulle ha större inflytande över 
hur skolledningen organiserades i framtiden. 

Konsultrektorn arbetade på Stadsskolan hela höstterminen och 
startade även upp vårterminen. När det hade gått en månad av 
vårterminen kom Skolinspektionens besked om uppföljningen av 
tillsynen och vitesföreläggandet: 

Mot bakgrund av det skriftliga svar som Stadsskolans kommun 
inkommit med samt uppgifter vid uppföljningsbesök rörande 
genomförandet av utvecklingsprocesser och tidsperspektiv samt 
redogörelser för genomförda åtgärder gör Skolinspektionen 
bedömningen att bristen får anses vara avhjälpt. (Uppföljningsbeslut 
Stadsskolan) 

Stadsskolan bedömdes uppenbarligen vara på rätt väg. I beslutet 
meddelades också att Skolinspektionen avsåg att fortsätta att följa 
Stadsskolans utvecklingsarbete.  

Kort efter Skolinspektionens besked meddelade huvudmannen att 
rektorsrekryteringen var klar och att det var den inhyrda 
skolutvecklingsexperten, det vill säga den konsult som då var 
projektledare för Stadsskoleprojektet, som skulle få jobbet som rektor. 
Konsultrektorn slutade. En ny skolutvecklingsexpert hyrdes in som 
projektledare för den fortsatta perioden av Stadsskoleprojektet. 
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Skolutvecklingsexperten började planera för det förändringsarbete 
som hen avsåg att genomföra det kommande läsåret i funktionen som 
rektor. Det var fortfarande några månader kvar av vårterminen.  

 

8.4 Rektorns förändringsarbete efter inspektionen 

Fram till att skolutvecklingsexperten tog över rektorsansvaret på 
Stadsskolan hade huvudmannens åtgärder efter vitesföreläggandet 
varit av provisorisk karaktär. Nu var huvudmannen ikapp och hade satt 
den organisation och den bemanning som önskades. Det tillsynsärende 
som inspektionen av Stadsskolan började som, var avslutat men både 
skolchefen och den nya rektorn insåg att de fortfarande hade 
Skolinspektionens ögon på sig. 

Den nya rektorn hade - på samma sätt som sin kollega som hyrts in som 
konsultrektor i det tidigare skedet - lång erfarenhet av skolutveckling 
och ledarskap. Hen hade enligt egen utsago under projekttiden skaffat 
sig ett gott rykte på Stadsskolan och hög legitimitet hos huvudmannen. 
Under de drygt åtta månaderna som gått sedan vitesföreläggandet, 
hade hen i rollen som skolutvecklingsexpert och projektledare ägnat sig 
åt utvecklings- och ledningsarbete på Stadsskolan. Hen hade då jobbat 
direkt mot huvudmannen och fått insyn i arbetet i nämnd och 
förvaltning samt lärt känna skolchefen, ordföranden och de andra 
nyckelpersonerna på huvudmannanivå. När skolutvecklingsexperten 
bytte funktion och blev rektor så fick hen i uppgift att implementera 
den projektplan som hen själv hade utarbetat som projektledare. Den 
nya rektorn kände fullt stöd från skolchefen och från ordföranden, som 
hade uttalat högt ställda förväntningar på förändring av Stadsskolan. 

Stadsskoleprojektet löpte vidare resten av innevarande vårtermin. 
Projektperioden omfattade även det kommande läsåret och under den 
perioden skulle den nya rektorn ha tillgång till en ny projektledare som 
hyrts in för att ersätta hen själv. Rektorn kunde också räkna med att få 
tillgång till extra resurser i särskild ordning: 

Jag har aldrig känt mig stoppad i någonting eller så. Jag har ju rätt så 
mycket accept. Alltså hos huvudmannen, om vi pratar förvaltningschef 
och liknande så har jag ju jättemycket stöd. Och liksom, jag vet att jag 
har stor acceptans att ta mig lite friheter. De vet ju lite vem det är de 
har satt här, om man säger... Men det är ett ganska stort 
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handlingsutrymme… Det känner jag att jag har. Och det var ju också 
ett villkor; annars hade det inte varit rätt person de satte här. Då måste 
man ha en viss frihet. Och det tror jag de har köpt ganska mycket. (Nya 
rektorn Stadsskolan) 

Men uppdraget innebar också att vara en av flera rektorer i den 
kommunala skolorganisationen. Att rektorn på sikt skulle behöva 
konkurrera med sina kollegor var hen införstådd med. Även om hen 
befann sig i en gyllene sits det närmaste året, så var tiden utmätt: 

Alltså, det är detta året. Det förstår jag också. Det här året kan jag 
liksom kanske… Kommer undan, alltså. Men sedan kommer jag ju att 
komma in i samma fålla som andra. (Nya rektorn Stadsskolan) 

Nämndens ordförande var angelägen om att Stadsskolan, en gång för 
alla, förändrades på ett genomgripande sätt. Även skolchefen hade 
stora förhoppningar på den nya rektorns möjligheter att utveckla 
Stadsskolan och gav rektorn fullt stöd och uppmuntrade att arbeta 
”otraditionellt” (Nya rektorn Stadsskolan).  

Stadsskolans nya rektor fick inrätta en egen ledningsorganisation på 
Stadsskolan. De andra skolorna i kommunen hade biträdande rektorer 
som utsetts av huvudmannen, men en sådan organisation ville inte 
Stadsskolans nya rektor ha. Hen utsåg istället projektledaren för 
Stadsskoleprojektet till sin utvecklingssamordnare samt tillsatte en 
specialpedagog i en ny funktion som elevhälsoansvarig, och som 
rapporterade direkt till rektorn. Rektorn själv tog på sig 
ledningsansvaret för alla lärarna på skolan. Rektorn ville också ha en 
ledningsgrupp i vilken det utöver ovan nämnda funktioner skulle ingå 
en arbetslagsledare från varje arbetslag. Dittills hade skolan inte haft 
någon ledningsgrupp, och varit indelad i ett arbetslag för varje 
stadium, och utan arbetslagsledarfunktion. Rektorn hade också 
tillgång till extra projektadministrativ resurs för Stadsskoleprojektet 
direkt från förvaltningen.  

Anmälningarna till Skolinspektionen minskade under den nya 
rektorns ledning. Den nya rektorn beskrev ett exempel på hur hen 
hanterade föräldraklagomål:  

Jag hade någon förälder här redan min första vecka som också hade 
med sig pappren och skulle skicka in till Skolinspektionen och så, men 
där det faktiskt var en ganska liten åtgärd. Det var ett barn som hade 
dyslexi och man misstänkte helt enkelt att barnet också hade det i 
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matte; dyskalkyli. (…) Han [eleven] riskerade att få F.64 Går i nian. Det 
var jag och en specialpedagog från Resurscentrum som träffade 
mamman, som har hållit på med det här i nio år, och jag kan förstå att 
hon är jättetrött. Men vi gjorde en testning på honom och det visade 
sig sedan att han hade också dyskalkyli, faktiskt. Man behöver inte en 
diagnos, för det borde de ha förstått redan innan att man gör kanske 
den anpassningen. Men ibland är det inte mer. Det är dit jag vill 
komma; ibland är det 20 minuter samtal där man säger: ”jag förstår, vi 
ska se vad vi kan göra och ge all hjälp din pojke kan få”. Så att han har 
med sig åtminstone de utredningarna från grundskolan när han 
kommer till gymnasiet. Alltså det kan räcka. (Nya rektorn Stadsskolan) 

Detta exempel ställde den nya rektorn mot en schematisk beskrivning 
av hur hen hade upplevt att föräldraklagomål hade hanterats tidigare, 
före inspektionen:  

(…) först så går man hit [Stadsskolan; rektorsexpeditionen] och så har 
man inte fått det svaret man har velat eller… Av någon anledning... Och 
så går man direkt till Rådhuset om man blir irriterad här; det är 
kutymen, då går de ner där och ska prata med någon politiker eller 
förvaltningschefen, eller helst en politiker. Och där berättar man också 
samtidigt, att om inte detta kommer åtgärdas så går man till 
Skolinspektionen. (Nya rektorn Stadsskolan) 

I slutet av vårterminen gjorde skolinspektörerna ett planerat återbesök 
på Stadsskolan. Den formella delen av inspektionen var avslutad och 
tillsynsärendet stängt så inspektörerna agerade relativt informellt. 
Enligt den nya rektorn fick skolan beröm av skolinspektörerna och 
huvudmannens projektorganisation lyftes fram som viktig för 
förändringsarbetet.  

Den nya rektorn planerade en stor organisationsförändring under 
hösten. Arbetslagen gjordes om, ämnesperspektivet stärktes, metod för 
pedagogisk planering infördes, principerna för schemaläggningen 
gjordes om, elevhälsoarbetet gjordes om, indelningen i klasser och 
grupper gjordes om, skolans särskilda undervisningsgrupp 
avvecklades, lärarna fick utökad undervisningstid i utbyte mot att 
lärarassistenter tog över mentorsansvaret, vilket skedde genom att 
rektorn konverterade de obehöriga lärarnas tjänster till 
lärarassistenter. Alla lärare introducerades i att göra pedagogiska 
kartläggningar. Kompetensutveckling kring värdegrund och ledarskap 
genomfördes.  

 
64 Betyget F, vilket med den betygsskala som då gällde innebar ”ej godkänt”. 
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Det gjordes flera rekryteringar av lärare som enligt den nya rektorn var 
erkänt skickliga.  

(…) de som är inrekryterade nu, de är ganska hög nivå. De är ju nog 
några pinnhål högre än de som är bäst redan här, i kompetens. De är 
vana duktiga lärare, har varit förstelärare länge. (Nya rektorn 
Stadsskolan) 

Rektorn fick inrätta fem tjänster som förstelärare och anställde 
nyrekryterade lärare på dessa tjänster. När läsåret startade hade 
Stadsskolan behöriga lärare på alla tjänster, med ett undantag; en 
lärare i ämnet spanska (moderna språk). 

Men det blir ju dyrare för mig (…) Och där är det ju enheten som måste 
betala, alltså det är inte huvudmannen. Och där blir det ju lite tufft för 
mig. För att de är ju inte billiga de jag har tagit in. (---) Jag har kollat 
med HR och tagit ut listor; vad ligger den högsta på? Man måste ju 
också vara lite offensiv i ett sådant här läge. (Nya rektorn Stadsskolan) 

Löneglidningen till följd av de nyanställda lärarnas relativt högre 
löneläge på Stadsskolan visade sig i ett senare skede vara över 10 000 
kronor. Rektorns handlingsutrymme utmanade den kommunala 
personalpolitiken: 

Sedan har jag ju fått förankra det med HR, för det finns ju vissa, du 
vet… De får inte gå iväg så här långt, och så vidare (…). Men det är också 
för att man behöver skriva avtal med folk när man väl har fått dem på 
kroken. (Nya rektorn Stadsskolan) 

Den nya rektorn hade i uppdrag att förändra Stadsskolan, och den låga 
behörigheten hade varit en nyckelfråga. Den nya rektorn använde det 
handlingsutrymme hen givits av huvudmannen. Hen argumenterade 
utifrån ett pedagogiskt-professionellt perspektiv och syftet var att höja 
behörighetsnivån på Stadsskolan, vilken enligt rektorn var ett av skälen 
till de brister som genererat vitesföreläggandet.  

(…) att öka upp behörigheten och att… Det är kanske dyrare i ett år, att 
göra den satsningen. Men idag har du ju som sagt haft jättemycket 
elevassistenter. Har du lärare som är duktiga och vana att jobba 
pedagogiskt så behöver du kanske inte ha lika många… Så jag hoppas 
på att pedagogiken ska lösa det hela. (Nya rektorn Stadsskolan) 

Diskussionen om den kommunala resurstilldelningen till skolorna som 
fördes när inspektionen genomfördes ledde under det kommande 
läsåret till ytterligare en översyn och fortsatt utökning av den 
socioekonomiska faktorn. Behovet av den tidigare organiseringen i 
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kommunen med en del ”fria resurser” för kommunens skolor, framför 
allt en centralt organiserad elevhälsa som också tillhandahöll insatser 
som modersmålsundervisning och studiehandledning, vilken 
Stadsskolan enligt skolchefen hade använt i högre utsträckning än de 
andra skolorna, minskade i takt med Stadsskolans pågående 
förändring. De resurser som kunde frigöras fördelades direkt ut till 
skolorna istället genom höjd elevpeng. Den ursprungliga rektorns 
uppfattning, hen som avsattes efter vitesföreläggandet, att 
Stadsskolans generella resurstilldelning hade varit otillräcklig, 
bekräftades av både konsultrektorn och den nya rektorn, som menade 
att Stadsskolans situation och elevunderlag krävde större egna 
resurser. Frågan om betydelsen av den socioekonomiska viktningen 
var därmed väckt på huvudmannanivå. Hur de riktade statsbidragen 
för likvärdighet och högre måluppfyllelse, som var under införande 
skulle fördelas kom att påverkas av detta. Den övergripande 
frågeställningen som ordföranden och den politiska nämnden 
övervägde var vilka fördelningsprinciper som ur ett 
huvudmannaperspektiv var ändamålsenliga, översiktligt; tilldela 
resurser till skolorna utifrån deras behov eller efter deras prestationer? 

Den nya rektorns åtgärder blev framgångsrika i den meningen att 
behörigheten höjdes avsevärt och att en förändringsprocess inleddes 
på skolnivå. I takt med att skolorganisationen fungerade bättre och 
färre klagomål rapporterades, minskade också aktiviteten på 
huvudmannanivå i intresset för Stadsskoleprojektet, enligt den nya 
rektorn.  

Under slutet av höstterminen avsattes skolchefen, vilket skedde med 
omedelbar verkan och utan officiell förklaring. En tillförordnad 
skolchef tillsattes i avvaktan på ordinarie rekrytering. En ny skolchef 
tillträdde strax efter jul och därefter skedde även personalförändringar 
på förvaltningen. 

Under den senare delen av vårterminen upplevde den nya rektorn att 
huvudmannens intresse för Stadsskoleprojektet minskade. De riktade 
extraresurserna till Stadsskolan började ifrågasättas:  

Jag hade en ganska otraditionell organisation också. Där jag jobbade 
helt och hållet med personalen och hade en, ja liknande ”biträdande” 
men som hette ”pedagogisk utvecklare” som jobbade med lärarna och 
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som utvecklade elevhälsan. Och en som jobbade som administrativt 
stöd och kvalitetsansvarig. Och sedan när skolchefen försvann så blev 
det mycket mer så att: ”ja, alla andra har ju en biträdande” och… ”Du 
kanske inte kan ha den här organisationen”. (Nya rektorn Stadsskolan) 

När sommarlovet kom valde den nya rektorn att avsluta sin tjänst och 
lämna Stadsskolan. Även de personer som hade jobbat i den nya 
rektorns ledningsgrupp valde att sluta. Det hade då gått 15 månader 
sedan den nya rektorn anställdes, vilket i sin tur hade skett knappt ett 
år efter själva inspektionen. Stadsskolan stod återigen inför ett byte av 
skolledning.  

 

8.5 Skolchefens tillbakablick tre år efter inspektionen 

Den skolsammanslagning som hade genomförts när Stadsskolan 
bildades omnämndes av alla informanter som en olycklig 
omständighet för den situation Stadsskolan hade hamnat i. Även 
ordföranden i nämnden, som varit med och beslutat om 
organisationsförändringen, var självkritisk till skolsammanslagningen: 

Det man möjligen kan säga är att vi var kanske lite för optimistiska. Att 
slå ihop två stycken lärarlag där det var de två stycken i kommunen 
som fungerade sämst, om man får använda det uttrycket, så var vi 
kanske lite naiva möjligen, skulle jag säga, om man tittar i backspegeln. 
Att tro att det här skulle vara en nystart. Från politiskt håll, det här blev 
på personnivå nere på skolnivå, nere på arbetslagsnivå, en väldigt 
besvärlig process. (Ordföranden nämnden) 

När uppföljningsstudien av Stadsskolan gjordes, vilken var planerad 
drygt tre år efter inspektionen, hade Stadsskolan nyligen haft tillsyn 
igen. Den här gången klarade skolan sig utan allvarliga påpekanden. 
Däremot hade Skolinspektionens handläggning av ett antal 
anmälningsärenden vållat irritation på förvaltningskontoret och den 
nya förvaltningschefen ville skaffa sig och sina medarbetare bättre 
förståelse för de dokumentationskrav Skolinspektionen ställde, och 
gjorde därför ett studiebesök på Skolinspektionens regionala kontor: 

(…) om det är vår inspektionsmyndighet så måste vi förstå hur de 
tänker. Vi gick lite om varandra, och jag vill nog påstå att fram till dess 
så fanns det kanske lite mer irritation kring att man tyckte att de var 
för mycket kontrollmyndighet och att de inte förstod hur vi gjorde. För 
vi svarade. Och kompletterade. Och det blev kompletteringar på 
kompletteringen. Men de menade: ”gör om och gör rätt bara, och svara 
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på det nya sättet”. Strunt i vad som var gjort, bara gör om nu, visa det 
rätta. Så! (Nya skolchefen Stadsskolans kommun) 

Efter mötet förstod skolchefen och medarbetarna vad 
Skolinspektionen förväntade sig från huvudmannens sida i form av 
dokumentation: ”Vi knäckte koden! (skratt)” (Nya skolchefen 
Stadsskolans kommun). 

Vid tidpunkten för uppföljningsstudien var Stadsskolans 
ledningsorganisation förändrad på nytt. Den nya skolchefen hade när 
hen skulle rekrytera ny rektor efter att ”den nya rektorn” hade hoppat 
av, fastnat för två av de sökande kandidaterna. Lite på en höft 
omorganiserades skolan därför igen. 

För vi var ju mer oroliga om vi skulle hitta någon som är bra, eftersom 
vi haft svårt att rekrytera innan. Och så sitter vi helt plötsligt med två 
stycken som vi känner att detta tillsammans skulle kunna bli hur bra 
som helst. Och de kände varandra sedan tidigare och det fanns bra 
förutsättningar. (…) Vi har intervjuat personalen innan vi gick ut med 
annonsen, och de pratade väldigt mycket då om det nära ledarskapet, 
och lite snabbare beslutsvägar och så. Så kombon av att vi då liksom 
hade två personer, och vad personalen hade önskat, gjorde ju att… Ja, 
jag föreslog politiken att vi kanske ska göra två resultatenheter. För alla 
andra resultatenheter i kommunen är antingen F-6 eller 7-9. Så det var 
bara denna som var en F-9-skola. (Nya skolchefen Stadsskolans 
kommun) 

Stadsskolan delades upp i två självständiga skolenheter, en med låg- 
och mellanstadium och en med högstadium, och de två nyrekryterade 
rektorerna fick ansvar för varsin enhet. Stadsskolan återgick därmed 
till en mera traditionell organisation som påminde om ordningen före 
den kontroversiella skolsammanslagningen och försöken att gifta 
samman de två skolkulturerna. Även Stadsskolans lokaler, som vid 
skolsammanslagningen hade öppnats upp och förändrats avsevärt, 
ändrades enligt den nya skolchefen tillbaka i riktning mot hur de var 
utformade före skolsammanslagningen.  

Skolchefen motiverade omorganiserandet med att de två nya 
rektorerna enligt skollagen var suveräna att besluta om skolans inre 
organisation. Samtidigt menade hen att en förklaring till att 
organisationen förändrades så radikalt igen, var att majoritetsidén i 
den politiska nämnden, vilken tidigare hade lett fram till 
skolsammanslagningen och F-9-perspektivet på Stadsskolan, nu var 
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att det hade skapats för stor frihet och för öppna strukturer för 
Stadsskolans elever. Nu handlade det om Stadsskolans 
socioekonomiskt utsatta läge och hur huvudmannen kunde anpassa 
skolans organisation och strukturer efter det. I Stadsskolans 
upptagningsområde hade någonstans mellan 50 och 55 procent av 
vårdnadshavarna minst eftergymnasial utbildning. Det måttet 
representerade en ytterlighet i kommunen, som skolchefen jämförde 
med andra skolors upptagningsområden som i kraft av att ha högre 
utbildningsnivå bland vårdnadshavarna ansågs ha bättre 
förutsättningar att hantera öppna strukturer och mer frihet: 

Ju mindre grad av studiekultur du har med dig till skolan, ju högre 
strukturer behöver du. Det vill säga, som vi har en extrem på andra 
hållet, där 93 procent av vårdnadshavarna har eftergymnasial 
utbildning. Ja, men där kanske man skulle jobba lite mer med 
fördjupning för det finns i sig. Men här är en annan socioekonomisk 
sammansättning, och då måste man jobba med högre strukturer. (Nya 
skolchefen Stadsskolans kommun) 

De två nya rektorerna ville inte jobba enligt de principer som var 
uppdragna i Stadsskoleprojektet. Tvärtom. De avskaffade 
ledningsgruppen. De avskaffade mentorsorganisationen vilken ansågs 
utgöra ett extraled som skulle ”passeras” i vissa frågor och de 
förändrade även andra saker i organisation och verksamhet utifrån 
sina idéer om skolledarskap. Många av de nyrekryterade lärarna 
stannade kvar på Stadsskolan.  

Vid tidpunkten för uppföljningsstudien hade Stadsskolan också infört 
tvålärarsystem, tre lärare på två klasser, på hela mellanstadiet och 
större delen av högstadiet. Mot bakgrund av den resursbrist som de 
tidigare rektorerna hade vittnat om, talade dubbelbemanningen för att 
skolan hade fått avsevärt utökade resurser, vilket förklarades av 
tillkomsten av det statliga likvärdighetsbidraget som infördes 2018, 
ungefär samtidigt som den nya skolchefen tillträdde.65  

 
65 Statens krav för att bevilja likvärdighetsbidraget var att huvudmännens användning av det 
stärkte likvärdigheten och kunskapsutvecklingen. Syftet var att stimulera kommuner att 
fördela resurser till skolan utifrån kunskap om de lokala socioekonomiska förutsättningarna. 
I konstruktionen av bidraget fanns ett kostnadsvillkor som förhindrade att samtidigt minska 
de egna kostnaderna per elev för undervisning och elevhälsa. Den begränsningen 
kritiserades i flera utvärderingar och togs bort från och med 2020. 
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Stadsskolan var den skola i kommunen som sammantaget hade störst 
socioekonomiska utmaningar, enligt den nya skolchefen. Inspirerad av 
de erfarenheter om betydelsen av skolors socioekonomiska 
förutsättningar som gjorts efter vitesföreläggandet på Stadsskolan, 
infördes en fördelningsmodell för likvärdighetsbidraget som gav 
Stadsskolan halva kommunens likvärdighetsbidrag; 2,6 miljoner extra 
per år. Det motsvarade närmare fyra tjänster som skolan kunde 
använda för att öka personaltätheten. De andra åtta jämnstora 
skolorna i kommunen fick dela på den andra hälften av 
likvärdighetsbidraget. Prioriteringen byggde på en analys som hade 
gjorts i huvudmannens analysgrupp; om kommunens skolresultat 
skulle kunna höjas så måste för det första pojkars resultat höjas 
generellt och för det andra Stadsskolans resultat specifikt.  

Ja, vi har sagt att så länge vi får statsbidraget, eller så länge det ser ut… 
förutsättningarna som de är… så får de minst 2 miljoner. Det vill säga 
tre tjänster drygt. Och då är det ju rätt så välbetalda tjänster. Så 3,5 
tjänst, kan man väl säga. Som de då kan placera för att öka 
personaltätheten. (Nya skolchefen Stadsskolans kommun) 

En annan fråga som förändrats under de år som förflutit sedan 
inspektionen och vitesföreläggandet var den kravnivå som 
huvudmannen riktade mot kommunens skolor. Är det ändamålsenligt 
att fastställa olika mål för olika skolor beroende på skolornas 
kontextuella förutsättningar, till exempel de socioekonomiska faktorer 
som råder i upptagningsområdet? Eller ska alla skolors mål vara att nå 
hundra procents måluppfyllelse i alla ämnen och avseende alla mål? 
Det sistnämnda var den referenspunkt som Skolinspektionen hade 
använt vid inspektionen. Även huvudmannen hade tillämpat samma 
referenspunkt vilket medfört att Stadsskolan alltid hade visat ”röda 
siffror”. Skolchefen och den politiska nämndens ordförande hade vid 
tidpunkten för inspektionen varit tydliga med att det var respektive 
skolas rektor som var ansvarig för sin skolas resultat samt att det vid 
behov förbättrades. Den nya skolchefen var kritisk till den inriktningen 
och menade att den politiska nämnden hade drivit den för långt: ”Man 
hade varit väl stark med en resultatenhet, en rektor” (Nya skolchefen 
Stadsskolans kommun). 

Drygt tre år senare, när nämnden övervägde vilka politiska mål som 
skulle formuleras för den kommande perioden, var skolchefens förslag 
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att alla skolor skulle få olika mål beroende på vilka socioekonomiska 
förutsättningar de hade. 

Kommunen som sådan ska nå det här. Om kommunen ska nå detta, så 
är det lika bra att Stadsskolan höjer sig från 85 till 88 procent 
gymnasiebehörighet, som att någon annan skola höjer sig från 93 till 
96. Båda förändringarna är lika viktiga. Någon annan kan tycka att 92 
procent, det är bra. Men du kanske skulle legat på 94. (Nya skolchefen 
Stadsskolans kommun) 

Det förslag som den nya skolchefen hade lagt till nämnden var att 
kommunens sammantagna resultat skulle ligga någonstans i spannet 
92-100 procent. Det byggde på ett antagande att det var omöjligt att nå 
100 procent och att ett fixerat lägre mål skulle slå orättvist mot 
skolorna utifrån deras olikheter. Stadsskolan kunde nu sikta på att nå 
92 procent, medan kommunens ”spjutspetsskola” kunde sikta på 100 
procent, och båda hade rimlig chans att nå målet. 

Huvudmannen hade också beslutat att rikta förstelärartjänster till 
skolor utifrån behov, vilket var en förändring i jämförelse med 
perioden då vitesföreläggandet gavs och då förstelärartjänster hade 
tillsatts utifrån en värdering av individuell skicklighet, vilket gynnade 
redan framgångsrika skolor. Den fortsatta analysen i huvudmannens 
analysgrupp hade visat att det på Stadsskolan var mellanstadiet som 
hade störst utvecklingsbehov, vilket gav en extra förstelärartjänst dit: 

Jag kan ju gå in och se att ingångsvärdet… Alltså lågstadiets resultat 
ligger helt i nivå med vad som är förväntat. Däremot mellanstadiet; om 
man ser ingångsvärdena och utgångsvärdena på mellanstadiet; där var 
det ju ingen utveckling på det sätt som man kan förvänta sig, jämfört 
med övriga skolor. Så det var ju mellanstadiet som var väldigt tydligt 
identifierat. (Nya skolchefen Stadsskolans kommun) 

Stadsskolans lärarkår hade genomgått en grundlig förnyelse. Den nya 
skolchefen berättade att fler än hälften av skolans lärare var nya sedan 
vitesföreläggandet, något som hen inte beklagade. Förnyelsen ansågs 
ha förbättrat förutsättningarna för utvecklingsarbetet på skolan.  

(…) alltså det finns ju alltid någon lärare som har lägst liksom, skills. 
Och det kommer det alltid att finnas. Sedan gäller det att den 
lägstanivån är så hög som möjligt. Och det kan man väl säga att där är 
det stor skillnad, att lägstanivå är betydligt mycket högre.  

Skuld hade lagts på Stadsskolans dåvarande lärarkår för att vara 
förändringsobenägen och ovillig till utveckling. Det argumentet hade 
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använts av nämndens ordförande för att förklara Stadsskolans brister. 
Den nya skolchefen höll inte med om det: 

Det är lätt att tycka att personalen inte vill förändras. Nej, så kan man 
se det. Men man kan ju också säga; fick de förutsättningar på ett bra 
sätt för att göra det? Njae. Kanske inte fullt ut. Det är ju lätt att i 
backspegeln titta, att man skulle gjort på ett annat sätt. (---) Jag tror ju 
att utifrån att huvudmannen fick sätta ett större fokus och tvingades 
prioritera… man kunde inte bara titta på de andra skolorna som 
fungerade bra. Här har vi reella problem. Hade det kunnat lösa sig på 
andra sätt? (Nya skolchefen Stadsskolans kommun) 

Såtillvida hade huvudmannanivån tre år senare involverats i frågan om 
Stadsskolans utveckling och kompetensförsörjning, på ett sätt som den 
inte hade varit i samband med att inspektionen gjordes. 

 

8.6 Analys Stadsskolan 

I fallstudierna utforskas verkningar av statens styrning genom skärpt 
tillsyn och sanktioner, för huvudmannens och rektorns styrning och 
ledning. Analyserna omfattar olika delar och utgår från de i kapitel 3 
beskrivna teoretiska perspektiven (styrning, granskning och ledning) 
och de tillhörande analysbegreppen som redovisats i avsnitt 3.4.  

Utifrån granskningsperspektivet analyseras tillsynens syften såsom de 
framträdde vid ingripandet samt de lokala ledningsaktörernas 
användning av tillsynsingripandena. Utifrån samma perspektiv 
analyseras olika verkningar av tillsynsingripandet för rektorns 
respektive huvudmannens styrning och ledning. Utifrån styrnings- 
respektive ledningsperspektivet analyseras den styrning och ledning 
som rektorn och i vissa fall huvudmannens företrädare utövar i olika 
skeden av inspektionsförloppen. Utifrån styrnings- och 
ledningsperspektiven analyseras också verkningar i relation till 
styrsystemet för skolan. 

Beskrivning av analysmetoderna framgår av avsnitt 4.3.4. 

 

8.6.1 Huvudmannens inledande åtgärder 

När skolchefen tog emot aviseringen av vitesbeslutet 30 minuter innan 
pressmeddelandet gick ut ställde hen sig frågan: ”Vem tjänar på 
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detta?”. Uppmärksamheten i massmedia och de frågor som väcktes i 
organisationen handlade om ett misslyckande på Stadsskolan, vilket då 
hade bekräftats av tillsynsmyndigheten. Här framstår tillsynens 
ansvarsutkrävande syfte som centralt. Skolinspektionens användning 
av massmedia för att kommunicera ingripandet är en åtgärd som 
legitimerar syftet med tillsynen. Den tolkning av vitesföreläggandet 
som transformerades i massmedia lade ansvar på elever och familjer 
att göra aktiva val av skola och att tillsynen ger underlag för det.  

Huvudmannens inledande åtgärder utgick också i hög grad från de 
legitimerande och ansvarsutkrävande syftena. Tillsynen användes 
symboliskt för att legitimera de åtgärder huvudmannen vidtog och för 
att skapa, eller återskapa, förtroende för den lokala styrningen. 
Nämndens ordförande vittnade om det externa trycket och reflekterade 
i efterhand över risken att kortsiktighet och symbolhandlingar styrde 
valet av åtgärder. 

Skolchefen använde ordet ”blame game” för att beskriva den 
diskussion som uppstod på huvudmannanivå om vem som egentligen 
hade ansvaret för bristerna. En av de första åtgärderna var att avsätta 
Stadsskolans rektor, och rektorn beskrev själv hur åtgärden 
förklarades med ”signalvärdet” och en önskan att ge intryck att 
”kraftfulla åtgärder” vidtogs.  

Tillitserodering (Vedung, 2016) är en verkning som de lokala 
ledningsaktörerna ger uttryck för i relation till den statliga nivån, och 
som också är relevant att diskutera i relationen mellan skolnivå och 
huvudmannanivå 

Genom åtgärden att initiera ett långsiktigt skolutvecklingsprojekt 
använde huvudmannen tillsynen på ett instrumentellt sätt och agerade 
i linje med det formella resultatet av den. Extern expertis anlitades för 
att driva projektet och den process som pågick handlade om att initiera 
och skapa förutsättningar för ett utvecklingsarbete på Stadsskolan, och 
att utarbeta en åtgärdsredovisning till Skolinspektionen. 
Utvecklingsarbetet och arbetet med åtgärdsredovisningen pågick 
samtidigt. Arbetsprocesserna med tillsynens produkt- respektive 
processaspekter (Vedung, 2008, 2021) utfördes parallellt av 
skolutvecklingsexperten. Arbetet kan förstås som en policy enactment-
process där skolchefen och ordföranden anpassade, omskapade och 
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förhandlade fram egna uppfattningar om vad ingripandet krävde av 
huvudmannen (Ball et al., 2012). 

Under den period när huvudmannens arbete med att utarbeta en 
åtgärdsredovisning pågick går det att göra ett antal iakttagelser om 
huvudmannens styrning. För det första, insikten på huvudmannanivå 
om betydelsen av att den kommunala resursfördelningen till skolorna 
behövde göras utifrån kunskap om deras lokala förutsättningar och 
behov, blev tydlig. För det andra, principen att huvudmannens roll var 
begränsad till att fördela resurser och följa upp resultat medan det var 
den enskilda rektorn som var ensam ansvarig för sin skolas resultat, 
började luckras upp. I praktiken innebar förändringarna att 
huvudmannen övergav två av sina starkaste styrprinciper: 
resursfördelning med rak elevpeng samt ståndpunkten att 
”Stadsskolans problem var rektorns problem”. Fördelningen av 
förstelärare mellan kommunens skolor var ett konkret uttryck för hur 
styrningsprincipen dittills hade tillämpats. Skolchefen förebrådde sig i 
efterhand för att tillsättningen av de 20 första förstelärarna hade gjorts 
på skolor där de skickligaste lärarna redan arbetade. 

De här insikterna kan beskrivas som konceptuell användning av 
tillsynen (Jacobsson et al., 2019), vilken på längre sikt också ledde till 
konkreta åtgärder för att utveckla huvudmannens styrning. 

 

8.6.2 Rektorns styrning och ledning i det inledande skedet 

Rektorns handlingsutrymme (Molander, 2011) var fram till 
inspektionen kraftigt kringskuret, framför allt genom bristande 
förtroende och avsaknad av befogenheter från huvudmannanivå. 
Rektorn prioriterade att hålla skolans budget. När konsultrektorn 
tillträdde gavs hen stor frihet och tillit från huvudmannen. 
Konsultrektorn använde det ökade handlingsutrymmet för att inleda 
en förflyttning av Stadsskolan organisation i riktning mot de mål som 
satts upp i skolutvecklingsprojektet. Rektorn agerade offensivt och 
under uttalad förevändning till skolans personal att det fanns ett 
samband mellan ledning, ansvar, förtroende och resultat. Agerandet 
går att förstå som ett sätt för rektorn att utveckla det egna 
handlingsutrymmet (Christensen et al., 2015) och vitesföreläggandet 
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var det uppenbara skälet till att huvudmannen gav befogenheterna till 
rektorn.  

Rektorn använde resultatet av tillsynen för att bekräfta brister i 
kompetens och organisation samt som ett argument för att få lärarna 
med sig i förändringsarbetet. På så sätt använde konsultrektorn 
Skolinspektionens kritik mot skolan för att legitimera det 
utvecklingsarbete som han var en del av genom huvudmannens 
styrgrupp.  

Rektorn satte genom sin tolkning av Skolinspektionens signal, ”passa 
er”, ord på mekanismen antecipering (Vedung, 2016). Lärarna skulle 
fås att bjuda till för att föregripa ytterligare kritik. 

 

8.6.3 Huvudmannens styrning och ledning efter ingripandet 

Huvudmannens användning av tillsynen ledde till förändringar av hur 
skolorna styrdes. Resursfördelningsmodellen förändrades. Tillsättning 
av förstelärare på skolnivå förändrades och flera andra förändringar 
gjordes vad gäller styrningen av skolorna i allmänhet och Stadsskolan 
i synnerhet. Den självkritik som nämndens ordförande vittnade om 
avseende skolsammanslagningen är ett tecken på denna omsvängning. 
Den kan förstås som en insikt om att orsakerna till Stadsskolans brister 
också kunde härledas till brister i huvudmannens styrning och ledning. 
Detta kan beskrivas som en konceptuell användning av tillsynen 
(Jacobsson et al., 2019). 

I det senare skedet utökade Stadsskolans kommun den 
socioekonomiska viktningen i den egna resursfördelningen. Det 
statliga likvärdighetsbidraget riktades strategiskt mot områden som 
enligt huvudmannens analys skulle öka den sammantagna 
måluppfyllelsen på kommunal nivå, och det innebar att Stadsskolan 
ensam fick hälften av hela anslaget.  

Den större grupp lärare som slutade på Stadsskolan efter 
vitesingripandet medförde att kompetensstrukturen på skolan 
förändrades. Både skolchefen och skolledningen ansåg att de lärare 
som slutade generellt inte hade utfört en fullgod arbetsinsats. Den nya 
rektorn och den nya skolchefen ifrågasatte å sin sida om de aktuella 
lärarna tidigare under sin tjänstgöring hade fått adekvat stöd och 
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kompetensutveckling. Det sätter ljuset på huvudmannens och rektorns 
styrning och ledning under det tidigare skedet innan inspektionen, och 
indikerar att både rektorn och skolchefen hade varit införstådda med 
bristerna men valt att inte agera på dem. 

På huvudmannanivå syntes vid uppföljningsstudien efter tre år en 
förändring i riktning mot ökat ansvarstagande för skolornas utveckling 
och resultat. Huvudmannen formulerade mål och använde sina 
styrverktyg strategiskt för att åstadkomma förutsättningar för ökad 
likvärdighet i den kommunala skolorganisationen och för att ge 
rektorerna befogenheter som motsvarade deras ledningsansvar. Skolor 
med goda förutsättningar och resultat gavs lägre ekonomisk tilldelning 
medan skolor med sämre förutsättningar och resultat, framför allt 
Stadsskolan, kompenserades med högre resurstilldelning. 
Förändringen i styrningen av kommunens skolväsende kan översiktligt 
betecknas som en rörelse från konkurrens och eget ansvar till 
gemensamt ansvar och ett kompensatoriskt förhållningssätt. Skolornas 
rektorer lämnades därigenom inte längre ensamma med sina 
utmaningar, även om skolornas utmaningar varierade. Denna 
förändring upplevdes som betydande och den nya skolchefen lyfte fram 
den som en direkt verkning av tillsynen. 

Det här kan förstås som att den konceptuella användningen av 
tillsynen konsoliderats och bidragit till att huvudmannen givit rektorn 
adekvata befogenheter, vilket också ökade handlingsutrymmet för 
rektorn.  

 

8.6.4 Rektorns styrning och ledning efter ingripandet 

När skolutvecklingsexperten tillträdde den ordinarie tjänsten som 
rektor på Stadsskolan fortsatte hen att använda tillsynen på samma sätt 
som konsultrektorn hade gjort tidigare. Den nya rektorn tog tillsynens 
främjande syfte i bruk, och legitimerade med hjälp av det 
skolutvecklingsprojektet som hen hade dragit upp riktlinjerna för i den 
tidigare funktionen som skolutvecklingsexpert på huvudmannanivå. 
Stödet från skolchefen var stort och rektorn agerade självständigt och 
hade stora befogenheter och ett omfattande handlingsutrymme 
(Molander, 2011). 
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Rektorn betonade delaktighet i förändringsarbetet, vilket bedrevs 
självständigt på skolnivå och oberoende av de bedömningar som 
Skolinspektionen hade gjort. Det tog istället avstamp i de 
målsättningar som formulerats i skolutvecklingsprojektet som 
utgjorde en självständig analys av skolans utvecklingsbehov. Detta kan 
förstås som en på skolnivå mera instrumentell användning av tillsynen 
(Jacobsson et al., 2019), men med betoning av processaspekten 
(Vedung, 2016, 2021). Den självständighet som rektorn hade i kraft av 
det utökade handlingsutrymmet kan också förstås som ett frigörande 
från redovisningsskyldighetens logik (Englund & Solbrekke, 2015), 
vilken hade styrt den tidigare rektorn som i samförstånd med 
skolchefen hade prioriterat ner de nationella målen till förmån för att 
hålla budgeten. 

Stadsskolan tillfördes nya resurser ad hoc, rektorn hade stort 
förtroende från skolchefen samt gavs stora befogenheter i särskild 
ordning. Rektorn var medveten om det och betydelsen av det ökade 
handlingsutrymmet (Molander, 2011) vilket användes för att 
strategiskt förflytta Stadsskolan i riktning mot projektplanens mål. 
Även om rektorns handlingsutrymme formellt var begränsat av att 
huvudmannen beslutat om skolutvecklingsprojektet så delade rektorn 
och huvudmannens företrädare samma målbild, och det var rektorn 
som i sin tidigare funktion som projektledare hade utarbetat 
projektplanen för huvudmannens räkning.  

Rektorn var medveten om att det ökade handlingsutrymmet var 
villkorat av vitet och att verkningen av det var tidsbegränsad. 
Tillsynens produktaspekt i kombination med den ”höjda rösten” gav 
inte huvudmannen skäl att göra annat än kortsiktiga, eller i vart fall 
tidsbegränsade, anpassningar av styrningen.  

Under den här perioden gjorde skolinspektörerna ett informellt besök 
på Stadsskolan. Rektorn upplevde att de då gav starkt stöd för 
skolutvecklingsprojektet. Eftersom tillsynen var avslutad och det inte 
pågick något formellt ärende framstod besöket närmast som 
informellt, med ett främjande syfte, även om det inte kan uteslutas att 
det var ett sätt för Skolinspektionen att markera sin närvaro och att 
skolan var under fortsatt uppsikt. Det senare motivet relaterar till 
tillsynens disciplinerande syfte (Jacobsson et al., 2019). 
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8.6.5 Verkningar utifrån styrsystemet 

Nämndens ordförande ansåg att Skolinspektionens ingripande 
utgjorde ett starkt skäl för huvudmannen att agera, och att det även gav 
stöd för att intervenera i Stadsskolans inre organisation. När 
rekryteringsprocessen av ny rektor inleddes på hösten efter 
Skolinspektionens ingripande, aktualiserades ansvarsfördelningen 
mellan huvudmannen och rektorn. Skolchefen ville att det 
skolutvecklingsprojekt som inletts skulle vara styrande för Stadsskolan 
de två kommande åren vilket innebar en inskränkning av den 
kommande rektorns befogenheter i förhållande till det statliga 
uppdraget. Skolchefen menade att det efter det av huvudmannen 
initierade skolutvecklingsprojektet inte för en ny rektor gick att komma 
och ”byta begrepp på allting”. Detta går att förstå som att vare sig 
skolchefen eller nämndens ordförande var beredd att släppa kontrollen 
från huvudmannanivå för att tilldela en ny rektor de befogenheter och 
det handlingsutrymme som rektorsfunktionen kräver, och där 
Skolinspektionens vite var skälet till det. Den uppfattningen uttalades 
av både skolchefen (”för då skulle vi kunna ha nästan vilken marionett 
som helst”) och den politiska ledningen (”Ett politiskt beslut går alltid 
att ifrågasätta”). 

Enligt min förståelse prioriterade skolchefen i det här skedet egen 
kontroll över det fortsatta händelseförloppet på skolan, framför att 
tilldela befogenheter till rektorn och därigenom ge ett 
handlingsutrymme (Molander, 2011). Nämndens ordförande ville 
använda ingripandet som förevändning för att öka den hierarkiska 
styrningen och kontrollen. Detta framstår som en verkning av vitet. 
Statens ”höjda röst” i styrkedjan understryker huvudmannens ansvar 
och behovet av kraftfulla åtgärder. Avgränsningen mellan 
professionellt och politiskt ansvar får i den kontexten en mera 
underordnad betydelse, vilket på Stadsskolan föranledde de olika 
företrädarna från huvudmannanivå att begränsa rektorns 
självständighet. Såtillvida var de förändringar av rektorns 
handlingsutrymme som iakttagits starkt villkorade av skolchefens och 
ordförandens förhållningssätt till inspektionen av Stadsskolan. 

Nämndens ordförande tolkade Skolinspektionens vitesföreläggande 
som ett generellt underkännande av Stadsskolan. Ordföranden tog det 
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som förevändning för huvudmannen att ”trycka till”, vända ”upp-och-
ner på allting” och ta i ”med hårdhandskarna” mot rektorns ledning 
och lärarpersonalens påstådda ovilja till förändring. Tillförlitligheten i 
Skolinspektionens bedömning ansågs hög och därför kunde vitet 
läggas till grund för åtgärder på skolnivå som annars inte hade gått att 
genomföra. Enligt ordföranden gav vitet legitimitet att agera på det 
sättet. Det innebar i praktiken ett underkännande av den egna 
förmågan och kapaciteten i funktionen som politiskt ansvarig. 

En annan verkning av tilltron till att tillsynen speglar relevanta och 
precisa förhållanden exemplifieras av ordförandens ordval för 
beskrivningen av regelefterlevnad i förhållande till skollagstiftningen 
(”stolpe in” eller ”solklart grönt”). De till synes exakta utsagorna 
refererar till redovisningsskyldighetens logik där beräkning och 
kvantiteter samt juridiska och organisatoriska aspekter står i centrum. 
Möjligheten att göra sådana bedömningar vilar på förekomsten av 
preciserade och mätbara kriterier (Dahler-Larsen, 2014), vilket också 
innebär att kvalitetsaspekter i skolverksamheten som inte uppfyller 
sådana mätbarhetskrav inte uppmärksammas i tillsynen. Intresset för 
skolors kvalitetsaspekter förskjuts därigenom till sådant som kan 
fastställas med precision och bedömas i förhållande till mätbar 
regelefterlevnad.  

Anlitandet av den externa skolutvecklingsexperten var ett sätt för 
skolchefen och ordföranden att få insyn i och kontroll över arbetet på 
skolnivå. Personlig lojalitet uppstod mellan skolutvecklingsexperten 
och aktörerna på huvudmannanivå, framför allt skolchefen. Även om 
skolchefen och ordföranden i nämnden hade olika uppfattningar i vissa 
frågor, i synnerhet om närmandet till skolnivån, så bidrog uppdraget 
till att sammanfoga huvudmannens politiska ansvar och rektorns 
pedagogiska uppdrag. Den inhyrda skolutvecklingsexperten fick en 
hybridroll mellan nivåerna; uppdraget kom från skolchefen men rörde 
rektorns ansvar. I styrsystemets perspektiv är detta en funktion utan 
definierat ansvar, med risk att inte bara överbrygga ansvar utan att 
ensidigt företräda eller ta parti för det ena eller det andra. 

När skolutvecklingsexperten i ett senare skede anställdes som rektor 
för Stadsskolan så blev nyttan av den tidigare hybridfunktionen tydlig; 
den underlättade för rektorn att förstå huvudmannens avsikter och 



   
 
 
 

166 
 

förväntningar, och blev samtidigt en förutsättning för att förstå och ta 
sig an de svårigheter som härbärgerades på Stadsskolan. I funktionen 
som rektor gavs skolutvecklingsexperten befogenheter att agera. 

När skolutvecklingsexperten efter ett drygt läsår som rektor på 
Stadsskolan valde att sluta sin anställning, hade det föregåtts av att 
skolchefen hade avsatts från sin tjänst. Den personliga relationen till 
skolchefen och uppdraget med projektplanen hade varit en 
förutsättning för skolutvecklingsexpertens arbete som rektor samt 
garanterat det omfattande handlingsutrymmet. I mellanperioden 
upplevde rektorn att handlingsutrymmet minskade igen. Inga formella 
beslut hade fattats utan en tänkbar orsak till det var en förändrad 
relation, och förtroende, till skolchefen efter personskiftet på den 
funktionen. När skolutvecklingsexperten slutade som rektor, valde 
också den krets av nära medarbetare som hen hade rekryterat till olika 
nyckelfunktioner på Stadsskolan att sluta. Det här illustrerar en 
verkning som kan knytas till personliga relationer och lojaliteter, och 
hur de villkorade handlingsutrymmet.  

När konsultrektorn tog över ledningsansvaret för Stadsskolan fanns ett 
stort antal klagomål mot skolan, där flera av dem hade gått vidare till 
Skolinspektionen för utredning. Konsultrektorn beskrev en ängslan 
hos lärarkåren för att göra fel och hur lärarna undvek att konfrontera 
elever som misskötte sig (”de är dörädda”), för att inte riskera klagomål 
och tillrättavisningar. Den nya rektorns, som tillträdde i det senare 
skedet, beskrivning av klagomålskulturen på skolan är illustrativ för 
det; och även hur den senare förändrades. Det redovisade exemplet 
illustrerar skillnaden vad gäller bemötande av föräldrars oro, men 
också möjligheten att, när handlingsutrymmet (Molander, 2011) är 
givet, agera utifrån professionellt omdöme. Den tidigare hanteringen 
antyder misstro mellan nivåerna och att ansvaret för elevärenden inte 
var klargjort utan bollades mellan olika aktörer, vilket skapade 
frustration hos klagande föräldrar och hos lärare och annan personal. 
Denna syn på ansvarstagande i den lokala styrkedjan är exempel på hur 
tillsynens mekanismer att efterleva formella riktlinjer och 
redovisningsskyldighetens logik (Englund & Solbrekke, 2015) ges 
företräde framför professionellt omdöme och ansvar.  
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På huvudmannanivå synliggjordes en liknande verkning av hur 
tillsynens fokus på ansvarsutkrävande relaterade till olika former av 
missnöjesyttringar i verksamheten. Skolchefen reflekterade över att 
vården av kommunens ”varumärke” gjorde hen orolig för att nya 
klagomål mot Stadsskolan skulle dyka upp under uppföljningen av 
tillsynen. Skolchefens oro för att vitet och uppmärksamheten kring det 
skulle skapa en tystnadskultur rörde inte enbart de anställda i 
verksamheten. Oron avsåg också vad det gjorde med skolchefens egna 
tankar. Vården om det kommunala varumärket var tydligt uttalad i den 
kommunala styrningen. Denna verkning kan naturligtvis ha många 
grunder, men en rimlig slutsats är att skolchefens upplevelse av att det 
var obekvämt att föra fram kritik eller kritisk diskussion av 
förhållanden i verksamheten, hade koppling till ingripandet på 
Stadsskolan, på grund av att tillsynens bedömningsindikatorer pekar 
ut vad som anses vara viktigt, och inte viktigt, i skolors verksamhet 
(Dahler-Larsen, 2014).  

I tillsynen ingår det inte att värdera eller ha synpunkter på vem en 
huvudman anställer som rektor. Som framgår av intervjuerna med 
skolchefen, konsultrektorn och ordföranden, så visade 
skolinspektörerna ändå ett påtagligt intresse för vem som skulle ersätta 
konsultrektorn som ny rektor på Stadsskolan. Rekryteringen pågick 
samtidigt som Skolinspektionens uppföljningsintervjuer genomfördes 
på skol- och huvudmannanivå, och vid besöken förekom informella 
kontakter mellan skolinspektörerna och huvudmannens företrädare. 
Både huvudmannens tillsättningsbeslut och Skolinspektionens 
uppföljningsbeslut försenades sedan, på ett sätt som gör det sannolikt 
att skolinspektörerna inväntade beskedet om tillsättningen innan de 
gav klartecken till att avsluta uppföljningsärendet. Förloppet vid 
uppföljningen av Stadsskolan ger en antydan om det. Genom 
uppföljningsbeslutet föll hotet om vite och därmed också trycket på 
huvudmannen att antecipera. Denna form av styrning är inte påbjuden 
i den officiella inspektionspolicyn, men genom tillsynsstrategin skapas 
situationer då informell dialog kan få stor betydelse, och både ge 
inspektörerna möjlighet att låta skolchefen och den politiska 
nämndens ordförande förstå vad som är lämpligt att göra; och de lokala 
ledningsaktörerna möjlighet att skaffa information om inspektörernas 
förväntningar.  
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I det huvudmannabeslut för Stadsskolans kommun som 
Skolinspektionen fattade efter att den regelbundna tillsynen på 
kommunens skolor var avslutad framgick inget om Stadsskolans 
brister eller huvudmannens ansvar för dem. Istället angavs att 
huvudmannen i huvudsak hade ett ”fungerande arbete” 
(Inspektionsbeslut Stadsskolan). I den praktiska tillämpningen av 
tillsynen ställs den enskilda skolan i centrum för ansvarsutkrävandet. 
Rektorsfunktionens placering i styrkedjan är den ultimata nivån för 
utkrävande av ansvar. Begreppet ”street-level accountability holders” 
(Hanberger et al., 2016, s. 273) betecknar ett utvärderingssystems 
tendens att förlägga ansvaret längst ut i styrkedjan, oavsett bristernas 
karaktär eller orsak. En tentativ slutsats är att detta är en verkning som 
följer av tillsynens ansvarsutkrävande och disciplinerande syften.  

 

8.6.6 Sammanfattning 

Skolinspektionens strategiska användning av massmedia har 
synliggjorts och ingripandet på Stadsskolan fick omedelbara 
verkningar på den lokala medieringsarenan. Den kraftfullhet som 
sanktionen kommunicerades med synliggör tillsynens produktaspekt 
och det ansvarsutkrävande syftet. Det satte ett starkt tryck på både den 
politiska nämnden och på skolchefen. Den användning av tillsynen 
som huvudmannens olika åtgärder medförde kan beskrivas som 
konceptuell, men med betydande inslag av instrumentella 
anpassningar för att föregripa risken för att vitet dömdes ut. Nämndens 
ordförande var angelägen om att vidta kraftfulla åtgärder även om de 
hade kortsiktig verkan. Gränsen mellan det politiska och professionella 
ansvaret utmanades av det.  

Huvudmannens styrning och ledning förändrades avsevärt under 
inspektionsförloppets gång, och de åtgärder som vidtogs från 
huvudmannens sida fick verkningar för rektorns befogenheter och 
därmed handlingsutrymmet. Skolinspektionens ingripande hade även 
direkta verkningar för rektorns handlingsutrymme. Sammantaget är 
instabilitet och kortsiktighet i ledningen av skolan en verkning som 
följde av ingripandet. 
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Långsiktiga verkningar för de lokala ledningsaktörernas ansvar som 
relaterar till tillsynen och sanktionerna som bedömningssystem, har 
diskuterats tentativt. Skolchefen och ordföranden intog en avvaktande 
eller till och med passiv hållning i förhållande till det egna 
åtgärdsansvaret i väntan på utfallet av tillsynen. Den tillförlitlighet som 
ledningsaktörerna tillmätte tillsynen bidrog till det.  
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9 Vitesföreläggande med krav att förändra 
Borgarskolans lärarresurser 

I detta kapitel redovisas intervjuer och dokumentstudier från den 
regelbundna tillsynen av Borgarskolan. Tillsynen resulterade i ett 
föreläggande att förändra skolans lärarresurser, vilket förenades med 
vite. Framställningen omfattar skolchefens och rektorns upplevelser 
och åtgärder i anslutning till inspektionen och drygt tre år senare samt 
de brister som låg till grund för ingripandet.  

Inledningsvis ges i detta avsnitt en kort bakgrund till Borgarskolan och 
inspektionen av den. Därefter följer resultatredovisningen som 
spänner över tre skeden i inspektionsförloppet; för det första rektorns 
överväganden innan inspektionen när en obehörig lärarvikarie 
anställdes (9.1); för det andra föräldragruppens eskalerande klagomål 
och anmälan till Skolinspektionen (9.2); och för det tredje skolchefens 
och rektorns åtgärder och överväganden efter inspektionen (9.3). I det 
avslutande avsnittet görs analysen (9.4).  

Borgarskolan är en väletablerad skola med drygt 500 elever i 
förskoleklass och årskurserna 1-6, belägen i en kommun i kategorin 
Större städer och kommuner nära större stad (SKL, 2016) enligt det 
kommunindelningssystem som Sveriges kommuner och regioner 
(SKR) tillämpar. Många nyanlända elever hade tagits emot året innan 
tillsynen genomfördes.  

Upptakten till tillsynen var en anmälan från föräldrarna till tre elever i 
en av skolans lågstadieklasser. Föräldrarna var generellt missnöjda 
med ordningen i klassen till följd av lärarens insatser. Sedan läraren 
dessutom sjukskrivits och en obehörig vikarie tagit över hade 
situationen försämrats och föräldrarna var oroliga för sina barns 
kunskapsutveckling. De kontaktade då Skolinspektionen och gjorde en 
anmälan.  

Skolinspektionen hade planerat att göra en regelbunden tillsyn i 
Borgarskolans kommun året därpå, men beslutade att tidigarelägga 
tillsynen av Borgarskolan.66 Rektorn informerades av 

 
66 De övriga skolorna i Borgarskolans kommun inspekterades som planerat vid den 
planerade tidpunkten året därpå.  
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skolinspektörerna om detta förfarande och informerade i sin tur 
skolchefen.  

Tillsynen genomfördes som en så kallad fördjupad tillsyn67 med 
dokumentstudier, iakttagelser på skolan samt intervjuer med 
elevgrupper, lärargrupper, elevhälsoteamet och skolledningen. 
Skolinspektörerna gjorde flera klassrumsbesök i den utpekade klassen. 

En dryg månad före sommarlovet meddelades inspektionsbeslutet. 
Borgarskolan bedömdes ha brister inom fyra av den regelbundna 
tillsynens sex bedömningsområden (se tabell 8).68 

Bedömningsområde    Bedömning eller ingripande  
1. Undervisning och lärande   Ingen brist konstaterad 
2. Extra anpassningar  
och särskilt stöd   

Föreläggande 

3. Bedömning och betygssättning Föreläggande 
4. Trygghet, studiero och åtgärder mot 
kränkande behandling   

Föreläggande vid vite 600 000 kr 

5. Förutsättningar för lärande  
och trygghet  

Föreläggande 

6. Styrning och utveckling  
av verksamheten 

Ingen brist konstaterad 

Tabell 8. Utfallet av inspektionen på Borgarskolan per 
bedömningsområde. 

Vitesföreläggandet inom området trygghet, studiero och åtgärder mot 
kränkande behandling avsåg lärarresurserna i den aktuella 
lågstadieklassen. I det föreläggandet ingick kravet på huvudmannen att 
förändra skolans lärarresurser: 

Huvudmannen och rektorn ska se till att lärarresursen på skolenheten 
är utformad så att elevernas rätt till utbildning garanteras. I detta ingår 
att huvudmannen aktivt ska verka för att lärarna har utbildning för den 
undervisning de ska bedriva. (Inspektionsbeslutet Borgarskolan) 

Den stökiga klassrumssituationen i kombination med den obehöriga 
vikarien var det skäl som motiverade Skolinspektionen att förena 

 
67 För vidare information, se avsnitt 6.1, Den regelbundna tillsynen. 
68 Se avsnitt 6.1 Den regelbundna tillsynen. 
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föreläggandet med vite. I lärarresursanalysen slog myndigheten fast att 
lärarvikarien: 

(…) på grund av bristande erfarenhet, har sämre förutsättningar att 
klara sitt uppdrag att tillgodose elevernas rätt till utbildning än en 
rutinerad och utbildad lärare har. (Inspektionsbeslutet Borgarskolan) 

Borgarskolans kommun fick fyra månader på sig att redovisa vilka 
åtgärder som vidtagits. I bilaga 5 återfinns utdrag ur 
inspektionsbeslutet och lärarresursanalysen.  

 

9.1 Rektorns tillsättning av den obehöriga lärarvikarien 

Redan inför klassens start i årskurs 2, det vill säga läsåret före 
inspektionen, hade det gjorts ett planerat byte av klasslärare. Det var 
då den manliga och behöriga klassläraren, som senare sjukskrevs, tog 
över klassen. Den ursprungliga klassläraren, även hon behörig, hade 
haft klassen i årskurs 1 och enligt rektorn varit omtyckt av både 
klassens elever och deras föräldrar. 

Alltsedan skolstarten hade klassen enligt rektorn varit en orolig 
elevgrupp och flera av eleverna hade individuella svårigheter med 
särskilda behov. Elevhälsan hade därför kopplats in tidigt. I årskurs 3 
hade elevhälsan påbörjat ett förebyggande arbete i klassen kring 
värdegrundsfrågor och relationer, vilket en socialpedagog från 
elevhälsan ansvarade för. Rektorn hade följt klassens utveckling över 
tid och haft regelbundna samtal med klassläraren samt uppföljning 
med elevhälsan.  

Ett bekymmer för rektorn inför starten i årskurs 3 var att se till att 
klassen hade tillräckliga pedagogiska resurser och kompetens. Efter 
det tidigare lärarbytet upplevde rektorn att det fanns viss 
misstänksamhet kring lärarfrågan bland en grupp föräldrar i klassen. 
Det fanns också en uttalad kritik mot den manliga klassläraren för att 
inte vara tillräckligt tydlig mot eleverna. Inför läsårsstarten den 
aktuella hösten hade rektorn fört samtal med sin chef, kommunens 
skolchef, kring denna fråga. Rektorn ville dubbelbemanna klassen och 
behövde inrätta en extra lärartjänst, men åtgärden rymdes inte i 
skolans budget. Skolchefen lyssnade på rektorn, uttryckte förståelse för 
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behovet och sa att rektorn fick vara beredd att försvara ett eventuellt 
budgetöverskridande om hen valde att inrätta extratjänsten.  

Vid läsårsstarten utlyste rektorn en extra lärartjänst. Rekryteringen 
gav inga behöriga sökande. Rektorn valde då istället att konvertera den 
utlysta extratjänsten till en assistenttjänst (”extraresurs”) som skulle 
biträda klassläraren. En yngre manlig sökande med påbörjad, men 
avbruten lärarutbildning anställdes, vilket rektorn såg som en 
acceptabel kompromiss. Det viktigaste var att extraresursen var 
personligen lämplig och kunde hantera eleverna tillsammans med 
klassläraren. Skolans specialpedagog fick i uppdrag att göra insatser i 
klassen och stödja klassläraren och den nya extraresursen.  

Halvvägs in på höstterminen sjukskrevs klassläraren och ett akut 
behov av vikarie uppstod. Rektorn övervägde om det fanns någon 
lärare på skolan som kunde ta över ansvaret för klassen tillfälligt, vilket 
det inte fanns. Rektorn övervägde också möjligheten att få tag på en 
vikarie externt. Det krävdes i första hand någon som var formellt 
behörig för tjänsten och lämplig för uppdraget och som dessutom helst 
kunde finnas kvar under en längre period om sjukskrivningen drog ut 
på tiden. Vikariatet utlystes men inga behöriga sökte tjänsten. Rektorn 
förberedde sig då för en provisorisk lösning med hjälp av skollagens 
undantagsregler från behörighetskravet.69 Rektorn bedömde att 
extraresursen uppfyllde kraven för det genom sin påbörjade 
lärarutbildning och sin kännedom om eleverna i klassen, och 
tillfrågade honom därför om han var beredd att ta vikariatet och hans 
funktion som extraresurs i klassen i så fall skulle ersättas med någon 
annan. Rektorn var införstådd med att situationen i klassen var 
krävande, men ansåg att åtgärden var den bästa möjliga under rådande 
omständigheter. Extraresursen tackade ja och klassen tillfördes 
ytterligare en extraresurs samt utökad insats av skolans 
specialpedagog.  

 

 
69 Om det saknas behöriga sökande så kan en person anställas som bedöms ”vara lämplig 
att bedriva undervisningen” och ”i så stor utsträckning som möjligt har en utbildning som 
motsvarar den utbildning som är behörighetsgivande” (SFS 2010:800, 2 kap. 18 §). En 
sådan anställning får enbart göras för begränsad tid, högst ett år. 
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9.2 De eskalerande föräldraklagomålen  

Situationen i klassen fram till jullovet var stökig och orolig. Rektorn såg 
att vikariens förmåga var otillräcklig:  

Han gjorde så gott han kunde. Han gjorde bra. Men det är klart att det 
saknas kunskaper. Man märkte ju den där äldre specialpedagogen, när 
hon kom, att hon hade lite andra redskap. Och en annan pondus 
gentemot föräldrarna. (Rektorn Borgarskolan) 

Oron i klassen fortsatte efter jullovet och efter en dryg månads 
sjukskrivning kom klassläraren tillbaka i tjänst, på halvtid. Han 
jobbade då tillsammans med den obehöriga lärarvikarien, som 
fortsatte i klassen på heltid. Rektorn utökade specialpedagogens tid i 
klassen ytterligare.  

Situationen förbättrades inte nämnvärt. De tre föräldrarnas klagomål 
tilltog och yttringarna riktades både mot klassläraren och mot den 
obehöriga vikarien. Rektorn deltog på föräldramöte. Det var vid den 
här tidpunkten som föräldragruppen kontaktade Skolinspektionen och 
gjorde en anmälan.  

Rektorn hade regelbundna rehabiliteringssamtal med klassläraren och 
bedömde att situationen i klassen och den kritiska föräldragruppen 
inte var gynnsam för hans rehabilitering. Rektorn beslutade då att 
klassläraren helt skulle kopplas bort från undervisningen i klassen och 
istället arbeta med dokumentationsarbete av elevernas 
kunskapsutveckling, vilket hade blivit eftersatt. Rektorn motiverade 
åtgärden utifrån sitt personal- och arbetsmiljöansvar.  

Det första besöket från Skolinspektionen skedde i slutet av januari 
månad, någon vecka innan klassläraren återkom på halvtid från 
sjukskrivningen. Rektorn var inför själva inspektionen, som skedde i 
februari månad, införstådd med att situationen i klassen var 
otillfredsställande. 

Kommunens skolchef såg från sin position på förvaltningsnivå att 
rektorn hade följt situationen noga och vidtagit åtgärder allteftersom 
för att kompensera problemen. Skolchefen hade förståelse för rektorns 
bedömning att ett lärarbyte knappast kunde ske förrän vid 
läsårsskiftet, även om hen själv också var bekymrad över situationen i 



   
 
 
 

175 
 

klassen. Skolchefen informerade den politiska nämnden, som litade på 
den bedömning skolchefen förmedlade.  

Skolchefen noterade att det uppstod en förtroendekris i förhållande till 
föräldragruppen när anmälan till Skolinspektionen var gjord. En 
konflikt hade uppstått mellan skolan och den klagande 
föräldragruppen. Rektorn hade bundit upp sig för sin ståndpunkt och 
föräldragruppen kämpade för den motsatta lösningen. 
Kommunikationen med den kritiska föräldragruppen upphörde i 
samband med att de gjorde en anmälan till Skolinspektionen.  

Skolchefen ansåg att Skolinspektionen borde ha stämt av med 
huvudmannen när anmälan gjordes: 

För att jag skulle ju vilja, när jag får en sådan där 
skolinspektionsanmälan; då skulle jag ju vilja uppdra åt rektorn och 
någon stödperson härifrån kanske; att prata med de vårdnadshavarna. 
(…) vi vill ju också göra ett bra jobb. Och vi vill ju egentligen få in 
kommunikationen med anmälaren. Men alltså… Det är ju en 
myndighet, så är det ju om du blir anmäld till någon domstol också. Då 
får du inte börja prata med den som anmält dig. Eller jag vet inte… Jag 
har aldrig varit ute för det. Min inbillning är så i alla fall. (Skolchefen 
Borgarskolans kommun) 

Tillsynsproceduren blev ett hinder för skolchefen att agera för att 
förebygga en vidare schism mellan skolan och föräldragruppen:  

Jag tänker bara att det är inte en vanlig process. För att du ska hela 
tiden hantera människor och relationer. (---) Det är inte att jämföra 
med någonting där ”två mötas och sedan behöver de aldrig…” Utan det 
här är relationer som man måste upprätthålla. (Skolchefen 
Borgarskolans kommun) 

Skolchefen menade att när föräldraklagomål kanaliseras till 
Skolinspektionen så påfrestas samarbetet och relationerna lokalt:  

Det kan bli så mycket försvar, både från vårdnadshavare och lärare och 
rektorer. Kommer det en anmälan från Skolinspektionen, då pratar 
man inte med vårdnadshavaren, som har gjort den. Sedan har man fullt 
upp med att svara [till Skolinspektionen]. Och dessutom så skickas ju 
svaren till vårdnadshavaren, och så kan vårdnadshavarna tycka 
någonting om det vi har svarat, och så ska vi svara på papper tillbaka. 
(Skolchefen Borgarskolans kommun) 

En sådan motsättning mellan skola och hem är en känslig situation, 
menade skolchefen, som kräver stort handlag från alla parter. Nu låstes 
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istället positionerna i avvaktan på resultatet av Skolinspektionens 
tillsyn. 

Rektorn var frågande till Skolinspektionens avsikter när de valde att 
tidigarelägga tillsynen samt när skolinspektörerna valde att göra flera 
lektionsbesök i den kritiserade vikariens klassrum, medan planerade 
besök i andra klasser avbokades.  

Rektorn beskrev skolinspektörernas intervju som ett förhör där en 
given tes skulle bekräftas: 

(…) de ställde en fråga så här liksom… Säger man någonting… Det blev 
ingen dialog utan: ”nehej, jaha”, sa de. Och så gick de till nästa fråga. 
Och det kändes jätteobehagligt. Faktiskt. (---) i en intervjusituation, 
beroende på vad man är ute efter; om man är ute efter att lyfta upp 
kompetenser, lyfta upp saker, då ställer man frågor och månar om att 
ha en dialog så att allt kommer fram. Men om man är ute efter att fälla 
någon, då ställer man frågor utifrån det perspektivet. (Rektorn 
Borgarskolan) 

Rektorn hade vid intervjun ställts inför frågan om sina planer när det 
gällde den deltidssjukskrivna klassläraren: 

Och då kände jag, hamnade jag i lite etiskt dilemma. Den läraren var 
sjukskriven och mådde jättedåligt. Vi hade företagshälsovården 
inkopplad och vi hade mycket samtal och så här. Och jag hade inte 
hunnit och prata med honom om framtid; hur ska vi tänka nu? Och det 
vill man ju faktiskt göra med en medarbetare. Vad tänker du göra nu 
själv kring det här? Och komma fram till något tillsammans. (---) Jag 
ville inte att det skulle stå i något protokoll: ”nej men den läraren tror 
jag nog inte är lämplig att jobba som lärare”. Även om jag kanske hade 
en sådan tanke och fundering om det verkligen var rätt. (Rektorn 
Borgarskolan) 

Vid skolinspektörernas intervju med skolchefen hade frågan om vilken 
insyn i och ståndpunkt huvudmannen haft angående den obehöriga 
vikarien ställts. Skolchefen refererade de insatser som rektorn beslutat 
om, bland annat den specialpedagog som tillförts klassen. Frågan om 
att omfördela lärarresurser från någon annan skola i kommunen hade 
enligt skolchefen aldrig väckts, och frågan ställdes inte heller vid 
intervjun med hen. 

När inspektörerna efter inspektionsbesöket lämnade skolan återstod 
det fortfarande drygt tre månader av vårterminen.  
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Under våren anställde rektorn ytterligare en specialpedagog på skolan 
vars huvuduppgift blev att gå in i den aktuella klassen och stödja den 
obehöriga vikarien. Specialpedagogen och den obehöriga vikarien 
hanterade tillsammans situationen i klassen under resten av 
vårterminen. Rektorn deltog vid föräldramöte i klassen och 
informerade om skolans insatser och planering framåt. 

I slutet av vårterminen kom inspektionsbeslutet. Borgarskolan 
kritiserades och ett vitesföreläggande på 600 000 kronor utfärdades 
med kravet att huvudmannen och rektorn skulle: 

(…) se till att lärarresursen på skolenheten är utformad så att elevernas 
rätt till utbildning garanteras. I detta ingår att huvudmannen aktivt ska 
verka för att lärarna har utbildning för den undervisning de ska 
bedriva. (Inspektionsbeslutet Borgarskolan) 

Skolchefen informerades av skolinspektören om resultatet av tillsynen. 
Det skedde ett par timmar innan Skolinspektionen gick ut med ett 
pressmeddelande om ingripandet på Borgarskolan, och skolchefen 
drog då slutsatsen att informationen och pressmeddelandet var en del 
av konceptet: 

(…) väldigt upphaussat kring vitet, tyckte jag. Jag fick mail ifrån dem 
liksom så här: ”who-ho, nu får du förhandsinformation och sedan gör 
vi en pressrelease”. Det var så det kändes. Som om de var riktigt så här, 
”oh, tjo-hoo!” Vi skulle vara beredda. (Skolchefen Borgarskolans 
kommun) 

Det återstod då en månad av vårterminen. Borgarskolans kommun 
gavs fyra månaders respit att svara på hur problemet skulle åtgärdas 
(Inspektionsbeslutet Borgarskolan). 

 

9.3 Skolchefens och rektorns åtgärder efter inspektionen 

I samband med det kommande sommarlovet stod klassen inför ett 
ordinarie lärarbyte på grund av uppflyttningen till mellanstadiet. 
Rektorn hade redan när inspektionsbeslutet tillkännagavs under slutet 
av vårterminen planerat lärarbemanningen för klassen det kommande 
läsåret och stod i begrepp att presentera det för föräldrarna i klassen. 
Den dubbla lärarbemanning som hade motiverats utifrån behov som 
fanns i klassen, men som inte hade gått att genomföra inför årskurs 3, 
kunde nu genomföras.  



   
 
 
 

178 
 

Ungefär samtidigt med skolstarten på höstterminen levererade 
Borgarskolans kommun sin redovisning av åtgärder, där det bland 
annat framgick att kommunen hade ”organiserat så att aktuell 
elevgrupp till hösten i åk 4 får två erfarna legitimerade lärare” 
(Åtgärdsredovisning Borgarskolans kommun). 

Vi hade riggat med två jätteerfarna, jätteduktiga lärare. (---) Som skulle 
ta emot klassen. Och de hade två klassrum, och det var en liten klass, 
det här var ju en av åtgärderna att de inte skulle vara för många. Men 
två lärare som hade en helt annan auktoritet gentemot alla lärare, alla 
föräldrar. (Rektorn Borgarskolan) 

Åtgärden föll väl ut. Ett par veckor in på det nya läsåret gjorde 
Skolinspektionen uppföljningsbesök för att kontrollera om bristerna 
hade avhjälpts. 

Och då när de gjorde uppföljningsbesöket, och den här klassen, så såg 
de ju att det var ju lugnt. Ja, en knappnål hade kunnat falla. (---) Så 
lugnt var det. Och jag tror de gjorde två besök. (---) Och så intervjuade 
de barnen, och barnen: ”det är mycket bättre nu”. Som barn säger, va? 
Och hade det gått två eller tre veckor in på terminen? (Rektorn 
Borgarskolan) 

Ytterligare tre veckor senare avslutade Skolinspektionen ärendet och 
meddelade att det ”vid uppföljningen av tillsynen inte har framkommit 
annat än att Borgarskolans kommun avhjälpt dessa brister” 
(Uppföljningsbeslut Borgarskolan). Viteshotet var därmed undanröjt 
och tillsynsärendet avslutades.  

Vid uppföljningsstudien drygt tre år senare mindes Borgarskolans 
rektor Skolinspektionens tillsyn och ingripandet mot Borgarskolan väl. 
Uppmärksamheten i lokala medier hade varit stor och rektorn menade 
att inspektionsingripandet hade skadat lärarnas självkänsla och 
skolans anseende:  

Jag tror att skolan fick sig en rejäl knäck i samband med det där. Det 
var många som mådde dåligt och jag är ganska övertygad om att det 
påverkar fortfarande. (Rektorn Borgarskolan) 

Rektorn berättade också att hen sedan dess hade börjat agera mer 
strategiskt vid tillsyn:  

(…) blivit duktigare på att se vad är det för frågor de kommer att ställa 
och vad de måste ha svar på. Och har sett till att dokumentationen är 
så som de efterfrågar den. Och det som jag reflekterar över ibland, ja, 
har arbetet i sig, med barnen blivit så mycket bättre? Nej, det tror jag 
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inte. Men däremot att vi lägger mycket mer tid på att dokumentera 
korrekt, ha ryggen fri. Det tycker jag är sorgligt. (Rektorn 
Borgarskolan) 

I sitt fortsatta arbete som rektor hade hen tagit med sig erfarenheten 
från tillsynen av Borgarskolan och förändrat sitt arbetssätt utifrån det. 

 

9.4 Analys Borgarskolan 

I fallstudierna utforskas verkningar av statens styrning genom skärpt 
tillsyn och sanktioner, för huvudmannens och rektorns styrning och 
ledning. Analyserna omfattar olika delar och utgår från de i kapitel 3 
beskrivna teoretiska perspektiven (styrning, granskning och ledning) 
och de tillhörande analysbegreppen som redovisats i avsnitt 3.4.  

Utifrån granskningsperspektivet analyseras tillsynens syften såsom de 
framträdde vid ingripandet samt de lokala ledningsaktörernas 
användning av tillsynsingripandena. Utifrån samma perspektiv 
analyseras olika verkningar av tillsynsingripandet för rektorns 
respektive huvudmannens styrning och ledning. Utifrån styrnings- 
respektive ledningsperspektivet analyseras den styrning och ledning 
som rektorn och i vissa fall huvudmannens företrädare utövar i olika 
skeden av inspektionsförloppen. Utifrån styrnings- och 
ledningsperspektiven analyseras också verkningar i relation till 
styrsystemet för skolan.  

Beskrivning av analysmetoderna framgår av avsnitt 4.3.4. 

 

9.4.1 Huvudmannens styrning och ledning efter ingripandet 

Tillsynens ansvarsutkrävande syfte dominerade intrycket av 
ingripandet på Borgarskolan. Fyra aspekter av det ska beröras. För det 
första gjordes vid den regelbundna tillsynen en snävt avgränsad 
bedömning av situationen i en enskild klass. Bedömningar som utgår 
från syftet att utkräva ansvar är snävare samt kontrollerar enskilda 
aktörers agerande och uppfyllande av sina mål i högre utsträckning än 
när syftet är främjande (Jacobsson et al., 2019). Den bedömning som 
Skolinspektionen gjorde i den delen var avgränsad till den enskilda 
lärarens och lärarvikariens förmåga och prestation; inspektörerna 
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besökte den kritiserade klassen flera gånger och avbokade 
lektionsbesök i andra klasser. För det andra var tillsynens 
produktaspekt i fokus vid ingripandet, genom frånvaron av delaktighet 
och involvering av de som berördes av tillsynen. Processaspekten 
berördes inte av inspektionsåtgärderna. Detta bidrog till de lokala 
ledningsaktörernas upplevelse av tillsynens inriktning på kontroll. För 
det tredje gavs huvudmannen ingen möjlighet att i förväg agera utifrån 
sitt åtgärdsansvar; skolchefen informerades i efterhand om de 
inkomna klagomålen och om Skolinspektionens beslut att 
tidigarelägga inspektionen. För det fjärde upplevde de lokala 
ledningsaktörerna att inspektörerna framför allt sökte efter bevis som 
bekräftade avvikelser i verksamheten snarare än att förutsättningslöst 
utforska situationen i sin helhet. Skolchefens beskrivning av hur 
vitesföreläggandet aviserades samt rektorns upplevelse av att 
skolinspektörerna efter det förberedande besöket var ute efter att fälla 
någon kan ses som uttryck för det, där produktaspekten och det 
ansvarsutkrävande syftet står i centrum (Vedung, 2016).  

De lokala ledningsaktörernas upplevelse av tillsynen var att den syftade 
till kontroll och utkrävande av ansvar, vilket försatte dem i 
”försvarsposition” med strategin att förhålla sig på ett strikt 
instrumentellt sätt till ingripandet (Vedung, 2008). De formella kraven 
i föreläggandet tillgodosågs men inga åtgärder som syftade till 
utveckling och lärande vidtogs, och inte heller åtgärder för att utkräva 
ansvar lokalt. 

Rektorns och skolchefens tillit till tillsynsmyndigheten på statlig nivån 
försämrades av insatsen, tillitserodering (Vedung, 2016) medan tilliten 
mellan ledningsaktörerna i den lokala styrkedjan snarare stärktes. 

 

9.4.2 Rektorns styrning och ledning efter ingripandet 

När rektorn under höstterminen ställdes inför att rekrytera en vikarie, 
övervägde hen vilka alternativ som var möjliga att genomföra utifrån 
de givna förutsättningarna (Molander, 2011). Rektorn synliggjorde det 
tillgängliga handlingsutrymmet. De olika beslut som fattades; 
tillsättning av vikarien, förstärkning med specialpedagog samt olika 
kompensatoriska insatser, är exempel på hur rektorn använde 
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handlingsutrymmet. Rektorns samråd med skolchefen samt åtgärder 
för att inrätta en extratjänst utanför budgetutrymmet, att annonsera 
efter en behörig vikarie och att med hjälp av skollagens 
undantagsbestämmelser anställa en lärare, är exempel på hur rektorn 
utvecklade handlingsutrymmet för ”att offensivt påverka 
handlingsmöjligheterna i önskad riktning” (Christensen et al., 2015, s. 
19).  

Under inspektionsförloppets första del pågick en dialog mellan rektorn 
och föräldragruppen om lärarinsatserna och situationen generellt i 
klassen. Rektorn omfördelade pedagogiska resurser till klassen, vilket 
också kan förstås som ett sätt att föregripa kritik, antecipering 
(Vedung, 2016). 

Det föreläggande som riktades mot skolan handlade om att elevernas 
rätt till utbildning skulle garanteras, vilket inte inbegrep någon 
preciserad åtgärd för hur det skulle uppnås, till exempel att byta en 
lärare mot en annan. Rektorn valde efter ingripandet att vidhålla 
strategin att omfördela pedagogiska resurser till klassen. Här framstår 
motsättningen mellan de förväntningar på tillsynen som statligt 
styrmedel, som föräldrarna uppfattade den som, och det 
decentraliserade ansvaret och rektorns uppdrag att besluta om 
fördelning av resurser på sin skola. Användningen av tillsynen och 
förekomsten av sanktioner bidrog till att skapa oklarhet om rektorns 
ansvar och begränsade handlingsutrymmet. Hanteringen av 
tillsynsproceduren kan förstås som en form av lokal omförhandling där 
både rektorns och skolchefens tolkning av situationen förändrades och 
fick verkningar i praktiken (Ball et al., 2012). 

Rektorn uppgav att hen under tillsynsförloppet, av hänsyn till den 
sjukskrivna lärarens integritet, inte ville svara skolinspektörerna om 
sin planering för den kritiserade klassläraren. Detta med anledning av 
att de protokoll som under en tillsyn upprättas efter skolinspektörernas 
intervjuer med olika aktörer är offentliga. Kravet på transparens 
inverkar på möjligheten att klarlägga olika sakförhållanden och få en 
allsidig bild av händelser på en skola (Dahler-Larsen, 2014). Det är en 
verkning av kravet på likvärdiga bedömningar i tillsynen och vid 
användning av sanktioner. 
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Om tillsynens ansvarsutkrävande syfte framträder starkt och 
produktaspekten står i centrum finns risk för tillitserodering, vilket 
ägde rum efter inspektionen och ingripandet på Borgarskolan. 
Rektorns minnesbilder av inspektionen tre år senare visar på en sådan 
verkning av tillsynen på Borgarskolan. 

 

9.4.3 Verkningar utifrån styrsystemet 

Anmälningar till Skolinspektionen kan ha olika syften. De kan vara ett 
sätt att utöva påtryckning mot skolan och det handlingsutrymme som 
tillkommer till exempel rektorn. På Borgarskolan upprätthölls 
styrsystemets ansvarsfördelning fram till föräldrarnas anmälan. 
Mycket talar för att Skolinspektionens beslut att konvertera 
klagomålen till en tidigarelagd regelbunden tillsyn invaggade 
föräldragruppen i tron att det skulle leda till omedelbara åtgärder i 
klassen. Den lärarresursanalys som föregick Skolinspektionens 
ingripande utgjorde ett indirekt stöd till föräldragruppens krav på 
förändringar av lärarresurserna i klassen. I lärarresursanalysen slog 
myndigheten fast att lärarvikariens bristande erfarenhet var orsak till 
bristerna. Det här visar tillsynens särställning i styrsystemet att ingripa 
oberoende av de situerade möjligheterna att tillgodose kraven. 

Under det fortsatta förloppet betraktade skolchefen tillsynsproceduren 
som ett hinder för att agera självständigt i syfte att förebygga en vidare 
schism mellan skolan och föräldragruppen. Den avstannade dialogen 
medförde att sakfrågan pausades, med frustration som följd hos de 
inblandade och risk för kvalitetsförlust i skolverksamheten och 
begränsat handlingsutrymme för de lokalt ansvariga. 

Ansvaret för hantering av klagomål utgör en aspekt av styrsystemets 
komplexitet. Högst upp i styrkedjan har Skolinspektionen ett 
tillsynsansvar för skolväsendet och en befogenhet att förelägga en 
huvudman att vidta åtgärder om brister konstateras. Huvudmannen 
ansvarar för att kontrollera att rektorn genomför verksamheten utifrån 
lagar och förordningar. På huvudmannanivå har skolchefen ansvar att 
bistå den politiska nämnden med sin uppgift. På skolnivå har rektorn 
eget ansvar för att verksamheten bedrivs enligt gällande bestämmelser. 
Om en hierarkiskt överordnad aktör, oavsett var i styrkedjan, griper in 
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i ett pågående förlopp förändras relationerna mellan parterna och en 
maktförskjutning uppstår som riskerar att begränsa 
handlingsutrymmet (Molander, 2011). 

 

9.4.4 Sammanfattning 

På Borgarskolan var tillsynens ansvarsutkrävande syfte i fokus och 
ingripandet eroderade tillit mellan den granskade verksamheten och 
granskarna. 

Tillsynen användes strikt instrumentellt av Borgarskolans huvudman 
och rektor. Den brist som var föremål för Skolinspektionens ingripande 
åtgärdades utan att de faktiska förhållandena på skolan eller skolans 
verksamhet i övrigt berördes. Den rapporterade avvikelsen fick 
därigenom enbart formell betydelse. 

Förekomsten av pågående klagomål var av betydelse för inspektionen 
på Borgarskolan. Skolinspektionens hantering av klagomålen inom 
ramen för tillsynen inverkade på ansvarsfördelningen mellan den 
statliga nivån och huvudmannen samt skolan. En verkning av det var 
att rektorns handlingsutrymme begränsades.  

Rättsliga procedurfrågor och formkrav fick verkningar för de lokala 
relationerna mellan skola och hem. Detta kan diskuteras som ett 
spänningsförhållande mellan det professionella ansvarets och 
redovisningsskyldighetens logiker, där den senare, i likhet med 
tillsynen, refererar till ett språk där juridiska aspekter står i centrum 
(Englund & Solbrekke, 2015). 

 

  



   
 
 
 

184 
 

10 Tvångsingripande på Storskolan i åtta månader 

I detta kapitel redovisas resultatet av de dokumentstudier som gjorts 
av tillsynen på Storskolan vilken ledde fram till ett ingripande med 
statliga åtgärder för rättelse.  

Inledningsvis i detta avsnitt ges en kort bakgrund till Storskolan och 
inspektionen av den. Därefter följer resultatredovisningen som är 
strukturerad i två avsnitt; ett med de åtgärder som vidtogs under 
perioden av statliga åtgärder för rättelse (10.1) och ett med den 
uppföljning som Skolinspektionen gjorde när de statliga åtgärderna för 
rättelse avslutades (10.2). I ett avslutande avsnitt görs analysen (10.3).  

Storskolan är en kommunal skola med cirka 240 elever i årskurserna 
4-9, belägen i en kommun som enligt Sveriges kommuner och 
regioners (SKR) kommunindelningssystem klassas i gruppen 
storstäder och storstadsnära kommuner (SKL, 2016). Skolan ligger i 
en segregerad förort och bland skolans elever finns ett trettiotal språk 
representerade och skolan kan karaktäriseras som en frånvalsskola 
(Ambrose, 2016). Elevantalet hade minskat under en längre tid och 
under en tillfällig ombyggnation av skolan begränsades antalet 
årskurser till 4-6. Högstadiets tre årskurser återkom successivt i takt 
med att ombyggnationen blev klar, den sista årskursen återgick till 
skolan samma år som Skolinspektionens tillsyn inleddes. 

I Skolinspektionens regelbundna tillsyn 2016 inspekterades alla skolor 
i Storskolans kommun. I slutet av året meddelade Skolinspektionen ett 
föreläggande mot huvudmannen för brister på Storskolan inom 
samtliga sex av den regelbundna tillsynens bedömningsområden. Två 
av föreläggandena var förenade med vite på 800 000 kronor. Skälet till 
vitet var att bristerna bedömdes ”allvarligt försvåra elevernas 
förutsättningar att nå målen för utbildningen” (Inspektionsbeslut 
Storskolan). De allvarligaste bristerna rörde enligt tillsynsbeslutet 
elevers rätt till särskilt stöd samt trygghet och studiero. Huvudmannen 
gavs drygt åtta månader för redovisning av åtgärder. Under hösten 
2017 efter att huvudmannen redovisat vilka åtgärder som vidtagits 
gjorde Skolinspektionens flera uppföljningsbesök på skolan. I början 
av 2018 vidtog Skolinspektionen därefter två åtgärder; för det första, 
begära att förvaltningsrätten dömde ut vitet, jämkat till 700 000 
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kronor, vilket senare också skedde. För det andra, förelägga 
huvudmannen i ett uppföljningsbeslut att ”åtgärda kvarstående och 
nya brister på Storskolan” (Uppföljningsbeslut tillsyn Storskolan). 
Uppföljningsbeslutet var förenat med ett nytt vite på 1 400 000 kronor. 
Huvudmannen fick den här gången sju månaders respit för att vidta 
åtgärder och redovisa dem till Skolinspektionen.  

Parallellt med den pågående tillsynen inledde Skolverket sommaren 
2017 en insats på Storskolan inom ramen för regeringsuppdraget 
Samverkan för bästa skola (SBS) (Se avsnitt 5.5.2). SBS erbjöds ett 
urval av huvudmän vars skolor av Skolverket bedömdes ha ”särskilt 
svåra förutsättningar” (Utbildningsdepartementet, 2017, 26 januari).  

Efter uppföljningen av det andra vitesbeslutet beslutade 
Skolinspektionen i början av 2019 om statliga åtgärder för rättelse. I 
beslutet pekades omfattande brister ut inom flera områden som hade 
förelagts i de tidigare inspektionsbesluten. Skälet till myndighetens val 
av sanktion var att kommunen under en längre tid ”(…) har åsidosatt 
sina skyldigheter enligt skolförfattningarna inom centrala områden 
med följd att allvarliga brister fått fortgå” (SÅFR-beslut Storskolan). 
Samt att ”avsaknaden av kraftfulla åtgärder för att avhjälpa bristen får 
allvarliga konsekvenser för eleverna” (SÅFR-beslut Storskolan). 
Sanktionen benämndes ”tvångsingripande” och beskrevs som ”den 
skarpaste formen av ingripande som Skolinspektionen kan tillgripa 
mot en kommunal huvudman” (Uppföljningsbeslut SÅFR Storskolan).  

Genom ingripandet utsåg och placerade Skolinspektionen två särskilda 
rådgivare på Storskolan, som under en period om åtta månader skulle 
”vidta åtgärder för att åstadkomma rättelse på [Storskolan] (…)” och 
genomföra ”(…) åtgärder för att säkerställa att verksamheten vid 
[Storskolan] uppnår de krav som skolförfattningarna anger (…)” 
(SÅFR-beslut Storskolan). Inom vissa områden skulle åtgärderna 
genomföras ”i samarbete med rektorn och elevhälsans personal” 
(SÅFR-beslut Storskolan). Skolinspektionen angav i beslutet att 
rådgivarna hade valts ut mot bakgrund av att ha kompetens inom 
områdena ”lärarerfarenhet, erfarenhet av pedagogiskt 
utvecklingsarbete och erfarenhet av skolledarskap” (SÅFR-beslut 
Storskolan). I rådgivarnas uppdrag ingick att fortlöpande rapportera 
till Skolinspektionen.  
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Samma dag som beslutet om statliga åtgärder för rättelse tillkännagavs 
avbröt Skolverket SBS-insatsen på Storskolan. Skolverket motiverade 
det med att Skolinspektionens krav mot Storskolan utgjorde ett hinder 
för Skolverket att samtidigt göra stödinsatser på skolan (Skolverket, 
2019, 9 januari). Huvudmannen hade å sin sida redovisat SBS-insatsen 
som en av de pågående åtgärderna för att komma tillrätta med de 
påpekade bristerna. Skolinspektionen menade i beslutet om statliga 
åtgärder för rättelse att SBS-insatsen ”inte fråntar huvudmannen 
ansvaret för att utbildningen genomförs i enlighet med 
bestämmelserna i skolförfattningarna” (SÅFR-beslut Storskolan). 

Storskolans huvudman överklagade inte beslutet om statliga åtgärder 
för rättelse, och inte de tidigare vitesbesluten heller. Från det att 
tillsynen inleddes tills beslutet om statliga åtgärder för rättelse förflöt 
närmare 2,5 år. 

I bilaga 6 återfinns utdrag ur beslutet om statliga åtgärder för rättelse 
och i bilaga 7 utdrag ur uppföljningsbeslutet av de statliga åtgärderna 
för rättelse.  

 

10.1  Åtgärder som vidtogs efter ingripandet 

Beslutet om statliga åtgärder för rättelse mobiliserade kommunens 
politiska ledning som agerade omedelbart. Huvudmannens 
företrädare uttalade sig positivt i massmedia om Skolinspektionens 
ingripande. En av de första åtgärderna var att beställa en oberoende 
utredning av kommunens politiska styrning och ledning av 
skolverksamheten. Därutöver gjordes en översyn av chefs- och 
tjänstemannaorganisationen på förvaltningsnivå. Som en följd av 
översynen fick tjänsterna som grundskolechef och utbildningsdirektör 
nya innehavare.70 Rektorn på Storskolan avsattes och en ny rektor och 
biträdande rektor hyrdes in. En ny tjänst som grundskoleutvärderare 
inrättades på huvudmannanivå och ett nytt system för 
verksamhetsuppföljning implementerades. 

 
70 Vissa av de personförändringar som skedde var resultat av huvudmannens åtgärder och 
andra skedde på initiativ av berörda personer eller hade genomförts kort före beslutet om 
statliga åtgärder för rättelse. 
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Den nya skolledningen fick ett tidsbegränsat uppdrag som avsåg att 
leda skolan under perioden av statliga åtgärder för rättelse. 
Huvudmannen tillförde extra resurser till Storskolan för de åtgärder 
som skulle komma att behöva genomföras av den nya skolledningen. 
På begäran av de nya rektorerna klargjorde huvudmannen gentemot 
Skolinspektionen, att rektorernas ledning skulle utövas självständigt 
och oberoende av de statliga rådgivarna (Arpi, 2020, 5 november; 
Björklund, 2020, 19 mars). 

Den nya skolledningens analys av Storskolans problem var frånvaro av 
ledarskap; de vuxna på skolan hade retirerat och mist sin auktoritet. 
Detta gällde såväl skolledningen som lärarna och övrig personal. 
Hälften av lärarna var obehöriga och personalomsättningen hög. Våld, 
hot och kriminalitet förekom på skolan och polisen hade pågående 
insatser på skolan och mot enskilda elever.  

Eleverna har tagit över makten, med anledning av svagt och otydligt 
ledarskap som präglas av tjat. Det råder ofta brist på information och 
avsaknad av en gemensam vision och gemensamma mål. Man beslutar 
saker som sedan inte efterlevs. Det saknas en tro på att förändringar är 
möjliga, på grund av låga förväntningar och krav på både elever och 
personal. (Björklund, 2020, 19 mars) 

I intervjuer i press och media berättade rektorn och den biträdande 
rektorn i efterhand om sina intryck och iakttagelser från den första 
tiden på Storskolan: 

Det fanns en resignation, en ganska kraftfull resignation. Det var kallt, 
det var kris och man hade gett upp. Och eleverna, till och med när vi 
presenterade oss, sa att här har ni ingen chans att; det går inte att 
förändra den här skolan, sa elever som gick i fyran, femman (…). (Arpi, 
2020, 5 november) 

Den nya skolledningens högsta prioritet blev att utarbeta mål och 
strukturer som gjorde att utbildningen kunde bedrivas i en trygg miljö. 
I andra hand prioriterades att utveckla själva undervisningen. Detta 
ställningstagande skedde efter diskussioner med Skolinspektionens 
rådgivare, vilka argumenterade för den omvända prioriteringen. Det 
var genom rektorns beslut som frågan avgjordes (Arpi, 2020, 5 
november).  

Den viktigaste åtgärden enligt skolledningen var att återupprätta de 
vuxnas ledarskap på skolan och återta initiativet, vilket skedde genom 
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att upprätta ordningsregler för Storskolan och konsekvent ingripa om 
elever överträdde dem. Det skedde genom att rektorerna hade enskilda 
elevsamtal efter skoldagens slut, vid vilka krav på ändrat beteende 
ställdes. På ganska kort tid gav arbetet resultat (Arpi, 2020, 5 
november; Holmqvist, 2020, 7 februari).  

En specifik omständighet som rektorerna pekade på som orsak till 
skolans undergrävda auktoritet var anmälningar mot skolan. Ibland 
använde föräldrar det ”som ett vapen” vid ”konflikter med 
skolledningen”, menade rektorerna (Arpi, 2020, 5 november). Varje 
anmälan innebar ett tidskrävande arbete med dokumentation, och en 
strategi för att hantera detta hade i det tidigare skedet varit att ge efter 
för krav, vilket hade skapat en känsla av maktlöshet. Lärarnas och 
skolledningens försök att tillgodose vårdnadshavares önskemål 
fortplantades i organisationen och omöjliggjorde för lärare och 
skolledning att upprätthålla en fungerande skolmiljö (Arpi, 2020, 5 
november; Björklund, 2020, 19 mars; Holmqvist, 2020, 7 februari).  

Därutöver genomfördes en lång rad organisatoriska åtgärder av hur 
verksamheten bedrevs och förändringar av det pedagogiska arbetet; 
stärkt elevhälsa och nya rutiner för särskilt stöd, anpassningar av 
undervisning och elevdokumentation; nyanställningar; 
kompetensutveckling och handledning; förändrad schemaläggning 
samt införande av tvålärarsystem som innebar att två ämneslärare 
samverkade kring undervisningen i varje ämne av samma elevgrupp 
(Uppföljningsbeslut SÅFR Storskolan). Ytterst syftade alla 
förändringar till att skapa handlingsutrymme för både lärare och 
skolledning att kunna agera utifrån professionella utgångspunkter för 
att säkerställa trygghet, studiero och stöd i undervisningen utan att 
hindras av onödiga formaliakrav (Björklund, 2020, 19 mars).  

Den konsultutredning som huvudmannen beställt för att belysa 
orsakerna till den situation Storskolan befann sig i, avrapporterades till 
den politiska nämnden medan de statliga åtgärderna ännu pågick på 
skolnivå. Slutsatserna i utredningen var att huvudmannens 
uppföljning av och kontroll över verksamheten hade brustit under en 
längre tid (Johansson & Svedberg, 2019). Gränsdragningen mellan den 
politiska nämnden och dess förvaltning ansågs ha varit otydlig. Vid 
nämndens sammanträden hade den mesta rapporteringen om 
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Skolinspektionens tillsyn skett muntligt; inga frågor hade ställts vid 
redovisningarna och inga uppdrag hade givits till förvaltningen. 
Nämnden verkade enligt konsultutredningen inte ha tagit 
Skolinspektionens allvarliga kritik på allvar.  

Att organisationen under huvudmannen/fullmäktige inte har en 
organisation där ansvar och kontroll inte kan utkrävas är 
problematiskt. Det är nämligen flera led av tjänstemän med direkt eller 
indirekt ansvar för skolan som fallerat i både styrning av, uppföljning 
och kontroll av verksamheten, dvs kedjan från kommunchefen via 
skoldirektören och grundskolechefen till den enskilda skolan med 
rektorer och lärare. (Johansson & Svedberg, 2019, s. 5) 

I konsultutredningen lyftes samstämmiga utsagor fram från de 
intervjuade om motsättningar och oreda på huvudmannanivå, bland 
annat till följd av en tidigare genomförd omorganisation efter ett större 
ekonomiskt underskott. Konsekvenserna sammanfattades i 
utredningen som en ”fragmenterad och dysfunktionell styrkedja som 
inte hänger ihop” samt ”oklara uppdrag, oklara roller, oklart ansvar och 
oklara befogenheter” (Johansson & Svedberg, 2019, s. 9). 
Organisationskulturen beskrevs: 

(…) å ena sidan såsom vara präglad av kreativitet, tillit och att 
enheterna av tradition får vara autonoma (…). Å andra sidan beskrivs 
kulturen som en tystnadskultur där problem systematiskt läggs ”någon 
annanstans” eller ”sopas under mattan”. (Johansson & Svedberg, 2019, 
s. 10) 

Ett stort antal tidigare chefsbyten lyftes fram som en indikation på en 
osund organisationskultur: 

(…) det betydande antal chefsbyten som ägt rum under senare år. Visst 
kan en och annan person brustit i sitt uppdrag, men givet numerären i 
antal chefsbyten förefaller det vara ett problem på systemnivå och inte 
primärt en personfråga. Återkommande chefsbyten är kostsamt, såväl 
som ekonomisk som mellanmänskligt, och vilar inte alltid på en 
adekvat analys. (Johansson & Svedberg, 2019, s. 10) 

Konsulterna beskrev en kultur ”(…) där passiv tillit, varvat med 
misstro, till andra chefers kapacitet och kompetens kommit att prägla 
i styrkedjan (…)” med risk för att ”[p]roblembilder vattnas ur på sin väg 
genom styrkedjan” (Johansson & Svedberg, 2019, s. 10). 

Den politiska nämnden i Storskolans kommun instämde i 
utredningens slutsatser och beslutade att genomföra de 
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rekommendationer som gavs, vilket sammanfattades i nämndens 
beslut att:  

(…) kräva tydligare redovisningar av förvaltningens arbete och ett 
tydligt ansvarstagande från ledande tjänstemän på olika nivåer. 
Huvudmannens tjänsteorganisation med kommundirektör och den 
nya utbildningsdirektören bör också etablera ett tätare samarbete och 
en tydligare inriktning mot att uppfylla de nationella målen för skolan. 
Vidare behöver den nya utbildningsdirektören arbeta närmare sina 
olika funktioner inom förvaltningen och tydliggöra styrkedjan. (Beslut 
oktober 2019, Storskolans kommuns politiska nämnd med ansvar för 
skolan) 

Nämnden gav i uppdrag åt den nya tillförordnade 
utbildningsdirektören att ansvara för genomförandet av åtgärderna. 

 

10.2  Uppföljningen av ingripandet 

Hösten 2019 när de åtta månaderna med statliga åtgärder hade 
passerat meddelade Skolinspektionen i ett uppföljningsbeslut att 
ärendet avslutades. I den sammanfattande bedömningen slog 
Skolinspektionen fast att förbättringar hade skett på skolan: 

Skolinspektionen bedömer nu att bristerna på [Storskolan] har 
avhjälpts. Detta genom åtgärder som [Storskolans kommun] har 
vidtagit och de statliga åtgärderna för rättelse. Det har med andra ord 
skett stora förbättringar på skolan under den aktuella perioden. 
[Storskolans kommun] har fördelat resurser till [Storskolan], 
genomfört organisatoriska åtgärder och anställt en ny rektor och 
biträdande rektor som har arbetat med att åtgärda brister på skolan. 
(Uppföljningsbeslut SÅFR Storskolan) 

I uppföljningsbeslutet fanns detaljerade beskrivningar av vad som 
under perioden av statliga åtgärder hade uträttats och vad det lett till. 
Införandet av tvålärarsystem omnämndes och att det i kombination 
med förändrad schemaläggning hade möjliggjort att stöd till elever 
enklare kunde anpassas utifrån deras förutsättningar och behov. 
Kompetensutveckling och handledning hade genomförts. Det framgick 
att: 

(…) lärarna tidigare kände sig ensamma i arbetet med elever i behov av 
stöd, men att det numera finns ett fungerande elevhälsoteam och 
samarbete mellan personal på skolan i arbetet med särskilt stöd. 
(Uppföljningsbeslut SÅFR Storskolan) 
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De särskilda rådgivarna beskrev själva i en redogörelse sina insatser. 
Av den framgick bland annat att rådgivarna hade: 

(…) deltagit i verksamheten och bland annat medverkat vid 
personalmöten och personalens kompetensutveckling. Dessutom har 
rådgivarna genomfört ett stort antal lektionsobservationer i alla ämnen 
och alla klasser. Rådgivarna har även genomfört handledning av 
samtliga lärare under vårterminen 2019. Därutöver har rådgivarna haft 
löpande avstämningar med skolledningen varje vecka och med 
huvudmannen varje månad där övergripande åtgärder som behövde 
vidtas har planerats. Rådgivarna har säkerställt att planeringen också 
har genomförts och implementerats i verksamheten. Detta har gjorts 
genom dokumentstudier, observationer, samtal med personal och i 
avstämning med skolledning. (Redogörelse av statliga åtgärder för 
rättelse på Storskolan) 

Skolinspektionen bedömde att det på skolan ”bedrivs ett kontinuerligt, 
aktivt och medvetet förebyggande värdegrundsarbete i alla årskurser”. 
Skolinspektionen konstaterade vidare att ”lärarnas ledarskap i 
klassrummen har stärkts och lärarna har gemensamma strategier för 
att skapa studiero” samt att personalen arbetar ”med uppföljning och 
positiv förstärkning, såsom att med positiv feedback uppmuntra 
önskvärda beteenden” (Uppföljningsbeslut SÅFR Storskolan). Vidare 
konstaterades att: 

(…) elever idag i stor utsträckning följer skolans ordningsregler. 
Förklaringen till detta är, enligt lärare och personal i elevhälsan, att all 
personal på skolan är samspelta och konsekventa vilket medför en 
tydlighet och trygghet för eleverna (…). (Uppföljningsbeslut SÅFR 
Storskolan) 

Skolinspektionen pekade på att det vidtagits åtgärder som säkerställde 
att lärarna samverkade och samordnade undervisningen så att 
eleverna fick möjlighet att arbeta ämnesövergripande. I 
Skolinspektionens uppföljningsintervjuer sades lärare ha beskrivit 
planerade och påbörjade ämnesövergripande arbeten och att 
samarbetet mellan lärarna ökat: 

(…) det finns en god samverkan mellan lärare, en förändring har skett 
från att lärare tidigare ”körde sitt eget race” till att lärare nu är mer 
öppna och tillgängliga för varandra och diskuterar undervisning i 
kollegiet. (Uppföljningsbeslut SÅFR Storskolan) 

Skolinspektionen noterade också i beslutet att tio lärare hade slutat på 
skolan och att elva nya lärare hade anställts under perioden av statliga 
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åtgärder för rättelse. Skolinspektionen uppgav att detta hade medfört 
att andelen behöriga lärare på skolan ökat till cirka 90 procent, dock 
utan att ange från vilken nivå ökningen skett.  

I uppföljningsbeslutet framhöll Skolinspektionen att de förbättringar 
som åstadkommits inte var tillräckliga utan att stabiliteten på skolan 
behövde säkras på lång sikt: 

Skolinspektionen menar att det varit allvarligt att [Storskolans 
kommun] tidigare trots påpekanden inte åtgärdat bristerna. 
Skolinspektionen bedömer dock nu att bristerna har avhjälpts och 
avslutar därför tillsynen. Eftersom det har genomförts stora 
förändringar på skolan är det dock viktigt att det bedrivs ett fortsatt 
arbete för att säkerställa stabilitet på skolan långsiktigt. 
(Uppföljningsbeslut SÅFR Storskolan) 

Skolinspektionen meddelade också att den avsåg att göra en ny 
inspektion kommande höst, och förutsatte att huvudmannen 
fortsättningsvis ”nogsamt följer utvecklingen på [Storskolan]” 
(Uppföljningsbeslut SÅFR Storskolan). 

De sammantagna kostnaderna som de statliga åtgärderna för rättelse 
genererade är inte redovisade, vare sig av Skolinspektionen eller av 
huvudmannen. I redogörelsen från de särskilda rådgivarna framgår att 
flera av åtgärderna genererade betydande kostnader, till exempel 
genom fysiska investeringar i lokaler och inventarier, inköp av 
litteratur och läromedel, två befintliga heltidsanställda som avdelats 
för vissa åtgärder samt två ”lästränare” som anställts. För den åtta 
månader långa insatsen med två särskilda rådgivare fakturerade 
Skolinspektionen Storskolans kommun sammanlagt 1 809 468 kronor 
i efterhand, enligt undervisningsråd J. Öberg, Skolinspektionen 
(personlig kommunikation, 2020, 11 maj), vilket motsvarar cirka 
225 000 kronor per månad. Beloppet avsåg 1 573 timmars arbete och 
baserades på en timkostnad a 1 150 kr.  

Storskolans kommun fördubblade skolledningsresursen samt ställde 
tre miljoner kronor till förfogande i särskild ordning för de åtgärder 
som den nya skolledningen skulle behöva vidta under perioden av 
statliga åtgärder för rättelse.  

 



   
 
 
 

193 
 

10.3  Analys Storskolan 

I fallstudierna utforskas verkningar av statens styrning genom skärpt 
tillsyn och sanktioner, för huvudmannens och rektorns styrning och 
ledning. Analyserna omfattar olika delar och utgår från de i kapitel 3 
beskrivna teoretiska perspektiven (styrning, granskning och ledning) 
och de tillhörande analysbegreppen som redovisats i avsnitt 3.4.  

Utifrån granskningsperspektivet analyseras tillsynens syften såsom de 
framträdde vid ingripandet samt de lokala ledningsaktörernas 
användning av tillsynsingripandena. Utifrån samma perspektiv 
analyseras olika verkningar av tillsynsingripandet för rektorns 
respektive huvudmannens styrning och ledning. Utifrån styrnings- 
respektive ledningsperspektivet analyseras den styrning och ledning 
som rektorn och i vissa fall huvudmannens företrädare utövar i olika 
skeden av inspektionsförloppet. Utifrån styrnings- och 
ledningsperspektiven analyseras också verkningar i relation till 
styrsystemet för skolan. 

Beskrivning av analysmetoderna framgår av avsnitt 4.3.4. 

 

10.3.1 Ingripandet samt huvudmannens styrning och ledning 

Tillsynens ansvarsutkrävande syfte och incitamentet för huvudmannen 
att agera framstod tydligt vid ingripandet. Inspektionsförloppet på 
Storskolan hade när beslutet om statliga åtgärder för rättelse fattades 
pågått i 2,5 år och redan föranlett två separata vitesförelägganden. 
Skolinspektionen pekade i beslutet på ”avsaknaden av kraftfulla 
åtgärder” från huvudmannens sida (SÅFR-beslut Storskolan). 
Sanktionen beslutades och genomfördes utan information i förväg till, 
eller delaktighet från huvudmannen. Huvudmannen skulle stå för de 
kostnader som uppstod. 

Genom ingripandet pekades Storskolan och Storskolans kommun ut 
som försumliga på lokala och nationella. Detta kan förstås som 
tillsynens legitimerande syfte, där tillsynen framstår som trovärdig och 
effektiv inför elever, vårdnadshavare och andra intressenter 
(Jacobsson et al., 2019). Budskapet kan förstås som att 
kontrollsystemet ytterst garanterar kvaliteten på varje skola, och att 
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tillsynsmyndigheten inte tillåter att en huvudman avstår från att 
åtgärda allvarliga brister. 

Sanktionen kommunicerades som ”den skarpaste formen av 
ingripande” (Uppföljningsbeslut SÅFR Storskolan) och den utgör 
också ett betydande ingrepp i en enskild kommuns suveränitet. I 
praktiken kan ingripandet tolkas som en manifestation av den 
befogenheten och som ett sätt att avskräcka andra kommunala 
huvudmän. I det här fallet är det primärt existensen av sanktionen 
statliga åtgärder för rättelse som utgör den avskräckande mekanismen. 
Detta är en konstitutiv verkning som primärt framträder för andra 
skolor och huvudmän än den som är föremål för åtgärden (Vedung, 
2016).  

Genom huvudmannens i massmedia positivt uttalade inställning till 
ingripandet, underkastade sig huvudmannen tvånget och medgav 
ansvar för att inte ha hanterat problemen i verksamheten. Det går att 
förstå som en instrumentell användning av tillsynen (Vedung, 2008, 
2016) från huvudmannens sida. 

Ingripandet legitimerade huvudmannens översyn av den kommunala 
ledningsorganisationen för skolan. De åtgärder som vidtogs gentemot 
enskilda ledningsaktörer och i ledningsorganisationen gjordes utifrån 
Skolinspektionens ingripande. I det avseendet kan det beskrivas som 
en symbolisk användning av tillsynen (Vedung, 2008). 

Den nytillsatta skolledningens mandat och tillskjutandet av nya 
resurser till Storskolan kan beskrivas som konceptuell användning av 
tillsynen (Vedung, 2008). Detsamma gäller den konsultutredning som 
genomfördes och de åtgärder den ledde fram till, och som medförde 
reella förändringar i verksamheten både på huvudmannanivå och på 
skolnivå. 

Skolinspektionen aviserade i beslutet att en ny inspektion skulle 
komma att göras och förutsatte att huvudmannen ”nogsamt följer 
utvecklingen på [Storskolan]”. Här framträder tillsynens 
disciplinerande syfte (Jacobsson et al., 2019), som förutsätter att 
huvudmannen och de lokala ledningsaktörerna föregriper den 
kommande inspektionen genom att agera utifrån sina respektive 
uppdrag. 
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10.3.2 Ingripandet samt rektorns styrning och ledning 

Rektorns auktoritet på Storskolan var vid ingripandet begränsad 
genom frånvaro av stöd från huvudmannen. Rektorns 
handlingsutrymme (Molander, 2011), liksom lärarnas, var kraftigt 
kringskuret. Stöd och förtroende från överliggande nivå saknades. 
Auktoritetsförlusten hade skapat vanmakt och resignation på skolnivå. 
Det ges flera exempel där lärare av rädsla för att bli anmälda till olika 
instanser la sitt fokus på individnivå istället för gruppnivå. Lärarna 
tillämpade ”tjat” och uttryckte inte adekvata förväntningar på eleverna. 
Det kan beskrivas som att de lokala aktörerna omtolkade, ignorerade, 
anpassade och förhandlade fram egna uppfattningar om vad 
styrningen innebar, vilket skapat utrymme för både icke-medveten 
handling samt icke-handling (Ball et al., 2012). Lärarnas och 
rektorernas vanmakt kan förstås som uttryck för en sådan enactment-
process, föranledd av de två tidigare ingripandena med vite. 

När sanktionen statliga åtgärder för rättelse beslutades, och 
huvudmannen agerade, skapades förutsättningar för förändring på 
skolnivå. Huvudmannen föregrep, anteciperade, genom sina åtgärder 
ytterligare kritik, vilket möjliggjorde för rektorn och den biträdande 
rektorn att utöva ledning på skolnivå och agera i ”moraliska relationer 
till konkreta andra” (Englund & Solbrekke, 2015, s. 169). 
Samspeltheten i lärarkollegiet ökade och lärare kände sig inte längre 
”ensamma” (Uppföljningsbeslut SÅFR Storskolan).  

Under de åtta månader som de statliga åtgärderna pågick slutade tio 
lärare sin anställning på skolan och elva nya anställdes. Det går inte 
utifrån det studerade materialet att utläsa om denna personalväxling 
var frivillig eller framtvingad, men några av lärarna beskrivs fram tills 
dess - i negativa ordalag - ha ”kört sitt eget race” (uppföljningsbeslut 
SÅFR Storskolan). Denna påstådda självsvåldighet förstår jag som en 
strategi för att bemästra den maktlöshet som beskrivits råda på skolan 
(Ball et al., 2012). 

 

10.3.3 Verkningar utifrån styrsystemet 

Ingripandet på Storskolan var det första någonsin med sanktionen 
statliga åtgärder för rättelse. Den konstruktion som Skolinspektionen 
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valde var att delegera myndighetens befogenheter till två särskilda 
rådgivare som utsågs för en period om åtta månader. Rådgivarnas 
uppdrag definierades som att styra ”en övergripande planering av 
åtgärder” (SÅFR-beslut Storskolan) inom flera områden, bland annat 
sådana där rektorn uttryckligen är ansvarig. Statliga åtgärder för 
rättelse är en sanktion som beskrivs som kraftfull, och där det 
ansvarsutkrävande syftet står i fokus. Sanktionens konstruktion tar 
också tillsynens processaspekt i anspråk genom att den genererar 
främjande åtgärder, även om det sker med tvång. De två särskilda 
rådgivarna på skolnivå kan förstås som ett sätt för tillsynsmyndigheten 
att i praktiken bejaka processaspekten, vilket inte görs vid andra 
former av ingripanden i tillsynen (Vedung, 2016).  

En fråga som aktualiseras av utformningen av ingripandet med hjälp 
av särskilda rådgivare, är att Skolinspektionen förefaller ha avsett att 
rådgivarnas kompetens skulle ligga inom samma ramar som rektorers 
kompetens och behörighet enligt skollagen.71 En tolkning av det är att 
Skolinspektionen garderade sig mot kritik för att rådgivarna inte var 
behöriga att utöva rektors ansvar, men att deras uppdrag i någon 
mening jämställdes med det. Denna tolkning kan diskuteras, men 
påvisar en oklarhet mellan statlig och lokal nivå när det gäller ansvar 
och befogenheter, vilken ställs på sin spets av de extraordinära 
befogenheter som sanktionen ger Skolinspektionen. 

I den uppföljning av de statliga åtgärderna för rättelse som 
Skolinspektionen i det senare skedet gjorde, bedömdes resultatet av de 
särskilda rådgivarnas insatser. Genom att delegera Skolinspektionens 
befogenhet att vidta statliga åtgärder för rättelse, till rådgivarna 
upprätthöll myndigheten ”armslängds avstånd” till genomförandet på 
skolnivå. Myndigheten följde upp och bedömde de åtgärder som 
genomförts med stöd av myndighetens egna befogenheter, vilket får ses 
som en obekväm myndighetsuppgift som kastar en skugga över 
funktionen som extern granskare. 

Den nya skolledningens krav att få agera självständigt i förhållande till 
de särskilda rådgivarna, var ett sätt att hävda rektorsfunktionens 

 
71 Som rektor får bara den anställas som genom utbildning och erfarenhet har pedagogisk 
insikt (SFS 2010:800, 2 kap. 11 §). 
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auktoritet. I ett senare skede markerade rektorerna gentemot 
rådgivarna när det gällde den strategi som valts för skolans 
utvecklingsarbete. Det här kan ses som ett hävdande av 
rektorsfunktionens suveränitet och handlingsutrymme (Molander, 
2011) med hjälp av institutionella strukturer. Utformningen av 
sanktionen innebar i detta avseende en kollision mellan rektorns 
ansvar och tillsynsmyndighetens befogenheter i tillsynen, vilken i 
praktiken överläts åt de enskilda aktörerna att hantera.  

Rådgivarna utgjorde i praktiken ett informellt dubbelkommando på 
skolledningsnivå, en semi-rektorsfunktion, under de åtta månader som 
ingripandet pågick. En tolkning av denna konstruktion är att 
Skolinspektionen placerade rådgivarna i den lokala styrkedjan, bortom 
huvudmannens inflytande, och med direkt relation till den statliga 
nivån, och insatsen passerade på så sätt förbi såväl den politiska 
ledningen som skolchefen på huvudmannanivå, by pass (Nihlfors & 
Johansson, 2013). Den ordinarie rektorns relation till huvudmannen 
kringgicks därmed. För den ordinarie rektorn framstår rådgivarnas 
funktion i styrkedjan som otydlig och den utgjorde en begränsning av 
rektorns handlingsutrymme (Molander, 2011) och autonomi. 

Skolverkets beslut att omedelbart avsluta SBS-insatsen väcker frågan 
om den statliga nivåns samordning av sina insatser. I det här fallet 
sammanföll de två insatserna tidsmässigt, där den ena utgick från 
statsmaktens mest kontrollerande funktion och den andra utifrån den 
mest främjande funktionen. Statsmaktens position i styrkedjan ger 
mandatet att definiera och ytterst fastställa villkoren för 
skolmyndigheternas olika insatser, vilket här skedde inför öppen ridå. 
Skolverkets tillbakadragande av SBS-insatsen blixtbelyser den paradox 
som de två uppdragen utgör och vars mål och ramar är definierade av 
statsmakten. 

 

10.3.4 Sammanfattning 

Ingripandet med statliga åtgärder för rättelse var extraordinärt och det 
uppstod också extraordinära verkningar av det. Sanktionens 
utformning markerade skarpt det ansvarsutkrävande syftet. Även de 
legitimerande och disciplinerande syftena kom tydligt till uttryck i 
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utformningen av ingripandet. Det går inte att bortse från att 
kraftfullheten i användningen av sanktionen också kommunicerar 
avskräckning för andra huvudmän inför att hamna i samma situation. 

Storskolans huvudman vidtog instrumentella åtgärder och 
legitimerade dem med hjälp av ingripandet. Den problematiska 
situationen på Storskolan och de tidigare sanktionerna innebar att 
skolledningens handlingsutrymme var kraftigt kringskuret. Genom 
den auktoritet som huvudmannens åtgärder tillfälligt tillförde 
verksamheten upprättades förutsättningar för styrning och ledning av 
verksamheten, vilket kan ses som en direkt verkning av ingripandet. 

Utformningen av ingripandet framstår som problematiskt för 
Skolinspektionens oberoende och tillsynens funktion att utgöra extern 
granskning. Genom delegering av myndighetens befogenhet hanterade 
Skolinspektionen den främjande funktionen ”på distans”. 
Utformningen av ingripandet innebar en direkt intervenering i 
huvudmannens ansvar samt i rektorns. Ingripandets utsträckning i tid 
gjorde att de lokala ledningsaktörerna förhindrades att under åtta 
månader utöva sina respektive ansvar. Det innebär att sanktionen 
frikopplade de befogenheter som huvudmannen har enligt 
styrsystemet, och i praktiken övertog dem, men lät ansvaret ligga kvar 
på huvudmannen.  

Att Skolverket avbröt sin pågående SBS-insats på Storskolan väcker 
frågan om statens motstridiga funktioner att å ena sidan främja 
skolutveckling och lokalt ansvarstagande och å andra sidan kontrollera 
och överpröva hur det lokala ansvarstagandet tillämpas och det 
professionella friutrymmet används. 
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11 Styrning av skolan genom statliga sanktioner 
- avslutande diskussion 

I det inledande kapitlet beskrevs styrsystemets komplexitet och hur 
styrning, ansvarsfördelning och tillsyn har förändrats över tid. Det 
gjordes antaganden om spänningar mellan olika aktörer och nivåer 
i styrsystemet. Utifrån det formulerades sedan avhandlingens 
övergripande syfte, att utforska och utveckla kunskap om statens 
styrning av skolan genom den skärpta tillsynen och vilka verkningar 
den får för rektorns och huvudmannens styrning och ledning av 
skolverksamhet.  

I detta kapitel kommer avhandlingens övergripande syfte och resultat 
att diskuteras. Kapitlet är indelat i fyra avsnitt. I de två första redovisas 
avhandlingens kunskapsbidrag, vilket sker under rubrikerna 
Verkningar av skärpt tillsyn och sanktioner samt Den juridifierade 
tillsynen. I det tredje avsnittet diskuteras olika implikationer av den 
skärpta tillsynen utifrån pågående reformeringsinitiativ. I det fjärde 
och sista avsnittet förs en slutdiskussion samt redovisas ett antal 
uppslag för fortsatt forskning. 

 

11.1 Verkningar av skärpt tillsyn och sanktioner  

Genom den nationella utbildningspolitiken har skolans ”vad-frågor” 
ytterst alltid varit en angelägenhet för den statliga nivån, medan 
herraväldet över skolans ”hur-frågor” har varit mera omstritt. Sedan 
målstyrnings- och decentraliseringsreformerna i början av 1990-talet 
har ansvaret för hur-frågorna legat på lokal nivå och skolnivå. 
Argumentet har varit att det behövs både professionell kunskap och 
lokal förtrogenhet för att välja metoder för att nå de nationella målen. 

Med tillgång till handlingsdirigerande sanktioner ger den skärpta 
tillsynen den statliga nivån ett betydande inflytande över ”hur-
frågorna”. Jag har använt metaforen att staten ”höjde rösten” i 
styrkedjan för att beskriva det. I kapitel 7 framgår hur regeringen 
beskrev syftet med skärpningarna som att det behövdes skarpare 
påtryckningsmedel mot huvudmännen och att införandet av de skärpta 
sanktionerna skickade signaler till huvudmännen om att ta sitt 
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uppdrag på allvar. Det beskrevs som ett egenvärde att viten i tillsynen 
skulle komma att användas i fler fall än tidigare. 

Den höjda rösten kommunicerar direkt med tillsynens 
ansvarsutkrävande syfte, och sätter tillsynens processaspekt i 
bakgrunden. Huvudmännen ska - med mer eller mindre uttalat tvång 
– fås att vidta, och redovisa, specifika åtgärder. Regelefterlevnad blir 
en fråga om tolkning av regler, och det är tillsynsmyndigheten som har 
tolkningsföreträdet.  

Ett åtgärdskrav i tillsynen riktas mot huvudmannen; som i sin tur 
uppdrar åt rektorn att genomföra åtgärderna; som i sin tur ger lärarna 
i uppdrag att göra förändringar i den pedagogiska praktiken. Såtillvida 
liknar styrningen med sanktioner också en katt-och-råtta-lek. 

Som sanktion manifesterar statliga åtgärder för rättelse den höjda 
rösten. En specifik verkning av sanktionen är det betydande ingrepp i 
det kommunala självstyret som sker i en kommun där sanktionen 
används. Fallstudien på Storskolan visar hur ett sådant ingripande 
passerade förbi det politiska ansvaret på huvudmannanivå, by pass 
(Nihlfors & Johansson, 2013) och riktades direkt mot skolnivån där 
åtgärder vidtogs i den pedagogiska verksamheten och därmed 
omöjliggjorde för huvudmannen att ta ansvar. Åtgärden begränsade 
även rektorns handlingsutrymme under de åtta månader som åtgärden 
pågick. 

Den höjda rösten ger upphov till olika direkta verkningar i de 
skolverksamheter som granskas och blir föremål för sanktioner. Den 
leder också till indirekta verkningar för andra skolor och huvudmän, 
som genom tillsynens och sanktionernas blotta existens får skäl att 
antecipera potentiell kritik mot verksamheten (Vedung, 2016). 

 

11.1.1 Omedelbara verkningar efter ett ingripande 

När Skolinspektionen tillkännager ett ingripande med sanktioner 
planerar myndigheten för att den externa uppmärksamheten ska bli så 
stor som möjligt. I kapitel 6 har visats hur Skolinspektionens rutiner 
påbjuder att frågan om pressaktiviteter tas upp redan vid den interna 
föredragningen av ett beslut med sanktioner. Den föredragande 
inspektören ska enligt rutinerna kontakta huvudmannen så snart som 
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möjligt, ”gärna samma klockslag som beslutet meddelas”.72 Syftet är att 
huvudmannen ska vara informerad i förväg och förbereda sig för 
massmedias frågor när sanktionen tillkännages offentligt. På så sätt 
används medieringsarenorna för att få genomslag för de bedömningar 
som görs och de krav på åtgärder som formuleras i tillsynen, det vill 
säga tillsynen som produkt. I fallstudierna redovisas exempel på den 
dramatik som uppstod på skolnivå och i huvudmännens organisationer 
när ingripandena kommunicerades externt. Skolchefen på Stadsskolan 
beskrev det som en show och ställde den retoriska frågan; vem tjänar 
på detta?  

Massmedias inflytande i frågor som rör tillsyn av skolor är generellt 
stort och det är känt att Skolinspektionen använder 
mediakommunikation på ett strategiskt sätt för att få så stor effekt som 
möjligt när ett ingripande görs (Rönnberg et al., 2013).  

Skolinspektionens sätt att tillkännage ett ingripande och den 
uppmärksamhet det skapar i den granskade verksamheten, har 
påtaglig betydelse även för andra skolor och huvudmän. 
Skolinspektionens strävan att maximera uppmärksamheten vid ett 
ingripande kan förstås som ett sätt att låta sanktionerna, genom sin 
blotta existens, avskräcka andra. Avskräckning blir därmed ytterligare 
ett syfte med tillsyn, och kan adderas till de fyra andra syftena som 
använts i analyserna av den skärpta tillsynen. 

Ett vite är en handlingsdirigerande sanktion som skapar ett starkt tryck 
att agera. Skolinspektionen reglerar efter ett ingripande tidsplanen för 
när åtgärder ska vara redovisade, när uppföljning ska ske och när 
ingripandet ska avslutas. Tillsynens produktaspekt står därigenom i 
fokus och huvudmannen ska under stark tidspress planera och 
genomföra åtgärder som ska vara möjliga att redovisa ett resultat av på 
skolnivå. Detta gäller oaktat vilka insatser eller utvecklingsprocesser 
den granskade skolverksamheten de facto har behov av. I fallstudierna 
redovisas exempel på hur ingripanden som avser brister i 
skolverksamheten leder till genomförande av instrumentella och 
symboliska åtgärder på huvudmannanivå. I kapitel 8 beskriver 
skolchefen hur analysen av Stadsskolans brister, vid planeringen av 

 
72 Skolinspektionen, Regionalt rutindokument. Se avsnitt 6.4. 
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åtgärder efter ingripandet utvecklades till ett blame game i den egna 
organisationen. 

Perioden från tillkännagivandet av ett ingripande fram tills dess att 
huvudmannens åtgärdsredovisning lämnas in till Skolinspektionen, är 
ett skede då huvudmannens benägenhet att antecipera kritik med 
proaktiva åtgärder är stor. I kapitel 8 visas hur den politiska nämndens 
ordförande satte ”fokus på snabba åtgärder, kraftfulla åtgärder som 
syntes”, även om de inte ledde till att problem i skolverksamheten 
löstes långsiktigt.  

Efter att en inspektion är avslutad upphör trycket på huvudmannen, 
och på skolan. Om skolans brister indikerar ett reellt utvecklingsbehov 
och behov av främjande insatser så överskuggas det på 
huvudmannanivå snabbt av andra mer akuta frågor. 

I kapitel 8 och 10 ges exempel på hur huvudmännen för Stadsskolan 
och Storskolan efter ingripandena planerade och genomförde åtgärder 
som omstrukturerade skolledningarna långsiktigt samt initierade 
andra åtgärder avseende den egna styrningen och ledningen. De stora 
befogenheter som rektorerna då gavs och det omfattande 
handlingsutrymme de i dessa skeden hade var påtagligt. Det illustrerar 
en konceptuell användning av tillsynen, vilket också ledde till 
utveckling av verksamheten på dessa två skolor. Åtgärderna påfrestade 
däremot gränsdragningen mellan huvudmannens politiska ansvar och 
rektorns pedagogiska uppdrag genom att ansvarsgränserna neråt i 
styrkedjan överskreds av överliggande nivå. Det gällde även 
Skolinspektionen i förhållande till huvudmännen.  

Genom den höjda rösten och maktförskjutningen i styrkedjan kan 
anmälningar och klagomål ges ett oproportionerligt utrymme, och 
inkräkta på den lokala styrningen och ledningen av verksamheten. På 
de tre fallskolorna förekom anmälningar och klagomål som 
inkluderade olika former av påtryckning och hot från föräldrar, och 
som i varierande grad fick verkningar för rektorns ledning i relation till 
tillsynsingripandet. I kapitel 9 visas hur rektorn på Borgarskolan 
föregrep kritik inför en väntande inspektion och i kapitel 8 framgår hur 
klagomål och anmälningar mot Stadsskolan hanterades på 
huvudmannanivå och fick verkningar för det professionella 
friutrymmet på skolnivå. Av kapitel 10 framgår hur klagomål på 
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Storskolan bidrog till att underminera lärarnas och skolledningens 
auktoritet och att huvudmannen då inte gav stöd till rektorn och 
verksamheten, utan förhöll sig passiv eller agerade reaktivt.  

Sanktionerna legitimerar kontrollsystemet och framstår som en garant 
för kvalitet på enskilda skolor, och ytterst för att upprätthålla kvaliteten 
på alla skolor. Förekomsten av sanktioner höjer ”värdet” av en anmälan 
när den används som påtryckningsmedel. 

I fallstudierna visas exempel på hur enskilda ledningsaktörer använde 
sig av tillsynsingripandena i lokala styrningsprocesser genom att driva 
egna frågor eller framhäva och försöka få stöd för egna strategier. I 
dessa processer skapas förståelse och handlingsberedskap för att 
hantera Skolinspektionens sanktion utifrån det egna ansvaret. I kapitel 
8 visas till exempel hur Stadsskolans skolchef använde ingripandet för 
att motivera resurser och legitimitet från politisk nivå för ett långsiktigt 
utvecklingsarbete. Även ordföranden på Stadsskolan använde 
ingripandet för att gentemot kommunstyrelsen få stöd för att göra 
undantag från vissa kommunala prioriteringar. På samma sätt 
användes ingripandet av konsultrektorn för att motivera personalen på 
skolan att ta nya tag. I det senare skedet använde den nya rektorn på 
Stadsskolan Skolinspektionens kritik för att motivera extraresurser 
och anpassningar från huvudmannens sida. Det här är exempel på hur 
de lokala ledningsaktörerna på olika sätt omtolkar och omförhandlar 
tillsynens styrsignaler utifrån den egna förståelsen (Ball et al., 2012).  

I kapitel 9 kan en liknande process skymtas avseende ingripandet på 
Borgarskolan, där de lokala ledningsaktörerna bortförhandlade 
betydelsen av sanktionen. Föreläggandet ansågs av ledningsaktörerna 
vara formalistiskt och oförenligt med den praktiska skolverkligheten 
och hanterades därför strikt instrumentellt. Detta agerande kan förstås 
som en form av motstånd mot tillsynen (Ball et al., 2012) och de 
incitament för antecipering som ingripandet implicerade.  

I kapitel 8 och 10 framgår hur vissa lärare på Stadsskolan och 
Storskolan valde bort de krav och förväntningar som hade uttalats av 
skolledningen och så småningom även uttalades i tillsynen. Lärarna 
körde sitt ”eget race” och valde att inte låtsas om styrningen, oavsett 
varifrån den riktades.  
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I kapitel 8 beskrivs hur en ”informell förhandling” om den under 
inspektionsförloppet pågående rektorsrekryteringen pågick mellan 
skolinspektörerna och ledningsaktörerna på huvudmannanivå. 

I kapitel 8 framgår också hur personliga relationer, och lojaliteter, 
användes, ansträngdes och förändrades av ingripandet, med direkta 
verkningar för rektorns ledning och handlingsutrymme. 

 

11.1.2 Strategiska lärdomar 

Av kapitel 9 framgår hur rektorn på Borgarskolan reagerade över att 
skolinspektörernas frågor ställdes för att få misstänkta fel bekräftade, 
inte förutsättningslöst utifrån ett intresse att förstå situationen i sin 
helhet. När rektorn drygt tre år senare intervjuades i 
uppföljningsstudien berättade hen att hen sedan dess såg till att 
dokumentationen var på det sätt som Skolinspektionen ville ha den. 
Rektorn agerade på så sätt strategiskt utifrån tillsynens instrumentella 
krav, men konstaterade att det i sig inte hade gjort någon skillnad för 
eleverna, utan bara för att själv ha ”ryggen fri”. 

I kapitel 8 visas hur den nya skolchefen i Stadsskolans kommun gjorde 
ett studiebesök på Skolinspektionen för att bättre förstå myndighetens 
arbetssätt och dokumentationskrav. Vi knäckte koden, kommenterade 
hen besöket. Utan att lägga för stor vikt vid skolchefens ordval kan det 
tolkas som en form av anpassning till tillsynens logik där ledningen av 
skolverksamheten inspireras av procedurerna som gäller för tillsynens 
bedömningar och kontroll. Skolinspektionen har genom tillsynens 
legitimitet en normskapande roll i styrkedjan. Genom att studera och 
”imitera” tillsynens procedurer och arbetssätt tolkas, skapas och 
omförhandlas den syn på styrning som de lokala ledningsaktörerna 
förvaltar i sina uppdrag (Ball et al., 2012). På lång sikt omstrukturerar 
den formen av anpassningar både synen på skolors kvalitet (Dahler-
Larsen, 2014) och balansen mellan redovisningsskyldighetens och det 
professionella ansvarets logiker. 

I kapitel 8 visas hur skolchefen på Stadsskolan efter vitesföreläggandet 
oroade sig över att omsorgen om det kommunala varumärket skulle 
leda till en tystnadskultur på skolan. Farhågan vilade på ett antagande 
om att exponeringen i massmedia och lärarnas upplevelse av 
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misslyckande fick dem att föregripa ytterligare kritik mot skolan 
genom att ”tala väl” om den. Eller, om det förekom brister, blunda för 
dem. Ingripandet på Stadsskolan blev på så sätt ett hot mot 
personalens egen trygghet och skapade en spänning mellan 
redovisningsskyldighetens logik och det professionella ansvaret, och 
där varumärket i sammanhanget representerades av mät- och 
redovisningsbara resultat som var goda (Dahler-Larsen, 2014).  

I kapitel 8 visas hur skolchefen och den politiska nämndens 
ordförande, efter vitesföreläggandet på Stadsskolan, valde att följa de 
bedömningar som Skolinspektionen hade gjort vid tillsynen. Tilltron 
till resultatet av tillsynen möjliggjorde för huvudmannen att vidta 
organisatoriska åtgärder och ställa krav i verksamheten som inte hade 
varit möjliga tidigare. Det speglar en form av passivitet i 
huvudmannens styrning och ledning fram till dess. Riskerna med att 
agera på iakttagna brister hade i det tidigare skedet varit för höga, 
alternativt incitamenten för låga. Ingripandet från Skolinspektionen 
gav den auktoritet som hade saknats för att agera. Skolchefens funktion 
i en sådan process, som chef för förvaltningen, är också att bistå den 
politiska nämnden i sin bedömning, vilket är ett dubbelt ansvar med 
risk för lojalitetskonflikter. Sammantaget kan detta beskrivas som en 
verkning där tillsynen formar bilden av kvalitet i skolverksamhet och 
styr vilka åtgärder som vidtas i olika lägen (Dahler-Larsen, 2014).  

 

11.1.3 Sammanfattning 

Tillsyn är en del av det statliga styrsystemet och att skolaktörer inrättar 
sig efter det och föregriper kritik som går att förutse, ligger i linje med 
en rationell förståelse av styrningen. Tillsynens inriktning på 
regelefterlevnad medför att den typen av antecipering i första hand är 
instrumentell. På lång sikt skapar det olika former av anpassningar till 
tillsynens och redovisningsskyldighetens logik.  

En verkning av handlingsdirigerande sanktioner är att kortsiktiga och 
instrumentella åtgärder planeras och vidtas. När en huvudmans 
åtgärdsredovisning har lämnats in till Skolinspektionen och 
uppföljningen är avslutad ebbar verkningarna av ingripandet snabbt 
ut. Tillsynens återkoppling till de professionella är begränsat. 
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Inriktningen på ansvarsutkrävande och regelefterlevnad gör att ett 
ingripande inte involverar skolan som realiseringsarena, utan utspelar 
sig på de lokala formulerings- och medieringsarenorna. Till följd av den 
turbulens som uppstår på lokal nivå efter ett ingripande med 
sanktioner försvåras upprätthållandet av gränserna mellan politiskt 
och professionellt ansvar. 

Resultaten från fallstudierna på Stads- och Storskolan (kapitel 8 och 
10) visar inslag av ryckighet i huvudmännens styrning och ledning 
samt att faktiska resultat och beprövad erfarenhet underordnades 
idéer om management och organisatoriska förändringar. Utan 
kunskap om de mer ingående orsakerna till detta förefaller 
sanktionerna ha bidragit till fortsatt instabilitet och kortsiktighet i 
styrningen, och det redovisas flera exempel där rektorernas 
handlingsutrymme både begränsades och utökades genom snabba 
förändringar av huvudmannens organisering. 

Att de lokala ledningsaktörerna inväntar den statliga tillsynens 
reaktion på förhållanden i skolverksamheten, och fram tills dess avstår 
från att på eget initiativ agera, tolkar jag som en form av anpassning till 
tillsynen som styrning. Därigenom avhänder sig ledningsaktörerna det 
ansvar som är kopplat till den funktion de företräder, såväl legalitet 
som legitimitet. Det innebär, oavsett nivå, en passivisering av 
funktionen för styrning och ledning vilket begränsar 
handlingsutrymmet. En verkning av det på huvudmannanivå kan vara 
underlåtenhet att ange mål och direktiv, fördela resurser eller leda och 
följa upp rektorns arbete.  

På fallskolorna framträder den tillitseroderande kraften som en 
verkning av den skärpta tillsynen, och jag menar att tillitserodering 
också är en träffsäker beskrivning av vad som hände på systemnivå när 
skärpningarna av tillsynen gjordes. 

Generellt innebär den höjda rösten en maktförskjutning i styrkedjan 
som förändrar villkoren för aktörerna. Den skärpta tillsynen leder till 
verkningar för de lokala ledningsaktörernas handlingsutrymme, 
genom hur styrningen färgas och formas av lokal kontext; policy 
enactment.  
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11.2 Den juridifierade tillsynen  

Med start i början av 00-talet omformades tillsynsuppdraget. 
Statsmakten ansåg då att det behövdes tydliga normer om vad som var 
”rätt eller fel” och att tillsynen kunde tillhandahålla ”(…) mätmetoder 
eller bedömningsgrunder som operationaliserar kraven på ett sådant 
sätt att det går att avgöra om de uppfylls eller ej” (SOU 2004:100, s. 
62). Skapandet av en skolmarknad krävde också skarpare kontroll av 
skolväsendet, både för den nationella kontrollen av nya skolaktörer och 
för att upprätthålla lika villkor mellan olika driftsformer. Det la 
grunden för den förändring av tillsynen som etablerades under slutet 
av 00-talet, i vilken juridiska principer och mekanismer gavs stort 
utrymme. Tillsynen förväntades klarlägga de exakta gränserna för vad 
som var tillåtet och framför allt inte tillåtet. Tillsynens binära format; 
rätt eller fel, mätbarhet och preciserade kriterier för bedömning samt 
närvaron av rättsliga sanktioner var centrala inslag i denna förändring 
vilken har beskrivits som juridifiering av skolan (Arneback & Bergh, 
2016; Hult & Segerholm, 2016; Novak, 2018; Runesdotter, 2016) och 
av tillsynen specifikt (Jacobsson et al., 2019).  

Att tillsyn i någon mening handlar om att kontrollera att regler följs 
ligger i begreppets natur, men tillsyn har inte alltid begränsats till det. 
Över tid har den innefattat andra bedömningsgrunder än rättsliga, till 
exempel pedagogiskt-professionella eller mer verksamhetsinriktade. 
Den tillsyn som bedrevs av länsskolnämnderna under 1980-talet utgick 
från normer för resurser och verksamhetens innehåll och form i 
förhållande till de nationella målen (Berg, 2011). Och omvänt, under 
1990-talet begränsades tillsynens räckvidd till att enbart utgå från 
bestämmelser som var fastställda i skollagen och de så kallade 
skolformsförordningarna, medan läroplanen ansågs ligga inom ramen 
för den ideologiska styrningen av skolan och lärarnas professionella 
friutrymme (Lundgren, 2002). Läroplanen har som pedagogiskt 
styrdokument ansetts vara målstyrningens essens och i den funktionen 
inte använts som utgångspunkt för bedömningar i tillsynen. Detta 
beskrevs senare som att tillsyn handlade om ”rätt och fel” medan 
bedömningar om vad som var ”tillräckligt” eller ”bra - dåligt” 
(Utbildningsdepartementet, 2002, 1 oktober, s. 13) inte omfattades av 
tillsynen, utan gjordes i kvalitetsgranskningen. 
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Från och med 2003 har läroplanernas mål och riktlinjer i allt högre 
utsträckning kommit att användas för bedömningar i tillsynen.73 Idag 
används de som författningsstöd, till exempel vid bedömning av 
undervisningens kvalitet. Om sådana brister konstateras rapporteras 
de, enligt tillsynens juridiska modell, som avvikelser från 
författningarna. 

Även om läroplanerna är en del av de juridiska styrmedlen är de också 
en del av de ideologiska styrmedlen (se avsnitt 3.1). De är utformade 
som mål och riktlinjer för den pedagogiska verksamheten och saknar 
likhet med traditionell författningstext. Högsta 
förvaltningsdomstolens påståenden om en ”allmänt hållen 
författningsreglering” är därför en träffsäker beskrivning av 
läroplanernas precisionsnivå och juridiska status. Det är problematiskt 
att Skolinspektionen ges i uppdrag att i tillsynen, med juridisk 
terminologi och precision, bedöma undervisning och andra 
förhållanden som rör de professionellas arbete på klassrumsnivå. 
Pedagogiskt arbete utförs i moraliska relationer till andra (Englund & 
Solbrekke, 2015) och kräver professionellt friutrymme. Tillsynens 
rättsliga fokus och binära bedömningsskala ger inte utrymme att 
beakta kontextuella förhållanden eller situerade bedömningar som 
görs utifrån professionella grunder. Skolinspektionens rutiner för 
kvalitetssäkring av bedömningar i tillsynen har också kritiserats för att 
utgå från ”vad som kan kallas det juridiska perspektivet, snarare än de 
frågor som är av pedagogisk, mer innehållslig natur” (Riksrevisionen, 
2013, ss. 56-57).  

I avhandlingen visas en rad resultat som kan beskrivas som verkningar 
av den juridifierade tillsynen, eller som implikationer av juridifieringen 
av skolan i vid mening. 

 

11.2.1 Långdragna rättsliga procedurer 

En verkning av tillsynens juridiska utformning är långdragna rättsliga 
procedurer och tvister till följd av att ett ingripande med sanktioner 

 
73 Det avser läroplanernas två inledande avsnitt; ”Skolans värdegrund och uppdrag” (del 1); 
och ”Övergripande mål och riktlinjer” (del 2) som i princip är formulerade på samma sätt för 
samtliga skolformer samt varit relativt beständiga sedan de målrelaterade läroplanerna 
infördes 1994. 
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kan överklagas till domstol. De rättsfall som redovisas i avsnitt 7.2 hade 
pågått i upp till tre år från det att Skolinspektionen utfärdade det första 
föreläggandet tills avgörandena i högsta instans. På motsvarande sätt 
visas i kapitel 10 att ingripandet med statliga åtgärder för rättelse på 
Storskolan gjordes drygt två år efter att inspektionen på Storskolan 
inleddes. Vid det första ingripandet på skolan gavs huvudmannen en 
redovisningstid på åtta månader. Efter det gjordes ett nytt ingripande 
för vilket det gavs ytterligare sju månaders redovisningstid. Under 
tiden dömdes det första vitet ut i domstol. Därefter fattade 
Skolinspektionen beslutet om statliga åtgärder för rättelse. Det visar att 
tillsynssystemet och förekomsten av sanktioner tillåter att skolors 
brister kvarstår under den tid rättsprocesserna kring dem pågår, även 
om bristerna har allvarliga verkningar för eleverna. Det står i skarp 
kontrast till den policy som tillsynen omges av, där krav på 
skyndsamhet och resoluta åtgärder understryks.  

Tvister och motpartsförhållanden i domstol förstärker tillsynens 
produktaspekt genom att sätta funktionen för ansvarsutkrävande i 
fokus. Det omintetgör processaspekten och potentialen att initiera 
utveckling och bidra till lärande i en granskad verksamhet. Syftet att 
vara avskräckande framstår som det viktigaste skälet till utformningen 
av tillsynen i denna riktning.  

 

11.2.2 Styra bakvägen 

I avsnitt 7.2 redovisas ett antal rättsfall där Skolinspektionens 
vitesförelägganden, eller utdömanden av viten, har överklagats. Dessa 
vitesförelägganden har sammantaget underkänts av domstolarna som 
bedömt att föreläggandena inte varit tillräckligt preciserade, utan 
enbart upprepat krav som redan framgår av författningstexten. I 
domarna kommenteras att skollagstiftningen är ”allmänt hållen” och 
att det inte finns några detaljföreskrifter, eller bemyndiganden att 
utfärda sådana, som skulle kunna utgöra underlag för mera preciserade 
krav i föreläggandena. 

I ett av rättsfallen hade Skolinspektionen förelagt huvudmannen att 
”säkerställa att det bedrivs ett förebyggande värdegrundsarbete för att 
skapa en miljö som bygger på respekt och delaktighet” samt att 
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”rektorn ska se till att elevhälsan används främst förebyggande och 
hälsofrämjande”.74 Domstolen ifrågasatte vilka konkreta åtgärder som 
krävdes för att ett värdegrundsarbete skulle uppfylla det legala kravet 
att vara förebyggande samt vilka åtgärder som mer exakt krävdes för 
en förebyggande och hälsofrämjande användning av elevhälsan.  

Detta är ett tydligt exempel på motsättningen mellan skollagens 
utformning som ramlag och viteslagstiftningen som kräver att 
åtgärdskrav i ett vitesföreläggande ska vara preciserade och ha 
uttryckligt stöd i lagtexten. Redan i lagstiftningsarbetet inför 
införandet av de sanktioner som trädde i kraft 2015 (se kapitel 7) 
diskuterades hur starkt det juridiska kravet på precision var i ett 
vitesföreläggande och att skollagens utformning kunde vara otillräcklig 
på den punkten. Införandet av ska-vite kan därför tolkas som 
lagstiftarens uppdrag till Skolinspektionen att använda 
vitesinstrumentet trots att de juridiska förutsättningarna för det var 
kraftigt kringskurna. En alternativ tolkning är att lagstiftaren antog att 
viteslagens krav på precision skulle legitimera att Skolinspektionen 
gjorde extensiva tolkningar av skolförfattningarna i tillsynen, och att 
det inte skulle komma att ifrågasättas i nämnvärd omfattning.  

Även mot sanktionen lärarresursföreläggande riktades en likartad 
kritik. Statskontoret angav till exempel att genom att reglera tillsynens 
utformning med hjälp av lärarresursförelägganden, skulle staten 
komma att bakvägen styra skolors fördelning av resurser. 
Skolinspektionen hade också kritiserats, trots att skollagstiftningen 
inte angav konkreta krav på lärartäthet eller hur lärarresurser skulle 
fördelas, för att inte ha ingripit mot skolor med låg lärartäthet. På så 
sätt kan de skärpta sanktionerna, både lärarresursföreläggande och 
ska-vite, förstås som en underförstådd förväntan att tillsynen kringgår 
ansvarsfördelningen i styrsystemet. Därigenom gav statsmakten 
Skolinspektionen extraordinära befogenheter att besluta i vissa ”hur-
frågor”, istället för att låta dem hanteras där de enligt styrsystemet hör 
hemma; på skolnivå under professionellt ansvar.  

 

 
74 Formuleringarna utgör i den första delen citat av läroplanens mål och riktlinjer och i den 
senare delen av en bestämmelse i skollagen. 
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11.2.3 Rektorn i fokus för ansvarsutkrävandet  

Enligt skollagen har huvudmannen ansvar för centrala frågor; att 
säkerställa att personalen i skolan har kunskaper om det regelverk som 
gäller samt ges kompetensutveckling; att fördela resurser efter 
elevernas olika förutsättningar och behov; och att se till att åtgärder 
vidtas om brister upptäcks. Hur en huvudman uppfyller dessa olika 
ansvar är en viktig förutsättning för rektorns handlingsutrymme när 
den statliga styrningen växlas över till ledning.  

Av kapitel 6 framgår att Skolinspektionen enligt myndighetens 
instruktion ska granska huvudmän och verksamheter. I den 
regelbundna tillsynen granskas framför allt skolnivån, men också 
huvudmannanivån och huvudmannens ansvarstagande. I kapitel 7 
framgår att skärpningarna av tillsynen mycket tydligt motiverades av 
brister i huvudmännens ansvarstagande.  

Tillsynens inriktning på mätbar regelefterlevnad gör att brister som 
relaterar till huvudmannens styrning och ledning av skolverksamheten 
direkt vare sig upptäcks eller skrivs fram i ett föreläggande. Av 
fallstudierna på Stadsskolan och Borgarskolan (kapitel 8 och 9) 
framgår att skolornas brister över huvud taget inte omnämndes i de 
huvudmannabeslut som fattades efter att samtliga skolor i 
kommunerna hade inspekterats. I huvudmannabeslutet för 
Stadsskolans kommun framgår att kommunen hade ett fungerande 
arbete för styrningen av sina skolor. En slutsats av det är det går att 
ifrågasätta den granskning av huvudmannanivån som 
Skolinspektionen gör i den regelbundna tillsynen. 

Ingripandet på Storskolan, som redovisas i kapitel 10, aktualiserar 
frågan om var ansvar för skolors brister utkrävs och var åtgärder för att 
korrigera utförandet sätts in. Jag har med hänvisning till begreppet 
street level accountability holder (Hanberger et al., 2016) hävdat att 
tillsynen förlägger ansvaret till den näst sista nivån i styrkedjan,75 där 
det finns en aktör, rektorn, som kan kopplas samman med den påtalade 
bristen eller med frånvaron av en åtgärd. I fallstudierna visas flera 
exempel på det i praktiken. Rektorerna på både Stadsskolan och 
Storskolan fick till exempel avgå efter inspektionerna; det vill säga det 

 
75 Om lärarnivån betraktas som styrkedjans sista nivå. 
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var rektorn som gjordes till accountability holder. Tillsynens 
fördelning av ansvar för skolors brister till skolnivån osynliggör 
huvudmannens styrning och ledning samt även betydelsen av andra 
aktörers agerande. 

 

11.2.4 Sammanfattande diskussion  

Förekomsten av handlingsdirigerande sanktioner gör distinktionen 
särskilt relevant mellan vad som å ena sidan kan bedömas som lagligt 
i termer av rätt och fel; och å andra sidan lämpligt i termer av bra och 
dåligt, eller tillräckligt. De uttryck för vanmakt som redovisats i 
fallstudierna på Stadsskolan och Storskolan (kapitel 8 och 10) är 
exempel på hur de professionella på skolorna anpassade sig till 
redovisningsskyldighetens logik genom passivisering och genom att 
enbart efterleva formella regler, och därmed avvisa det personliga 
ansvar som följer av det professionella ansvarets logik. 

Tillsynens credo är regelefterlevnad och betraktat som uttryck för 
juridifiering illustrerar det ett hot mot rektorers och lärares situerade 
bedömningar och professionella ansvar. Kravet på lika villkor i 
tillsynen (se kapitel 7) har skapat incitament för Skolinspektionen att 
leva upp till högt ställda krav att bedömningar i tillsynen uppfattas som 
likvärdiga, vilket uppnås genom vaktslående om värdeord som 
oberoende, objektivitet, transparens, precision och mätbarhet. Denna 
inriktning medför att omfattande resurser läggs på granskning av 
skolors regelefterlevnad. Alvesson och Strannegård (2021) söker efter 
en förklaring till varför tillsynen inte används för att främja skolors 
utveckling, och de finner en tänkbar förklaringsmodell i 
Skolinspektionens organisationslogik. Den består av lika delar 
maskinbyråkrati och professionell byråkrati, där den förra 
kännetecknas av formell och teknisk styrning som ”gör 
styrningsprocessen tämligen snäv och tvingande” (Alvesson & 
Strannegård, 2021, s. 100) samt med starkt tryck på likvärdighet. I 
kombination med den senare, professionell byråkrati, som 
myndigheter vanligtvis anammar, benämner de Skolinspektionens 
organisationslogik för ”maskprofkrati”: 

(…) där professionaliteten fortsatt har en klar betydelse, men där 
system- och procedurstyrningen står för en stor del av styrningen och 
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det professionella handlingsutrymmet är ordentligt kringskuret. 
Tänkande och beslut handlar mycket om att följa manualer. På 
individnivå kan de anställda möjligen inte se sig som professionella 
eller rutinarbetare, däremot som maskprofkrater (Alvesson & 
Strannegård, 2021, ss. 100-101).  

I enlighet med detta antagande lyfter Alvesson och Strannegård (2021) 
fram tillsynens likvärdighetsideal. Enligt Alvesson och Strannegård 
(2021) tycks Skolinspektionen mena att likvärdighet uppstår genom 
långtgående standardisering och kontroll av regelefterlevnad. Det 
komplexa begreppet likvärdighet ersätts därmed av en strävan efter 
likformighet och standardisering, vilket görs till riktmärke för 
bedömningar av skolors verksamhet i tillsynen. 

Den analys som Alvesson och Strannegård (2021) gör får visst stöd 
även i denna studie.76 I så fall är en rimlig slutsats av det, att 
maskprofkrati som modell för styrning och ledning, överförs till 
huvudmän och skolor genom tillsynen och användningen av 
sanktioner. Efter ett ingripande i tillsynen förväntar sig 
Skolinspektionen att huvudmannen genom maskprofkratisk styrning 
och ledning ”avhjälper bristerna” på den klandrade skolan. Det kan 
tentativt ses som en förklaring till hur framträdande produktaspekten 
är i den skärpta tillsynen och i hur hög grad tillsynen utspelar sig på 
andra arenor än skolors realiseringsarenor. Samt även till i hur hög 
grad huvudmännen är benägna att sätta tilltro till tillsynens 
bedömningar. 

Det övergripande politiska målet för skolan, kravet på likvärdig 
utbildning, handlar på skolnivå om styrningens innehåll, men 
förvandlas genom tillsyn till styrningens form. Medlen förvandlas till 
mål. För en enskild skola som visar följsamhet inför det överordnade 
kravet på regelefterlevnad ges möjlighet att vid nästa inspektion 
undkomma tillsynsförelägganden och sanktioner. Det pris som betalas 
är avkontextualisering, standardisering och kringskuret 
handlingsutrymme. Redovisningsskyldighetens logik överordnas det 
professionella ansvarets logik.  

 
76 Skolinspektionens interna organisatoriska förhållanden har inte studerats per se i denna 
studie. 
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Genom juridifieringen sätts tillsynens processaspekt, att utgöra stöd i 
skolors utvecklingsarbete, åt sidan och produktaspekten 
suboptimerats. Tillsyn används som en formaliserad metod att utkräva 
ansvar. Sammantaget ger den eftergranskande funktionen i 
kombination med det ansvarsutkrävande syftet en stark 
styrningseffekt där tillsynens bedömningar görs till rättesnören för 
andra skolor och huvudmän. Denna form av inspektionsstyrning ger 
skolverksamheterna incitament för likformighet snarare än 
likvärdighet. 

 

11.3 Resultat med bäring på pågående reformering 

Att möjligheten för elever och föräldrar att anmäla skolor till 
Skolinspektionen får verkningar för den lokala styrningen och 
ledningen har även uppmärksammats i ett pågående 
lagstiftningsarbete (Ds 2021:13). Ett problem som uttalas är att 
anmälningar till Skolinspektionen påverkar de lokala relationerna 
mellan hem och skola samt undandrar rektorn och huvudmannen 
möjlighet och ansvar att själva hantera klagomål: 

Att klagomål framförs direkt till en statlig myndighet i stället för att 
hanteras av huvudmannen kan även leda till försämrade relationer 
mellan skola och vårdnadshavare då en anmälan riskerar att bryta 
kontakten mellan vårdnadshavare och skola. Att brister anmäls till 
Skolinspektionen i stället för att hanteras av huvudmannen kan i vissa 
fall leda till att hanteringen av dessa snarare sätts på paus i väntan på 
ett utlåtande från myndigheten i stället för ett snabbt åtgärdande. (Ds 
2021:13, s. 149) 

Vårdnadshavare konstateras ibland använda hot om att göra 
anmälningar som påtryckningsmedel mot skolan:  

(…) uttrycker ett missnöje med utbildningen genom att anmäla, eller 
hota med att anmäla, skolan till Skolinspektionen. Detta uppfattas ha 
lett till vad som beskrivs som en skev maktfördelning, där skolor inte 
vågar agera i vissa situationer utan att först ha en mycket omfattande 
dokumentation. (Ds 2021:13, s. 149) 

Att möjligheten att anmäla klagomål och Skolinspektionens sätt att 
hantera anmälningar, påverkar dialogen mellan hem och skola visades 
i fallstudien på Borgarskolan (kapitel 9). Dialogen pausades när 
Skolinspektionens tillsyn inleddes och en maktförskjutning uppstod 
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till följd av Skolinspektionens åtgärder, som begränsade rektorns 
handlingsutrymme. Användningen av anmälningar som hot eller 
påtryckning förekom också på Stadsskolan och Storskolan (kapitel 8 
och 10) där frekventa anmälningar från missnöjda föräldrar gjordes i 
samband med tillsynerna. 

I dokumentstudien (kap 7) visas att frågan om ansvaret för 
klagomålshantering och vidtagande av åtgärder inte berördes i 
lagstiftningsarbetet med skärpningarna av tillsynen. Mot bakgrund av 
resultaten från fallstudierna går det tentativt att dra slutsatsen att ett 
tidigt intervenerande från Skolinspektionens sida i huvudmäns ansvar 
att hantera klagomål, underminerar huvudmannens vilja och 
benägenhet att agera utifrån det egna åtgärdsansvaret. Sanktionerna 
förstärker verkningen av det. 

Skolinspektionens sätt att hantera och utreda klagomål mot en 
skolverksamhet kan ses som exempel på hur styrningens form och 
innehåll frikopplas från varandra. Vid utredning av ett klagomål mot 
en skola inriktas den i första hand på ansvarsutkrävande, inte på att 
lösa det problem som kritiserats. Detta illustrerar hur ansvar och 
befogenheter inte hålls samman på ett konsekvent sätt i styrkedjan. 
Klagomålshanteringen är inte ett enskilt exempel på det, utan uttryck 
för en generell tendens i styrsystemet att separera ansvar och 
befogenheter, vilket gör att ansvar försvåras eller omöjliggörs för den 
enskilda ledningsaktören att upprätthålla. Denna typ av separering av 
ansvar och befogenheter görs ad hoc som arrangemang för att 
tillmötesgå särskilda intressen. Anmälningstillsynens utformning som 
en proaktiv funktion är ett exempel på ett sådant arrangemang som 
motiverades av det särskilda intresset att åstadkomma stärkt 
rättssäkerhet och regelefterlevnad.  

I det pågående lagstiftningsarbetet föreslås att Skolinspektionen inte 
ska få utreda en anmälan såvitt inte ”huvudmannen först har fått 
möjlighet att hantera dem och vidta nödvändiga åtgärder” (Ds 2021:13, 
s. 155).77  

 
77 Lagändringen föreslås träda ikraft den 1 juli 2022. En proposition i frågan, som i huvudsak 
följer utredningens förslag, lämnades till Riksdagen den 17 mars 2022 (Prop. 2021/22:160). 
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Efter de prejudicerande domarna (se avsnitt 7.2) har Skolinspektionen 
(2020, 10 juli) för det första föreslagit regeringen att ta initiativ till att 
upphäva bestämmelsen om ska-vite, som infördes 2015. Det skäl 
Skolinspektionen angett är att domstolsavgörandena innebär att det 
inte kommer vara möjligt för Skolinspektionen att förena 
förelägganden med viten i framtiden.78 Skolinspektionen menar att ”de 
motstående kraven”79 annars leder till ”onödiga domstolsprocesser där 
utgången kan vara given på förhand” (Skolinspektionen, 2020, 10 juli, 
s. 2). Vidare sägs att om myndigheten själv får avgöra när vite ska 
användas så kan det ske med högre träffsäkerhet, inom områden där 
skollagstiftningens detaljeringsgrad medger det.  

För det andra har Skolinspektionen (2020, 20 november) med direkt 
hänvisning till fallet Frösunda Omsorg AB (Högsta 
förvaltningsdomstolen. Mål nr 1593-19) föreslagit att detaljreglera det 
systematiska kvalitetsarbetet för att öka tillsynsbarheten och 
möjligheten att använda viten. Samt att införa ett bemyndigande i 
skollagen så att nya föreskrifter snabbt kan utfärdas och uppdateras, i 
takt med att nya frågor uppstår ”som kan behöva regleras på 
detaljnivå” (Skolinspektionen, 2020, 20 november, s. 3):  

Enligt Skolinspektionens bedömning försvårar Högsta 
förvaltningsdomstolens dom avsevärt Skolinspektionens möjligheter 
att förena förelägganden avseende systematiskt kvalitetsarbete med 
vite. Detta eftersom det i lagstiftningen saknas bestämmelser om hur 
det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas och vad som mer 
konkret krävs av en huvudman i detta avseende. Det finns inte heller 
några tillhörande föreskrifter som reglerar en huvudmans åligganden 
avseende systematiskt kvalitetsarbete. Författningsregleringen 
begränsar således myndighetens utrymme att i vitesföreläggande 
formulera tillräckligt tydliga och konkreta åtgärder som huvudmännen 
ska vidta. (Skolinspektionen, 2020, 20 november, s. 2)  

Skolinspektionen (2020, 20 november) utvecklar också hur 
bestämmelserna om systematiskt kvalitetsarbete bör detaljregleras, 
och att det därutöver ”i viss mån kan (…) lämnas till huvudmännen att 
bestämma” (Skolinspektionen, 2020, 20 november, s. 4) över andra 

 
78 Till skillnad från förelägganden utan vite. 
79 Det vill säga å ena sidan viteslagens krav på precision och å andra sidan kravet på 
handlingsutrymme som möjliggörs av ramlagstiftningen (min anm). 
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områden. Formuleringen implicerar att den föreslagna regleringen 
medför en betydande begränsning av det lokala handlingsutrymmet.  

Skolinspektionens förslag har utretts inom regeringskansliet, som 
instämmer i att om lagstiftningen är allmänt hållen och närmare 
föreskrifter saknas så begränsas ”(…) myndighetens möjligheter att 
använda vitesförelägganden för att komma tillrätta med konstaterade 
brister” (Ds 2021:13, s. 131). I utredningen (Ds 2021:13) föreslås 
regeringen genomföra förändringar av lagstiftningen för att tillmötesgå 
Skolinspektionens önskan, och för att: 

(…) Skolinspektionen därmed har större möjlighet att, när så behövs, 
få ett vite utdömt i domstol. Det är av stor vikt för att upprätthålla 
likvärdigheten i utbildningen att det blir tydligt vad som åligger 
huvudmännen när det gäller kvalitetsarbetet och att Skolinspektionen 
har de verktyg som behövs för att se till att detta arbete blir gjort.  

En skarpare och mer konkret reglering innebär att huvudmän och 
skolor inte ges samma möjlighet som i dag att själva besluta om hur det 
systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas.80 (Ds 2021:13, s. 137) 

I utredningen (Ds 2021:13) öppnas också för att detaljreglera fler 
områden än den om det systematiska kvalitetsarbetet: 

Enligt Skolinspektionens framställan kan det även inom andra 
områden behövas mer specifika föreskrifter om vilka krav som gäller 
för att myndigheten ska ha tillräckligt stöd att agera vid brister. Ett 
arbete pågår med att analysera sådana eventuella ytterligare behov. 
(Ds 2021:13, s. 138) 

De förslag som i skrivande stund ligger på regeringens bord skulle för 
det första innebära att skollagen ändras så att ett föreläggande 
fortsättningsvis anger de åtgärder som huvudmannen ska vidta, 
istället för - som hittills - de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser 
nödvändiga (Ds 2021:13) för att avhjälpa påtalade brister: 

Mottagaren av föreläggandet ska inte ha någon valrätt avseende vilka 
åtgärder som ska vidtas (jfr HFD 2020 ref. 28). (Ds 2021:143, sid 323) 

Därmed skulle en huvudmans möjlighet inskränkas att åtgärda en 
påtalad brist på annat sätt än genom den uttryckliga åtgärd som anges 

 
80 Lagändringen föreslås träda ikraft den 1 juli 2022. En proposition i frågan, som i huvudsak 
följer utredningens förslag, lämnades till Riksdagen den 17 mars 2022 (Prop. 2021/22:160). 



   
 
 
 

218 
 

i föreläggandet. Förslaget ”(…) stärker tillsynsmyndigheternas 
möjligheter att utöva en effektiv tillsyn” (Ds 2021:13, s. 140). 

Förslagen skulle för det andra innebära att vitala delar av den allmänt 
hållna författningsregleringen, som Högsta förvaltningsdomstolen i 
de prejudicerande domarna benämnde skollagstiftningen, ersätts med 
detaljerade föreskrifter med vars hjälp preciserade vitesförelägganden 
kan utfärdas i tillsynen.  

Förslagen kan ses som ytterligare sådana arrangemang ad hoc som på 
samma sätt som den proaktiva klagomålshanteringen, separerar både 
rektorns och huvudmannens ansvar från sina respektive befogenheter. 
I det här fallet är det utgången av domstolsavgörandena från de högsta 
instanserna som är skälen till arrangemangen ad hoc att frångå 
styrsystemets principer. Det är en verkning som förändrar och ytterst 
omstrukturerar skolverksamheten (Dahler-Larsen, 2014) och det sker 
i en riktning som utgår från tillsyns- och sanktionssystemets 
förutsättningar och behov. 

Reglering genom interventioner av andra ordningen (Vedung, 2016) 
tar sikte på behovet att kontrollera implementeringen på lokal nivå, 
inte på att ange mål och direktiv för skolverksamheten. Genom 
interventioner av andra ordningen fullbordas frikopplingen av 
styrningens form och innehåll. Transformeringen av tillsynen i denna 
riktning inleddes i början av 2000-talet och institutionaliserades 
genom 2010 års skollag (Novak, 2018). Denna form av juridifiering ger 
uttryck för ett synsätt att mål och medel i skolverksamhet kan 
fastställas med exakthet och juridisk precision. Av detta går det också 
att dra slutsatsen att det i varje given situation i en skolverksamhet 
finns en legalt motiverad åtgärd att vidta, vilken dessutom går att 
förutsäga med hjälp av tillräcklig kunskap om författningsregleringen. 
I linje med den slutsatsen följer också att eventuella brister i en 
skolverksamhet beror på att de professionella yrkesutövarna inte har 
tillräcklig kunskap om författningsregleringen.  
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11.4 Slutdiskussion 

På Storskolan uppmanade Skolinspektionen huvudmannen att utöver 
vidtagna åtgärder arbeta för att säkerställa stabilitet på skolan 
långsiktigt. Kravet på långsiktig stabilitet speglar ett legitimt behov i 
all pedagogisk verksamhet. I kapitel 5 har visats hur inriktningen i 
statens styrning av skolan har böljat fram och tillbaka under de senaste 
40 åren, mellan å ena sidan en starkt främjande ansats och å andra 
sidan en starkt kontrollerande. De ständiga växlingarna i statens 
inriktning bidrar per se till ryckighet och skapar oförutsägbarhet för 
aktörerna på styrsystemets alla nivåer. Skolinspektionens uppmaning 
till Storskolans kommun att skapa långsiktig stabilitet är därför lika 
relevant att rikta direkt till statsmakten avseende det nationella 
styrsystemets långsiktiga inriktning och stabilitet.  

I kapitel 8 och 10 har jag redovisat resultat som indikerar brister i 
huvudmännens styrning och ledning av skolverksamheten på 
Stadsskolan och Storskolan. Rektorerna gavs inte stöd från 
huvudmannanivå när verksamheten ifrågasattes från olika håll. 
Vanmakt och undergrävd auktoritet i relation till eleverna beskrevs vid 
inspektionerna på båda skolorna, liksom i relationen mellan lärare och 
skolledning. Av kapitel 8 framgår att rektorn på Stadsskolan i 
samförstånd med skolchefen hade prioriterat att hålla skolans budget 
istället för att vidta åtgärder utifrån de relativt allvarliga problem som 
redan då var kända på skolan. När Skolinspektionen i det senare skedet 
pekade på den typen av brister valde skolchefen att avsätta rektorn. På 
båda skolorna avsattes, eller valde en stor grupp lärare att självmant 
sluta efter Skolinspektionens ingripanden. Den styrning och ledning 
som skolornas huvudmän hade utövat fram till ingripandena hade inte 
gett adekvat stöd till rektorn att leda verksamheten. 
Handlingsutrymme hade saknats för att hantera skeva 
kompetensstrukturer i lärarbemanningen eller vidta åtgärder inom 
andra vitala områden där rektorn är beroende av accept från 
skolchefen eller ytterst huvudmannen. Det går att spekulera om detta 
var en konsekvens av ett styrnings- och ledningsproblem långt tidigare 
samt skolchefens roll i förhållande till den politiska nämnden. På 
Storskolan visade konsultutredningen att huvudmannen inte hade 
varit införstådd med problemen tidigare. På Stadsskolan är det oklart 
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om skälet till att inga initiativ hade tagits berodde på skolchefens eller 
huvudmannens passivitet. 

De spekulativt ställda frågorna går inte att besvara för Storskolans och 
Stadsskolans räkning, men huvudmännens belägenheter väcker den 
övergripande frågan om hur den här typen av allvarliga brister med 
konsekvenser för eleverna kan uppstå inom ramen för styrsystemet. En 
förklaring kan vara en otydlig ansvarsfördelning mellan politiskt och 
administrativt ansvar på huvudmannanivå generellt, och att denna 
oklarhet ställdes på sin spets på Stadsskolan och Storskolan när 
inspektionerna pekade på brister och uteblivet ansvarstagande. Det 
kan förklara varför olika lokala ledningsaktörer hade valt att avvakta 
med att vidta åtgärder, blivit passiva i sina funktioner och utövat en 
form av inlärd hjälplöshet. Det proaktiva agerandet efter att resultatet 
av inspektionerna tydliggjorts talar för det. Detta skulle i så fall vara 
ytterligare ett exempel på hur separerandet av ansvar och befogenheter 
försvårar ansvarstagande utifrån givna uppdrag. Sådant separerande 
sker genom olika arrangemang ad hoc, för att tillmötesgå särskilda 
intressen. I avhandlingen visas flera exempel där den skärpta tillsynen 
utgör ett sådant arrangemang ad hoc att åsidosätta styrsystemets 
grundläggande principer. I kapitel 7 har jag visat att samtliga tre 
skärpningar av tillsynen med tillhörande sanktioner gjordes med 
motiveringar i särskild ordning som innebar avvikelser från 
principerna i styrsystemet. 

De brister i styrning och ledning som beskrivits för Stadsskolan och 
Storskolan är inte unika, utan påminner starkt om beskrivningarna av 
allvarliga systemsvagheter och sviktande kapacitet och ansvarstagande 
som Skolkommissionen (SOU 2016:38; SOU 2017:35) under sitt arbete 
hade iakttagit hos ett stort antal kommunala huvudmän. På både 
Storskolan och Stadsskolan avsattes rektorerna efter inspektionerna, 
och på Stadsskolan tjänstgjorde sammanlagt fyra uppsättningar 
rektorer under den studerade perioden. Att ”uppdraget som skolledare 
blir tungt, med risk för svagt utvecklingsarbete och hög 
rektorsomsättning” (Skolinspektionen, 2021, 6 september, s. 5) lyfts 
fram i en granskning av skolor med långvarigt låga kunskapsresultat.  

I inledningskapitlet skrev jag att ledningsaktörernas personliga 
förutsättningar och öden inte omfattas av avhandlingens 
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frågeställningar, men att det är människor av kött och blod som bär 
upp styrsystemets olika funktioner, och att det sannolikt också har 
betydelse för hur styrsystemet fungerar. Den förtvivlade rektorn som 
citerades i inledningskapitlet upplevde sannolikt sitt öde som ett 
personligt misslyckande, och oavsett om hen av huvudmannen hade 
givits rimliga förutsättningar för sitt uppdrag, eller inte, går det inte att 
bortse från den upplevelsen som en verkning av den skärpta tillsynen; 
med de konsekvenser den fick där och då. 

Resultaten aktualiserar frågan på vilket sätt sanktioner bidrar till att 
förbättra skolors verksamhet, och ytterst att öka elevers rätt till en 
skolgång av hög kvalitet. Frågan kan formuleras utifrån dikotomin i 
den statliga styrningen; om strategin i första hand ska vara att 
förebygga uppkomsten av allvarliga brister på skolor; eller om den ska 
identifiera och ingripa mot skolor som inte fungerar, med skarpare och 
skarpare sanktioner. Kanske handlar det om balanseringen mellan 
dessa två strategier, och där resultatet från fallstudien på Storskolan 
(kapitel 10) visar att Skolinspektionen och Skolverket ansåg att den 
egna myndighetens insats uteslöt den andras. Den första av dessa två 
strategier förutsätter att huvudmännen har kapacitet att styra och leda 
skolverksamheten långsiktigt. Den andra strategin innebär att fortsätta 
på den skärpta tillsynens väg, som tentativt bidrar till att 
huvudmännen passiviseras i sin styrning och ledning. 
Skolinspektionens förslag som redovisades i avsnitt 11.3 utgör då nya 
arrangemang som åsidosätter styrsystemets grundprinciper och som 
motiveras ad hoc för att bibehålla den höjda rösten i styrkedjan. 

Styrningens förändring åskådliggörs av låt tusen blommor blomma i 
början av 1990-talet, via re-centralisering och juridifiering till de nu 
aviserade förändringarna av regelverken (se avsnitt 11.3). Den 
frikoppling av styrningens form och innehåll, som omtalades i avsnitt 
1.2 är därmed fullbordad. Frågan om hur professionell kunskap ska 
inrymmas i det statliga styrsystemet har löpt som en röd tråd genom 
årtiondena av styrningsreformer, och verkar än idag vara en av de 
största ännu olösta frågorna. Den bild som träder fram visar hur 
missmodiga, vanmäktiga och till och med gråtande rektorer, genom 
tvingande sanktioner fås att anpassa sig efter tillsynens logik - utan 
någon skillnad för eleverna! 
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De uttryck för vanmakt som redovisats i fallstudierna på Stadsskolan 
och Storskolan (kapitel 8 och 10) har jag tentativt kopplat samman med 
hur skolornas lärare anpassade sig till tillsynens logik och valde att inte 
ta professionellt ansvar. Detta är en allvarlig verkning för elever och för 
skolors kvalitet och det är ett fenomen som jag anser vara angeläget att 
närmare studera; orsaker till och verkningar av. 

Den slutsats jag dragit om hur Skolinspektionens anmälningstillsyn 
underminerar huvudmannens vilja och benägenhet att agera utifrån 
det egna ansvaret, är ett område inom vilket jag anser att behovet av 
ytterligare kunskap är stort. Inte minst mot bakgrund av de aviserade 
förändringarna av ansvarsförhållandena.  

En fråga som har belysts och diskuterats i denna avhandling är 
tillsynens procedurer, kriterier och indikatorer för bedömning samt 
hur enskilda skolor granskas och bedöms vid regelbunden tillsyn. 
Under arbetets gång har min nyfikenhet väckts kring motsvarande 
bedömningssystem för Skolinspektionens prövning och 
tillståndsgivning av nya fristående skolor. I ett tillståndsförfarande 
finns ingen faktisk verksamhet att granska, utan enbart avsikter i 
skriftliga dokument och muntliga utsagor från ägare och huvudmän.  
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Sammanfattning 

Denna avhandling tar sin utgångspunkt i de förändringar vad gäller 
rektorns och huvudmannens ansvar för styrning och ledning, som 
uppstått efter avreglering, decentralisering och övergång till 
målstyrning på 1990-talet och den marknadisering av skolväsendet 
som därefter skett (Lundahl et al., 2013). Dessa förändringar ledde till 
en förskjutning i statens användning av styrmedel, från proaktiva till 
reaktiva, samt efterhand en kraftig utbyggnad av organisation och 
resurser för tillsyn och kontroll. Bildandet av Skolinspektionen 2008 
och införandet av en ny rättighetsbaserad skollag 2010 markerar ett 
institutionellt skifte i statens styrning av skolan (Rönnberg, 2012, 
2014c). Sedan dess har omfattande resurser lagts på att alla skolor ska 
inspekteras regelbundet och tillsynsmyndigheten har fått utökade 
befogenheter att ingripa med olika former av sanktioner mot 
skolverksamheter som uppvisar brister. Sanktionerna har därefter 
skärpts i flera omgångar, efter signaler om brister i skolors 
måluppfyllelse och lagefterlevnad.  

Avhandlingens övergripande syfte är att utforska den statliga 
styrningen av skolan genom den skärpta tillsynen och sanktionerna, 
samt verkningar av det för rektorns ansvar på skolnivå och 
motsvarande ansvar för ledningsaktörerna på huvudmannanivå.  

Förändringarna av den statliga styrningen och den ökade 
användningen av tillsyn samt rektorns och huvudmannens ansvar och 
handlingsutrymme på lokal nivå, är väl belyst i tidigare forskning. 
Förändringarna har beskrivits som en förändrad styrningsrationalitet 
för skolan (Novak, 2018) med användning av begrepp som governing 
by inspection (Grek & Lindgren, 2015) samt juridifiering (Hult & 
Segerholm, 2016; Novak, 2018) med olika implikationer för skolans 
kärnprocesser, ledning och dess professionella aktörer (Bergh & 
Arneback, 2016; Hall, 2019; Runesdotter, 2016). Forskningsöversikten 
påvisar en kunskapslucka om vilka verkningar den skärpta tillsynen 
och specifikt av användningen av olika sanktioner får, för den styrning 
och ledning som rektorn och huvudmannen ansvarar för på sina 
respektive nivåer. 

De tre forskningsfrågor som utforskas i avhandlingen är: 
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1. Vad var bakgrunden till de skärpningar av tillsynen som gjordes 
2015 och 2019?  

2. Vilka verkningar får tillsynsingripanden med sanktioner för 
huvudmannens styrning och ledning av skolverksamheten? 

3. Vilka verkningar får tillsynsingripanden med sanktioner för 
rektorns styrning och ledning av skolverksamheten? 

Teoretiskt ramverk 

Studien tar sin utgångspunkt i teoribildning om styrning, granskning 
och ledning. Dessa teoretiska perspektiv används som utgångspunkt 
för analys och diskussion av den statliga styrningen i form av tillsyn 
och sanktioner och dess verkningar för rektorn och huvudmannen. 
Styrningsperspektivet används för att analysera och diskutera skolans 
styrsystem och de styrprocesser som sker på olika arenor (Lindensjö & 
Lundgren, 2000). Styrsystem, styrmedel, interventioner är begrepp 
som används i analyserna, liksom policy enactment med tillhörande 
begrepp och kategorier (Ball et al., 2012). Granskningsperspektivet 
används för att utforska och analysera tillsynen och sanktionerna samt 
dess verkningar för den lokala styrningen och ledningen. 
Ledningsperspektivet används för att analysera rektorns ansvar och 
handlingsutrymme (Christensen et al., 2015; Molander, 2011) i 
spänningsfältet mellan redovisningsskyldighetens och det 
professionella omdömets logiker (Englund & Solbrekke, 2015) samt 
huvudmannens motsvarande ansvar.  

Metod och data 

Inom ramen för avhandlingen har två olika empiriska studier gjorts. 
För det första en dokumentstudie av de skärpningar av tillsynen som 
genomförts efter införandet av 2010 års skollag. För det andra har 
fallstudier gjorts på tre skolor som efter att ha inspekterats blivit 
föremål för olika sanktioner inom ramen för den skärpta tillsynen. 
Datainsamlingen i dokumentstudien består av förarbeten och andra 
texter i lagstiftningsprocessen samt även prejudicerande rättsfall där 
tillämpningen av den skärpta tillsynen i ett senare skede har prövats 
rättsligt. Datainsamlingen avseende fallstudierna består dels av 
dokumentation från inspektionerna av de tre skolorna och annan 
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skriftlig dokumentation som funnits tillgänglig genom öppna källor, 
dels av intervjuer med rektorer, skolchefer och ordförande i politisk 
nämnd på två av skolorna. Sammantaget har 14 intervjuer genomförts 
vid olika tillfällen under drygt en treårsperiod, med sammanlagt 10 
informanter.  

Analys 

I analyserna utforskas den skärpta tillsynen i relation till sanktionerna 
med hjälp av fyra teoretiskt beskrivna syften med granskning; det 
främjande syftet, det ansvarsutkrävande, det disciplinerande och det 
legitimerande syftet (Jacobsson et al., 2019). Även tillsynens produkt- 
respektive processaspekter (Vedung, 2016, 2021) används som 
analysbegrepp. Den skärpta tillsynen och sanktionerna analyseras 
också i relation till det nationella styrsystemet för skolan. 

I fallstudierna är det användningen av den skärpta tillsynen på skol- 
och huvudmannanivå som studeras, och vilka verkningar det får för 
den styrning och ledning som rektorn respektive skolchefen och den 
politiska nämndens ordförande ansvarar för på respektive nivå. 
Tillsynens syften såsom de framträdde vid ingripandena samt 
ledningsaktörernas användning av tillsynsingripandena analyseras. 
Den styrning och ledning som rektorn och i vissa fall huvudmannens 
företrädare utövade i olika skeden av inspektionsförloppen analyseras 
samt verkningar av det i relation till det nationella styrsystemet för 
skolan. Ett antagande i analysarbetet är att ledning utövas ”i moraliska 
relationer till konkreta andra” (Englund & Solbrekke, 2015, s. 169) 
samt innefattar tillgång till och korrespondens mellan ansvar och 
befogenheter. 

I analyserna av rektorns och huvudmannens styrning och ledning i 
relation till tillsynen och sanktionerna, används begreppet verkningar. 
Verkningar diskuteras för det första utifrån tillsynens grundfunktioner 
(Vedung, 206) och avser både direkta verkningar som följer av 
aktörernas strategiska beteenden och verkningar som uppstår genom 
tillsynens blotta existens och ”innersta natur” (Vedung, 2016, s. 103). 
För det andra diskuteras verkningar utifrån grundantagandet att de 
kriterier som i ett givet uppföljningssystem används för att göra 
bedömningar, påverkar människors uppfattningar om vad som är 
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viktigt, och inte viktigt, samt bidrar till att långsiktigt forma, förändra 
och ytterst omstrukturera den verksamhet de avser att bedöma 
(Dahler-Larsen, 2014, 2020).  

Resultat 

I dokumentstudien visas att den skärpta tillsynen och användningen av 
handlingsdirigerande sanktioner framstår som ett sätt att tvinga skolor 
och huvudmän att vidta specifika åtgärder för att öka efterlevnaden av 
skollagen. Tillsynen beskrivs vara starkt inriktad på regelefterlevnad 
och utkrävande av ansvar medan sanktionernas yttersta syfte beskrivs 
som avskräckning. Utrymmet för rektorn att göra situerade 
bedömningar och använda professionellt omdöme begränsas av detta.  

Sanktionerna framträder i dokumentstudien som tillitseroderande och 
misstroendegenererande. Införandet av dem beskrivs som att staten 
”höjde rösten” i styrkedjan. I dokumentstudien visas på förekomsten 
av uppfattningar om bra och dåliga skolor, och rättsliga sanktioner som 
ett ändamålsenligt verktyg för att åstadkomma förbättring och ökat 
ansvarstagande på ”dåliga skolor”. 

Resultaten av fallstudierna visar att tillsynssanktionerna på lokal nivå 
framför allt förstås som ett sätt att utkräva ansvar. Instrumentella och 
legitimerande åtgärder vidtas av rektorn och huvudmannen för att 
motverka negativa verkningar efter ett ingripande. Sanktionerna 
relateras inte per se till skolutvecklingsåtgärder eller lärandeprocesser 
utan till ansvarsutkrävande och avskräckning. Sanktionerna ger ett 
starkt fokus på tillsynens syfte som produkt, inte som process. 

Verkningar av tillsynen visas i form av syndabockstänkande på lokal 
nivå, där olika ansvarsförhållanden i skärningspunkten mellan 
huvudmannens och rektorns uppdrag blir tvisteämne mellan lokala 
ledningsaktörer och där betydelsen av personliga relationer och 
lojaliteter har stort utrymme. Det visas hur lokala ledningsaktörer 
använder olika strategier för att, efter ett ingripande med sanktioner 
från Skolinspektionen, hantera ansvarsfrågor, åtgärder och egna 
agendor. I sådana processer visas även exempel på hur lokala 
ledningsaktörer bjuder motstånd mot Skolinspektionen och tillsynen. 
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Vidare visas att vid användning av sanktioner utmanas och ibland 
överträds styrsystemets ansvarslinjer på alla nivåer. Exempel redovisas 
där huvudmän tar ingripanden med handlingsdirigerande sanktioner 
till intäkt för att i särskild ordning intervenera i rektorers ansvar samt 
vidta åtgärder som förändrar deras handlingsutrymme. Det visas att 
verkningar för rektorns handlingsutrymme efter ett ingripande med 
sanktioner framför allt sker till följd av åtgärder på huvudmannanivå. 
Det visas också att tillsynens fokus på efterlevnad av mätbara kriterier 
motverkar rektorns handlingsutrymme att göra bedömningar och 
avvägningar utifrån professionellt omdöme eller kontextuella och 
situerade förhållanden. 

I avhandlingen visas också hur användningen av sanktioner skapar oro 
för att skada huvudmannens varumärke och att det, ibland i 
kombination med olika slags anmälningar till rättsliga instanser, leder 
till strategiska anpassningar och instrumentella åtgärder på skol- och 
huvudmannanivå. Avvägningar mellan att tillgodose illegitima 
önskemål inkräktar på professionellt ansvar och myndighetsutövning. 
Det visas att Skolinspektionens hierarkiska överordning och tillsynens 
lagmässighet har en starkt normativ funktion och lokala 
ledningsaktörer passiviseras i sin styrning och ledning samt inväntar 
ställningstaganden i tillsynen istället för att agera proaktivt utifrån eget 
ansvar. Upplevelser av maktlöshet bland lärare och rektorer, med 
destruktiva verkningar även för elever, redovisas med koppling till 
sådan ”inlärd hjälplöshet”. 

Ytterligare en verkning som visas i fallstudierna är att den skärpta 
tillsynen skapar motsättningar mellan statens olika uppdrag gentemot 
skolverksamheten och att ansvarsfördelningen mellan de statliga 
skolmyndigheterna är oklar avseende hur stödjande respektive 
kontrollerande insatser ska hanteras och samordnas. 

Slutsatser och diskussion 

I analyserna framträder en bild av den skärpta tillsynens tillkomst på 
den nationella formuleringsarenan, vilken speglas mot bilder av 
tillämpningen på olika lokala realiseringsarenor. Utifrån dessa olika 
bilder diskuteras och problematiseras sammantaget användningen av 
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sanktioner i förhållande till rektorns ledningsansvar och styrsystemets 
fördelning av ansvar mellan olika aktörer och nivåer.  

En slutsats rör principerna om målstyrning och lokalt 
handlingsutrymme, vilka beskrivs som starkt utmanade av den 
normativa funktion som tillsyn med handlingsdirigerande sanktioner 
representerar. Gränsdragningen mellan aktörer på olika nivåer och 
mellan politiskt och professionellt ansvar framstår som svår att 
upprätthålla. Vid ett ingripande med sanktioner uppstår komplexa 
medieringsprocesser på lokala realiseringsarenor, vilket bidrar till det. 
För en huvudman implicerar ett ingripande med sanktioner att 
åtgärder som är redovisningsbara, även på kort sikt, måste vidtas. På 
systemnivå bidrar anteciperingsmekanismer till långsiktig likriktning i 
skolväsendet och till ängslan och tvehågsenhet hos lokala 
ledningsaktörer vilket ger verkningar för både professionell och 
politisk styrning. Det gemensamma ansvar och den tillit som 
styrsystemet förutsätter på alla nivåer motverkas av sanktionernas 
inriktning på ansvarsutkrävande. Genom den skärpta tillsynen 
åsidosätts styrsystemets grundläggande princip om att hålla samman 
ansvar och befogenheter i styrkedjan. 

En annan slutsats som diskuteras är tillsynens förläggande av ansvar 
för eventuella brister i skolors verksamhet till aktörer längst ut i 
styrkedjan, som kan kopplas samman med bristen eller med frånvaron 
av en åtgärd. På så sätt ställs rektorn till svars även för brister som följer 
av direkta tillkortakommanden i huvudmannens styrning och ledning, 
och som vare sig upptäcks eller påtalas i tillsynen, även om den formellt 
omfattar även huvudmannens ansvar. 

I avhandlingen problematiseras tillsynens potentiella bidrag till 
skolutveckling och lärande på skol- och huvudmannanivå, vilket inte 
gynnas av den strikta inriktningen på lagefterlevnad och utkrävande av 
ansvar. Förekomsten av sanktioner förstärker den verkningen.  

Flera slutsatser som har att göra med juridifieringen av skolan, och 
tillsynen, diskuteras och problematiseras. Tillsynens lagmässighet och 
sanktionernas rättsverkan förutsätter att bedömningar i tillsynen görs 
på en binär bedömningsskala. Även för pedagogiskt arbete på 
klassrumsnivå, som styrs av läroplanernas öppna och oprecisa 
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målformuleringar, görs därför bedömningar i termer av rätt eller fel för 
att kunna ligga till grund för sanktioner med rättsverkan. Den 
juridifierade tillsynen applicerar en bedömningspraktik i 
skolverksamheten som motverkar situerade bedömningar och 
professionellt ansvar. 

En annan slutsats kopplad till juridifieringen är att när en huvudman 
överklagar en utfärdad sanktion, uppstår ofta en långdragen rättslig 
process under vilken påtalade brister kvarstår och lokala 
ledningsaktörer kan uppleva sig förhindrade att agera. 

Utifrån avhandlingens resultat diskuteras också hur juridifiering och 
rättsliga tvister i domstol mellan tillsynsmyndighet och huvudmän 
skapar känslor av maktlöshet och alienation hos lärare och skolledare, 
med negativa verkningar för skolverksamheten och ytterst för eleverna. 

En annan slutsats av juridifieringen som problematiseras i 
avhandlingen är den praxis som Skolinspektionen tillämpat att i ett 
föreläggande enbart formulera krav på åtgärder som redan framgår av 
skollagstiftningen. Denna praxis har dömts ut av Högsta 
förvaltningsdomstolen, vilket visar att tillsynens sanktionssystem inte 
är anpassat efter målstyrningen och den ramlagstiftningsteknik som 
skollagstiftningen bygger på. En alternativ tolkning som diskuteras är 
att skärpningarna av tillsynen och införandet av sanktioner innebär ett 
mer fundamentalt ifrågasättande av målstyrning som styrningsprincip 
för skolan. När den infördes i början av 1990-talet avsåg den att ge 
lärare och rektorer ett professionellt handlingsutrymme på skolnivå. 
Statsmaktens värnande om den skärpta tillsynen och möjligheten att 
utfärda handlingsdirigerande sanktioner diskuteras som en indikation 
på en sådan pågående omsvängning. Efter flera avgöranden i de högsta 
rättsliga instanserna har initiativ till en revidering av 
författningsregleringen inletts för att bibehålla möjligheten att i 
tillsynen kunna vitesförelägga huvudmän och skolor. Detta beskrivs 
som ett sätt för statsmakten att befästa den ”höjda rösten.  

I avhandlingen diskuteras behovet av fortsatt forskning inom området 
styrning och inspektion, för att belysa andra implikationer av de 
förändringar av styrningen som pågår.  
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Summary in English 

This thesis starts out from changes in the Swedish governing and 
managerial responsibility of principals and governing bodies that 
resulted from the deregulation, decentralization, and transition to 
target management in the 1990s and the marketization of the school 
system that followed (Lundahl et al., 2013). These changes led to a shift 
in governmental regulation, from proactive to reactive governing 
measures, and a gradual expansion of organizational structures and 
resources for inspection and control. The formation of the Swedish 
Schools Inspectorate in 2008 and the ratification of a new rights-based 
Education Act in 2010 mark an institutional shift in the governance of 
the school system (Rönnberg, 2012, 2014c). Since then, substantial 
resources have been allocated to the regular inspection of all schools, 
and the supervisory authority has been granted increased powers to 
intervene with sanctions of different kinds in case of deficiencies. The 
sanctions have also been reinforced in several instances due to 
indications that schools are failing in the areas of target attainment and 
legal compliance. The overall purpose of the thesis is to investigate the 
state governance of school through intensified inspections and 
reinforced sanctions, and ensuing effects upon the responsibility of 
principals and superintendents and governing bodies. The changes in 
governmental regulation and the increased use of inspection, as well as 
the responsibility and scope for action of principals and governing 
bodies at the local level, have been thoroughly investigated in previous 
research. The changes have been described as a modified governance 
rationale for schools (Novak, 2018) and researchers have used concepts 
like governing by inspection (Grek & Lindgren, 2015) and 
juridification (Hult & Segerholm, 2016; Novak, 2018) with different 
implications for core school functions, school management, and 
education professionals (Bergh & Arneback, 2016; Hall, 2019; 
Runesdotter, 2016). Based on this research, a knowledge gap has been 
identified regarding the effects of reinforced supervision, and 
specifically the effects of various sanctions, upon the governing and 
management of schools by principals and governing bodies at their 
respective levels. 

The three research questions addressed in this thesis are the following: 
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1. What was the background of the reinforcement of supervision 
and sanctions in 2015 and 2019? 

2. What are the effects of school inspection interventions that 
include sanctions upon the governing and management of 
schools by governing bodies? 

3. What are the effects of school inspection interventions that 
include sanctions upon the governing and management of 
schools by principals? 

Theoretical framework 

As a starting point, the study draws on theories about governing, 
auditing, and management. These theoretical perspectives are used to 
analyze and discuss state governance based on inspection and 
sanctions and its effects upon principals and governing bodies. The 
governance perspective is employed to analyze and discuss the 
governing chain of school and the governing processes that take place 
in different arenas (Lindensjö & Lundgren, 2000). Governing chains, 
governing measures, and interventions are concepts used for the 
analysis, as well as the concept of policy enactment and related 
categories (Ball et al., 2012). The auditing perspective is used to 
investigate and analyze inspections and sanctions and the effects upon 
local governing and management. The management perspective is used 
to analyze the responsibility and scope for action of principals 
(Christensen et al., 2015; Molander, 2011) in the area of tension 
between the logics of accountability and professional responsibility 
(Englund & Solbrekke, 2015) as well as the corresponding 
responsibility of governing bodies.  

Method and data 

The thesis comprises two different empirical studies. The first one is a 
document study of the reinforced supervision that have been 
implemented after the ratification of the 2010 Education Act. The 
second one consists of case studies of three schools that have had 
various sanctions imposed after inspections. The data collection for the 
document study involves preparatory documents and other texts 
related to the legislation process as well as precedent legal cases where 
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the application of reinforced supervision has been reviewed in court at 
a later stage. The data collection for the case studies includes on the 
one hand documentation from the inspections of the three schools and 
other written materials available through open sources, and on the 
other hand interviews with principals, superintendents, and 
chairpersons of political committees in two of the schools. All in all 
fourteen interviews have been conducted with nine local managers at 
the levels of schools and governing bodies and one school inspector, at 
different points in time over a period of three years.  

Analysis 

In the analysis, the reinforced supervision are investigated in relation 
to sanctions with the help of four theoretically defined auditing 
objectives; objectives of endorsement, accountability, correction, and 
legitimization (Jacobsson et al., 2019). The product and process 
aspects of inspection (Vedung, 2016, 2021) are also used as analytical 
concepts, and the reinforced supervision and sanctions are moreover 
analyzed in relation to national school governance. 

The case studies focus on the use of reinforced supervision at the levels 
of schools and governing bodies, and the effects of such supervision 
upon the governing and management of principals, superintendents, 
and political committees at their respective levels. The objectives of 
inspection as they appeared at the time of intervention, the managers’ 
use of supervisory interventions, and the governing and management 
carried out by the principal and in some cases the representative of the 
governing body at different stages of the inspection process are 
analyzed, as well as effects in relation to national school governance. 
The analysis is based on the assumption that governing involves moral 
relationships with concrete others (Englund & Solbrekke, 2015, s. 169) 
as well as access to and correspondence between responsibilities and 
powers. 

The concept of effects is used in the analysis of the governing and 
management carried out by principals and governing bodies with 
regard to inspection and sanctions. Such effects are discussed, first, in 
relation to the basic functions of inspection and include both direct 
effects that follow upon the strategic behaviors of the actors and effects 
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that occur due to the very existence of inspection and its “innermost 
nature” (Vedung, 2016, s. 103). Second, effects are discussed based on 
the assumption that the assessment criteria used in a given follow-up 
system influence people’s conceptions of what is important and what is 
not, and in the long term contribute to shaping, changing, and 
ultimately restructuring the activities that they are meant to assess 
(Dahler-Larsen, 2014, 2020).  

Findings and results 

The document study shows that the reinforced supervision and the use 
of action-prompting (Swedish: handlingsdirigerande) sanctions 
appear as a way to compel schools and governing bodies to take specific 
actions to increase compliance with the Education Act. Inspections are 
described as strongly focused on compliance and accountability, while 
the main purpose of sanctions is described as deterrence. The scope for 
action for principals to make situated judgements and use their scope 
for action is limited as a result. 

In the document study, sanctions are shown to erode trust and generate 
mistrust. The implementation of sanctions is described as turning up 
the voice of the state in the governing chain. The document study also 
presents the existence of conceptions regarding good and bad schools, 
and the notion that legal sanctions constitute an effective tool for 
improving “bad schools” and fostering responsibility in them. 

The results of the case studies show that supervisory sanctions at the 
local level are primarily understood as a way of demanding 
accountability. Instrumental and legitimizing measures are taken by 
the principal and the governing bodies to counteract the negative 
effects of an intervention. The sanctions are not related specifically to 
school development or learning processes, but to accountability and 
deterrence. The action-prompting sanctions place a strong focus on the 
purpose of inspection as a product, not as a process. 

The effect of inspections is visible as scapegoating at the local level, 
where different areas of responsibility at the intersection between the 
mandates of principals and governing bodies turn into matters of 
dispute between local managers and where personal relationships and 
loyalties play an important role. After an intervention by the Swedish 
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Schools Inspectorate that involves sanctions, local managers use 
various strategies to handle issues of responsibility, measures, and 
their own agendas. There are also examples in these processes of local 
managers resisting the Swedish Schools Inspectorate and its 
supervisory assessment. 

Moreover, the study shows that the division of responsibility in the 
governing chain is challenged at every level and sometimes violated 
when sanctions are used. There are examples of governing bodies 
treating an intervention which involves action-prompting sanctions as 
an excuse to interfere with the principal’s responsibility and take 
measures that alter the principal’s powers. The study indicates that 
effects upon the principal’s scope for action after an intervention with 
sanctions primarily arise as a result of actions carried out at the level of 
governing bodies. It also shows that the supervisory focus on 
compliance with measurable criteria limits the principal’s scope for 
action to make judgements and considerations based on professional 
discretion or contextual and situated circumstances. 

The thesis also demonstrates how the use of sanctions creates concerns 
about harm to the brand of the governing body and sometimes results 
in strategic adjustments and instrumental measures at the levels of 
schools and governing bodies. Considerations related to meeting 
illegitimate demands encroach on professional responsibility and the 
exercise of public authority. The hierarchical superiority of the Swedish 
Schools Inspectorate and the legality of inspections have a strong 
normative function, so local managers are “passivated” in their 
governing and management and wait for supervisory guidance instead 
of acting proactively based on their own responsibility. Experiences of 
powerlessness among teachers and principals, which may have 
destructive effects upon students as well, are presented and related to 
this type of “learned helplessness”. 

Another effect demonstrated in the case studies is that the supervisory 
system contributes to conflicts between the different mandates of the 
educational authorities, and that the division of responsibility is 
unclear regarding how different efforts aimed at support or control 
should be balanced or coordinated between them.  
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Conclusions and discussion 

The analysis produces an image of the emergence of the reinforced 
supervision in the national arena of formulation, which is then related 
to implementation in local arenas of realization. These images are then 
used to discuss and problematize the use of sanctions in terms of the 
management carried out by principals and the division of responsibility 
that underpins the governing chain of the school system.  

One conclusion concerns the principles of target management and local 
scope for action, which are described as greatly challenged by the 
normative function of inspections involving action-prompting 
sanctions. Boundaries between actors at different levels and between 
political and professional responsibility seem difficult to uphold, partly 
because interventions with sanctions result in complex mediating 
processes in local arenas of realization. At the systemic level, 
anticipation mechanisms contribute to educational standardization in 
the long term, and to apprehensive and hesitant behavior among 
professional actors. The fact that sanctions are focused on 
accountability obstructs the mutual responsibility and trust that the 
governing chain requires at all levels. For governing bodies, an 
intervention with sanctions implies that measures that can be 
accounted for, also in the short term, must be taken. Through the 
reinforced supervision, the fundamental principle that responsibilities 
and powers go together in the governing chain is disregarded. 

Another conclusion discussed in the thesis is the way in which 
inspections place the responsibility for deficiencies in school 
operations with actors at the very end of the governing chain, who can 
be associated with inadequacy or a lack of solutions. In this way, the 
principal is seen as responsible for shortcomings that are directly 
related to deficiencies in the governing and management of the 
governing bodies, and that are neither discovered nor pointed out in 
regular inspections, even though these officially involve the 
responsibility of the governing bodies as well. 

The thesis problematizes the potential contributions of supervision to 
school development and learning at the levels of schools and governing 
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bodies, which do not benefit from the strict focus on compliance and 
accountability. The use of sanctions augments this effect. 

Several conclusions related to the juridification of school and school 
inspections are discussed and problematized. The legality of 
supervision and the legal effects of sanctions require assessment in 
terms of right and wrong on a binary rating scale. Also for educational 
work at the classroom level, framed by the open and imprecise 
objectives of the syllabus, assessments are performed in a binary 
manner in order to constitute a potential basis for sanctions with legal 
effects. Juridification in supervision entails a practice of assessment in 
the school system that counteracts professional responsibility and 
scope for action. 

Another conclusion linked to juridification is that governing bodies use 
the right to have a sanction legally reviewed through lodging an appeal, 
which often results in extended legal proceedings, while the 
deficiencies that have been identified are allowed to remain, and local 
managers feel that they are prevented from taking action. 

In relation to the results, the thesis also includes a discussion of how 
juridification and legal disputes in court between the supervisory 
authority and governing bodies create feelings of powerlessness and 
alienation among teachers and superintendents, which in turn lead to 
proven negative effects for school operations and ultimately for the 
students. 

Another conclusion as regards juridification that is problematized in 
the thesis is the penalty praxis used by the Swedish Schools 
Inspectorate, and the formulation of demands for measures that are 
already explicit in education legislation. This praxis has been 
condemned by the Supreme Administrative Court, which indicates that 
the supervisory system of sanctions has not been adapted to the 
legislative framework that underpins the Education Act. An alternative 
interpretation is that reinforced supervision and the introduction of 
sanctions constitute a more fundamental challenge to target 
management as a governing principle for the school system. When it 
was introduced in the early 1990s, it was intended to give teachers and 
principals discretionary space at the school level. The thesis discusses 
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support for the reinforced supervision and the legal rule that the 
supervisory authority must issue precise and action-prompting 
sanctions as indication of an ongoing shift of this kind. After several 
decisions in the supreme jurisdictions, an initiative to revise the 
legislation has been introduced to retain the power of inspections to 
impose penalties on governing bodies and schools. This is described as 
a way for the state to consolidate a more distinct and turned-up “voice”. 

The thesis includes a discussion of the need for continued research on 
governing and inspection, in order to elucidate other implications of 
the ongoing changes.  
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Bilaga 1. Litteratursökning och metod  
 

Forskningsöversikten är genomförd i tre steg; där det första steget 
utgjorts av systematiska litteratursökningar i svenska och 
internationella forskningsdatabaser; det andra steget urval av studier 
och det tredje steget analys av utvalda studier.  

Urvalet har omfattat två moment. I det första momentet har titel och 
bibliografisk information granskats för att fastställa träffarnas 
relevans. I det andra urvalsmomentet har titel, abstract och i oklara fall 
även själva studien granskats för att säkerställa träffens relevans. 
Följande inkluderingskriterier har använts: 

1. Avser empiriska studier publicerade 1990-2020 
2. Publicerat material 
3. Avser skolväsendet (för barn och unga) 
4. Avser inspektion eller tillsyn 

Avgränsningen i tid är gjord för att översikten enbart ska omfatta 
relevanta och samtida resultat. Inkluderingskriterierna medför att 
refereegranskat konferensmaterial har sorterats bort. Begreppet 
skolväsendet definierar skolverksamhet som i svensk kontext styrs av 
skollagen och läroplanerna, och för internationella studier har 
motsvarande tillämpning gjorts. Inkluderingskriteriet inspektion eller 
tillsyn utesluter studier som berör utvärdering, testning och 
bedömning i allmänhet i skolan eller interna granskningar och 
utvärderingar av till exempel undervisning eller andra didaktiska 
frågor; och som inte definierats som styrning. Dubbletter har sorterats 
bort. I urvalet från sökningar i internationella databaser har samma 
inkluderingskriterier använts, anpassade till engelska språket och 
respektive studies nationella kontext samt de olika databasernas 
specifika sökegenskaper. 

Resultaten av genomförda sökningar redovisas i tabellerna nedan. 
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Swepub 

Sökning Sökord Träffar Urval 1 Urval 2 Till 
analys 

2021-05-08 skolinspektion* 94 66 8 20 
2021-05-08 tillsyn* och skol* 28 12 6 10 
2021-05-09 skol* och rektor* 

och styrning* 
41 16 6 19 

2021-05-09 skol* och rektor* 
och ledning* 

58 39 11 8 

Anm. Varje 
sökning har 
omfattat alla 
publikations-
typer 

Anm. Sökning 
med tillägg av 
sökord som 
”sanktion*” eller 
”vite*” har inte 
gett fler träffar 

    

 

ERIC (Ebsco) och Scopus 

Sökning Sökord 1 Sökord 2 Sökord 3 Träffar Till 
analys 

2021-07-
15 (ERIC) 

school 
inspection AND 
penalties OR 
fines 

sanctions AND 
Principal OR 
school leaders 
OR 
administrator 

school 
governance 

16 2 

2021-07-
15 
(Scopus) 

school 
inspection AND 
penalties OR 
fines 

sanctions AND 
Principal OR 
school leaders 
OR 
administrator 

school 
governance 

18 2 

 Anm. Sökorden 
har prövats i 
olika 
kombinationer; 
och med 
närliggande 
sökord. 

    

 

Forskning om Skolinspektionen kan omfatta mer än den tillsynsform 
som i svensk kontext benämns regelbunden tillsyn (”skolinspektion”), 
till exempel tillsyn efter anmälningar eller kvalitetsgranskning. De 
forskningsresultat som valts ut i forskningsöversikten representerar 
sådana granskningsaktiviteter som i svensk kontext utgör regelbunden 
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tillsyn eller som i internationella studier går att jämställa med sådan. 
Det innebär att studier om tillsyn av till exempel undervisning i 
enskilda ämnen utifrån ett didaktiskt intresse eller studier av enskilda 
elevärenden där den granskade sakfrågan per se har stått i fokus, till 
exempel ärenden från Barn- och elevombudet, har sorterats bort. 

Sökningar av svensk forskning har gjorts i Swepub, och i internationell 
forskning i ERIC och Scopus. De senare har följt samma principer som 
de svenska, men sökord har anpassats till engelska. Val av sökord och 
sökordskombinationer har gjorts efter provsökningar och genomgång 
av keywords i studier inom fältet. 
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Bilaga 2. Bestämmelser i skollagen som är föremål för analysen  

 

Redovisning av de bestämmelser i skollagen som är föremål för analys 
i kapitel 7; skärpt tillsyn och sanktioner. Även närliggande 
bestämmelser, som är relevanta för förståelsen av det sammanhang 
som skärpningarna gjorts i, anges. De bestämmelser som är ändrade 
eller berörs av analysen är kursiverade av mig. 

 

Ska-vite och lärarresursföreläggande  

Skärpningarna av tillsynen genom ska-vite samt lärarresursanalys och 
-förelägganden trädde ikraft den 1 januari 2015 (SFS 2014:903).  

26 kap. 2 § skollagen  

Med tillsyn avses i denna lag en självständig granskning som har till 
syfte att kontrollera om den verksamhet som granskas uppfyller de 
krav som följer av lagar och andra föreskrifter. I tillsynen ingår att fatta 
de beslut om åtgärder som kan behövas för att den huvudman som 
bedriver verksamheten ska rätta fel som upptäckts vid granskningen. 

Om det vid tillsynen av verksamheten vid en skolenhet konstateras 
återkommande brister som påtagligt påverkar förutsättningarna för 
elever att nå målen för utbildningen, ska lärarresurserna vid 
skolenheten analyseras. Lag (2014:903). 

26 kap. 10 § skollagen 

En tillsynsmyndighet får förelägga en huvudman som enligt denna lag 
står under dess tillsyn att fullgöra sina skyldigheter, om verksamheten 
inte uppfyller de krav som följer av de föreskrifter som gäller för 
verksamheten eller, i fråga om enskild huvudman, de villkor som gäller 
för godkännandet eller beslutet om rätt till bidrag. Ett beslut om 
föreläggande gäller omedelbart. 

Ett föreläggande ska ange de åtgärder som tillsynsmyndigheten anser 
nödvändiga för att avhjälpa de påtalade bristerna. Om en analys enligt 
2 § andra stycket ger stöd för det, kan åtgärderna omfatta 
förändringar i lärarresurserna. Lag (2014:903). 

26 kap. 27 § skollagen 

Ett föreläggande enligt detta kapitel får81 förenas med vite. 

 
81 Min fetmarkering. Så kallat kan-vite. 
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Statens skolinspektion ska82 förena ett föreläggande som avses i 10 § 
med vite om föreläggandet avser en eller flera brister som allvarligt 
försvårar förutsättningarna för eleverna att nå målen för 
utbildningen, om det inte av särskilda skäl är obehövligt. Lag 
(2014:903). 

 

Statliga åtgärder för rättelse  

Skärpningen av bestämmelsen om statliga åtgärder för rättelse började 
tillämpas den 1 januari 2019 (SFS 2018:608).  

26 kap 17 § skollagen 

Statens skolinspektion får när det gäller en verksamhet som bedrivs av 
en kommun eller ett landsting83 besluta att staten på kommunens eller 
landstingets bekostnad ska vidta de åtgärder som behövs för att 
åstadkomma rättelse, om kommunen eller landstinget  

1. inte har följt ett föreläggande enligt 10 §, och  
2. missförhållandet är allvarligt.  
Har staten haft kostnader för en åtgärd som vidtagits med stöd av denna 
paragraf, får denna kostnad kvittas mot belopp som staten annars skulle 
ha betalt ut till kommunen eller landstinget. 

  

 
82 Min fetmarkering. Så kallat ska-vite. 
83 Ändrades vid ett senare tillfälle, den 1 januari 2020, till begreppet ”region” (SFS 2019:947). 
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Bilaga 3. Översikt över informanterna på Stadsskolan 

 

Rektorn. Rektorn hade varit rektor för Stadsskolan sedan den 
bildades, och dessförinnan för en av de två skolor som fusionerades när 
Stadsskolan bildades. Rektorn avsattes kort efter inspektionen som en 
följd av Skolinspektionens kritik.  

Konsultrektorn. Konsultrektorn hyrdes in från ett 
bemanningsföretag för att ersätta den avsatta rektorn, och var 
tillförordnad rektor i cirka sju månader.  

Skolutvecklingsexperten. Från samma bemanningsföretag som 
konsultrektorn hyrdes in, anlitades även en skolutvecklingsexpert. I 
det inledande skedet bistod skolutvecklingsexperten huvudmannen 
med bedömning av situationen på Stadsskolan. Därefter fick hen ett 
uppdrag som projektledare för det skolutvecklingsprojekt som 
initierades. I den funktionen utgjorde skolutvecklingsexperten 
tillsammans med konsultrektorn Stadsskolans ledningsteam under de 
sju månader då rekrytering av rektor pågick. Skolutvecklingsexperten 
anställdes därefter som ny rektor för Stadsskolan och innehade 
ledningsansvaret innevarande vårtermin och det följande läsåret. Hen 
benämns ”Skolutvecklingsexperten” och i det senare skedet, i 
funktionen som rektor på Stadsskolan för ”Nya rektorn Stadsskolan”.  

Ordföranden. Den politiska nämndens ordförande hade innehaft 
posten under mandatperioden 2014-2018 och den föregående, det vill 
säga sedan valet 2010. Benämns ”Ordföranden nämnden”. 

Skolchefen. Skolchefen var rektorns chef och skolförvaltningens 
högsta tjänsteman med ansvar inför den politiska nämnden. 
Skolchefen hade inte varit anställd särskilt länge i kommunen och hade 
därför inga egna erfarenheter av historieskrivningen på Stadsskolan. 
Skolchefen benämns ”Skolchefen Stadsskolans kommun”. 

Nya skolchefen. Drygt tre år efter inspektionen, när 
uppföljningsintervjuerna gjordes, hade kommunen en ny skolchef. Den 
nya skolchefen benämns ”Nya skolchefen Stadsskolans kommun”. 
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Bilaga 4. Sammanfattning av inspektionsbeslut Stadsskolan 

 

I inspektionsbeslutet för Stadsskolan vitesförelades huvudmannen att 
åtgärda brister inom fyra av Skolinspektionens bedömningsområden:  

1) att i undervisningen ta hänsyn till elevers behov, förutsättningar, 
erfarenheter och tänkande, 2) att informera elever och elevers 
vårdnadshavare om elevers utveckling (utvecklingssamtal), 3) att 
skolmiljön ska präglas av trygghet och studiero och att skolan ska 
bedriva ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling, 
och 4) att lärarna ska samverka med varandra för att nå 
utbildningsmålen och att elevhälsan ska användas förebyggande och 
hälsofrämjande.  

Utifrån bristerna på de fyra bedömningsområdena ovan förelades 
kommunen att vidta sammanlagt sju åtgärder:  

- Säkerställa att lärarna tar hänsyn till varje enskild individs behov, 
förutsättningar, erfarenheter och tänkande och att de elever som lätt 
når de kunskapskrav som minst ska uppnås ges den ledning och 
stimulans som behövs för att de ska kunna nå längre i sin 
kunskapsutveckling. 

- Se till att varje elev fortlöpande informeras om sin 
kunskapsutveckling. 

- Se till att utbildningen utformas så att alla elever tillförsäkras en 
skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. 

- Se till att det görs en kartläggning av de riskområden som finns på 
skolan samt att det utifrån denna kartläggning beslutas om de åtgärder 
som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling. 

- Se till att det varje år upprättas en plan mot kränkande behandling 
som uppfyller skollagens krav. 

- Se till att lärarna vid skolenheten samverkar med varandra i arbetet 
med att nå utbildningsmålen och att alla som arbetar i skolan 
samverkar för att göra skolan till en god miljö för utveckling och 
lärande. 

- Se till att elevhälsan används främst förebyggande och 
hälsofrämjande, för att stödja elevernas utveckling mot utbildningens 
mål. 

Varje brist motiveras i beslutet. Inom det första bedömningsområdet, 
”Undervisning och lärande”, anser Skolinspektionen att skolan brister 
i att ”i undervisningen ta hänsyn till elevers behov, förutsättningar, 
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erfarenheter och tänkande”.84 Detta påstående formuleras därför som 
en åtgärd som huvudmannen enligt föreläggandet ska vidta. I 
utredningsavsnittet underbyggs bedömningen. I det här fallet beskrivs 
iakttagelser från inspektionstillfället (lektionsbesök), uttalanden från 
intervjuer med elever, lärare och rektor samt resultat från den 
skolenkät som Skolinspektionen gjort i förväg. Beskrivningarna 
används som stöd för kritiken. I en sammanfattande bedömning sägs:  

Utredningen visar att undervisningen vid Stadsskolan inte alltid 
planeras och genomförs så att de elever som lätt når de kunskapskrav 
som minst ska uppnås ges den ledning och stimulans som behövs för 
att de ska kunna nå längre i sin kunskapsutveckling. Mot denna 
bakgrund gör Skolinspektionen bedömningen att Stadsskolan inte 
uppfyller författningarnas krav avseende att lärarna ska ta hänsyn till 
varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och 
tänkande. 

Inom det andra bedömningsområdet som handlade om bedömning, 
information om kunskapsresultat och utvecklingssamtal, står det: 

Flera elever tar upp och beskriver frekventa lärarbyten i flertalet 
ämnen sedan skolan startades och att det har inneburit att 
kontinuiteten och förståelsen av det egna arbetet i förhållande till 
betygssättning försvårats. (---) Lärarna bekräftar elevernas uppgifter 
om att det inte i alla ämnen ges en fortlöpande information om elevens 
utveckling i förhållande till kunskapskraven. Lärarna beskriver att det 
finns olika standarder för hur detta arbete genomförs. (---) Rektor och 
biträdande rektor bekräftar elevernas uppgifter om hur lärarna 
fortlöpande lämnar information om elevernas utveckling och beskriver 
att inte alla lärare gör det på ett fullgott sätt. Rektor och biträdande 
rektor beskriver att vissa lärare är väldigt duktiga andra är det inte. 

Skolinspektionen konstaterar i beslutet, på detta bedömningsområde, 
att den fått låga värden på till exempel frågan ”Veta vad som krävs?” i 
sin enkät inför inspektionen till elever och föräldrar på skolan. 

Inom det tredje bedömningsområdet, ”Trygghet, studiero och åtgärder 
mot kränkande behandling,” motiveras kritiken med referat från 
intervjuerna med elever och lärare, vilket därefter bemöts av rektorn: 

I samtliga intervjuer med elever och lärare uppger de att det på skolan 
förekommer verbala kränkningar, mobbning, hot om våld och fysiskt 
våld. Detta uppges vanligtvis ske i de allmänna utrymmena men 
särskilt de verbala kränkningarna sägs förekomma även i 

 
84 Formuleringen refererar till målbeskrivningar i Lgr 11, Förordning om läroplan för 
grundskolan samt för förskoleklassen och fritidshemmet (SKOLFS 2010:37).  
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lektionssituationer. De yngre eleverna uppger att de inte vågar förflytta 
sig till exempelvis matsalen, utan att de har en vuxen med sig. Enstaka 
elever uppger i intervjuerna att de även under vissa lektioner inte 
känner sig trygga då läraren inte klarar att upprätthålla ordningen. (--
-) Intervjuade elever uppger vidare att det är vanligt förekommande 
med stölder på skolan. Elevskåp bänds eller klipps enligt eleverna upp 
och värdesaker stjäls. Flertalet av de intervjuade eleverna beskriver att 
de särskilt i de allmänna utrymmena, bland annat av denna anledning, 
inte känner sig trygga. (...) En del lärare uppger vidare att det även 
förekommer hot mot lärare och övrig personal. Lärare uppger även att 
de upplever att inget gjorts åt situationen då andra lärare blivit utsatta 
för hot. Detta uppges få till följd att lärare i de fall de hamnar i eller ser 
konfliktsituationer inte ingriper. Lärare uppger vidare att elevers 
normbrytande beteende inte får några följder för eleven mer än det 
ingripande som görs av lärare eller annan personal i det akuta 
skeendet. Detta leder enligt lärare till att upplevelsen för dem blir att 
skolan är "elevstyrd" (…). Rektor och biträdande rektor bekräftar de 
uppgifter som elever och lärare lämnar vad avser att det förekommer 
verbala kränkningar på skolan, att mobbning förekommer, att det 
förekommer hot om våld och våld mellan elever. De bekräftar även att 
lärare blivit hotade. (…) Rektor menar att skolan inte är "elevstyrd". 
Det handlar enligt rektor om att en del av personalen tycker att det 
borde användas disciplinära åtgärder som tydligare markerar en 
konsekvens för elev vid normbrytande beteende. Rektor menar att 
trygghetsarbetet alltid ska ske utifrån vad som är bäst för eleven. Det 
ska enligt rektor inte handla om bestraffningar. 

Inom det fjärde bedömningsområdet som handlar om bristande 
samverkan mellan skolans lärare samt brister i elevhälsan, står:  

I flertalet lärarintervjuer uppges att det inte förekommer någon 
samverkan mellan lärarna i de olika arbetslagen på skolan. Varje 
arbetslag sägs fungera som en ö. Inom arbetslagen kan, enligt 
intervjuade lärare, samverkan kring undervisningen fungera. Lärare 
beskriver att det inte sker kontakter mellan lärare i olika arbetslag till 
exempel efter att elever varit utsatta för kränkande behandling. (…) 
Rektor och biträdande rektor säger sig blivit uppmärksammade på att 
lärarna upplever en bristande samverkan mellan arbetslagen och 
uppger att de uppmanar till det finns kontakt mellan arbetslagen. 

Och om elevhälsan omnämns bland annat följande: 

I intervju med representanter för skolans elevhälsa beskriver de att det 
till del genomförs ett förebyggande och hälsofrämjande arbete och att 
detta sker tillsammans med lärarna. I intervjun beskrivs dock att det 
främst handlar om att agera utifrån akuta situationer snarare än att 
arbeta förebyggande och hälsofrämjande.  
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Bilaga 5. Utdrag ur inspektionsbeslut Borgarskolan 

 

Inspektionsbeslutets sammanfattande bedömning:  

Skolinspektionens tillsyn [på BorgarskolanF-6] visar att det finns 
brister inom flera områden som rektor och huvudman måste åtgärda 
så att samtliga elever ges förutsättningar att nå målen för utbildningen 
och utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen. 

Tillsynen [på Borgarskolan F-6] visar att det finns allvarliga brister 
avseende elevers rätt till en skolmiljö som präglas av trygghet och 
studiero. 

För eleverna i en klass i de lägre årskurserna har det sedan lång tid 
saknats trygghet och studiero. Det finns elever som är oroliga för att de 
inte har möjlighet att få den undervisning som de har rätt till på grund 
av bristen på studiero. Eleverna beskriver att det under största delen 
av deras skoltid är stökigt och att det inte råder studiero mer än någon 
enstaka gång under veckan. Vid Skolinspektionens 
lektionsobservationer framkommer att det under hela lektioner kan 
vara så stor brist på studiero att ett antal elever i klassen inte ägnar 
någon tid till skolarbete. 

Tillsynen visar på brister i skolans arbete med att skyndsamt utreda 
elevers behov av särskilt stöd. Det finns elever för vilka det borde ha 
gjorts utredningar, där så inte skett vilket framgår av såväl 
dokumentation som vid intervju med rektor och lärare. Detta trots att 
rektorn känner till att det finns risk att eleverna inte kommer att nå 
kunskapskraven i alla ämnen. 

Tillsynen visar på brister i skolans arbete med att informera eleven och 
elevens vårdnadshavare om elevens utveckling. Alla elever och elevers 
vårdnadshavare har inte erbjudits utvecklingssamtal under hösten 
2015. Det räcker inte att elever och vårdnadshavare blir erbjudna 
samtal enbart om de hör av sig till skolan om detta. 

Tillsynen visar brister i att elevhälsan inte främst arbetar förbyggande 
och hälsofrämjande. Såväl elevhälsan som lärare bekräftar att 
elevhälsan mest arbetar med individnivå och på förekommen 
anledning. Elevhälsan uppger att de tidigare arbetat med vissa 
förebyggande insatser som de under pågående läsår inte anser sig ha 
tid att genomföra. 

Inom det bedömningsområde (trygghet och studiero) som hänförs till 
föreläggandet om förändringar av skolans lärarresurser, finns den 
analys av skolans lärarresurser, som Skolinspektionen gjorde efter 
upptäckten av bristerna inom området trygghet och studiero. Den 
genomförda lärarresursanalysen återges i sin helhet nedan:  



   
 
 
 

262 
 

Av skollagen (26 kap. 2 § andra stycket) framgår att om det vid tillsynen 
av verksamheten vid en skolenhet konstateras återkommande brister 
som påtagligt påverkar förutsättningarna för elever att nå målen för 
utbildningen, ska lärarresurserna vid skolenheten analyseras. Vidare 
framgår av skollagen (26 kap. 10 §) att ett föreläggande ska ange de 
åtgärder som tillsynsmyndigheten anser nödvändiga för att avhjälpa de 
påtalade bristerna. Om en analys enligt 2 § andra stycket ger stöd för 
det, kan åtgärderna omfatta förändringar i lärarresurserna. 

I skollagen (2 kap. 13 och 18 §§) anges att endast den som har 
legitimation som lärare och är behörig för viss undervisning får bedriva 
undervisningen. Om det inte finns någon att tillgå inom 
huvudmannens organisation som uppfyller nämnda krav eller om det 
finns något annat särskilt skäl med hänsyn till eleverna, får en annan 
lärare bedriva undervisningen. En sådan lärare ska vara lämplig att 
bedriva undervisningen och i så stor utsträckning som möjligt ha en 
utbildning som motsvarar den utbildning som är behörighetsgivande. 

Av utredningen framkommer att det, i särskilt en klass, sedan lång tid 
tillbaka inte finns tillräcklig trygghet och studiero för att eleverna ska 
garanteras den undervisning de har rätt till. Att det är bristande 
studiero, som också påverkar elevernas möjligheter att nå målen för 
utbildningen, beror på att en stor del av undervisningen i den nämnda 
klassen bedrivs av en lärare som inte har behörighet eller legitimation 
för att bedriva undervisning i de ämnen läraren undervisar. Förutom 
detta har en resurs i form av en ytterligare person som varken har 
behörighet eller legitimation utan helt saknar pedagogisk utbildning 
tillförts klassen. Det har skett trots en redan konstaterat problematisk 
situation i denna klass. Enligt intervjuer och observationer som 
Skolinspektionen genomfört kan det vara så att nämnda lärare, på 
grund av bristande erfarenhet, har sämre förutsättningar att klara sitt 
uppdrag att tillgodose elevernas rätt till utbildning än vad än en 
rutinerad och utbildad lärare har. Att så är fallet framgår av 
Skolinspektionens observationer av flera av dessa lektioner där det är 
tydligt att lektionerna inte utformas så att eleverna tillförsäkras 
trygghet och studiero. Lektionerna ägnas till stor del åt annat än 
skolarbete och präglas av en mycket stökig studiemiljö. Även eleverna 
själva har identifierat den dåliga studieron som en omständighet som 
riskerar att påverka deras möjligheter till inlärning negativt. Trots vad 
som framkommit om den bristande studieron och orsaken till den samt 
den tid under vilken situationen förelegat finns enligt rektorn vid tiden 
för tillsynen inga planerade åtgärder avseende lärarresurserna för att 
komma tillrätta med bristerna. 

I detta beslut konstateras brister av sådan art att Skolinspektionen ska 
analysera om det finns en koppling mellan bristerna och 
lärarresurserna. Skolinspektionens utredning visar att så är fallet och 
förelägger därmed huvudmannen att vidta åtgärder som omfattar 
förändringar i lärarresurserna. Huvudmannen ska säkerställa att 
lärarresursen på skolenheten utformas så att alla elever tillförsäkras en 
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skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Huvudmannen och 
rektorn måste därmed vidta åtgärder för att säkerställa att 
lärarresursen på skolenheten är utformad så att elevernas rätt till 
utbildning garanteras. I detta ingår att huvudmannen aktivt ska verka 
för att lärarna har utbildning för den undervisning de ska bedriva. 

I lärarresursanalysens sista stycke sammanfattas de åtgärdskrav som 
riktas mot huvudmannen i denna del, vilka även specificeras i själva 
föreläggandet inom bedömningsområdet Trygghet, studiero och 
åtgärder mot kränkande behandling. De konkreta åtgärdskrav som 
följer av föreläggandet återges nedan: 

Rektor ska se till att utbildningen utformas så att alla elever 
tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. 

Huvudmannen och rektorn ska se till att lärarresursen på skolenheten 
är utformad så att elevernas rätt till utbildning garanteras. I detta ingår 
att huvudmannen aktivt ska verka för att lärarna har utbildning för den 
undervisning de ska bedriva (Inspektionsbeslutet Borgarskolan). 

Borgarskolans brister inom bedömningsområdet Trygghet och 
studiero bedömdes uppfylla skollagens krav för vite. Skolinspektionens 
motivering till valet av ingripande, i det här fallet föreläggande med 
vite, återges nedan: 

(---) Skolinspektionen har, som framgår ovan, vid sin tillsyn kunnat 
konstatera omfattande och allvarliga brister i tryggheten och studieron 
på skolan. Det har under lång tid funnits stora brister i en klass såvitt 
avser framförallt studieron men även tryggheten brister. 

Eleverna berättar om en situation där det bara är studiero någon 
enstaka gång i veckan och där de oroar sig över att de inte får den 
undervisning de ska ha. Skolinspektionen ser under sina observationer 
elever som springer runt, ropar högt samt springer in och ut ur 
klassrummet. Det förekommer även verbala hot under 
Skolinspektionen lektionsobservationer. 

Såväl lärare, elevhälsan och rektor är medvetna om situationen. Trots 
insatta åtgärder i form av extra personalresurs råder vid tiden för 
tillsynen inte trygghet och studiero i klassen. Rektor förklarar detta 
med att [hen] inte har fått tag på behörig personal. Detta kan enligt 
Skolinspektionen inte anses vara skäl till att inte sätta in andra 
åtgärder för att skapa trygghet och studiero i klassen. 

Utredningen visar att bristerna pågått under de senaste fyra åren. 
Lärare och rektor säger att det kan finnas elever som inte får den 
undervisning de har rätt till på grund av situationen i klassen och även 
eleverna uttrycker oro för att de går miste om undervisning. Om bristen 
tillåts fortsätta inom detta centrala område är det troligt att bristen 
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även framöver kan komma att få allvarliga konsekvenser för eleverna. 
Det är således angeläget att bristen snarast rättas 

Med hänsyn till bristernas allvar, de konsekvenser bristerna redan fått 
och framöver riskerar att få för eleverna samt den tid under vilken de 
fortgått bedömer Skolinspektionen att bristerna är sådana att de 
allvarligt försvårar förutsättningarna för eleverna att nå målen för 
utbildningen. Därför ska Skolinspektionen förena föreläggandet med 
vite. 
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Bilaga 6. Utdrag ur SÅFR-beslut på Storskolan 

 

Skolinspektionen beslutar enligt 26 kap. 17 § skollagen (SFS 2010:800) 
att vidta åtgärder för att åstadkomma rättelse på Storskolan inom 
områdena särskilt stöd, värdegrundsarbete, trygghet och studiero och 
inom det övergripande området undervisning. De statliga åtgärderna 
vidtas på Storskolans kommuns bekostnad. 

Beslutet innebär att staten, genom Skolinspektionen, genomför ett 
arbete med åtgärder för att säkerställa att verksamheten vid Storskolan 
uppnår de krav som skolförfattningarna anger i de delar som 
Skolinspektionen har konstaterat brister. 

(---) 

Storskolan i Storskolans kommun har sedan 2016 varit föremål för 
Skolinspektionens tillsyn och har vid två tillfällen under denna 
tidsperiod förelagts att vid vite avhjälpa påtalade brister inom särskilt 
stöd och trygghet och studiero. Inom det övergripande området 
undervisning och området värdegrundsarbete har kommunen vid två 
tillfällen förelagts att avhjälpa påtalade brister, varav vid vite vid 
senaste tillfället. Trots detta har bristerna inte avhjälpts. 

Skolinspektionen konstaterar att några åtgärder ännu inte vidtagits för 
de elever som i beslut i januari 2018 konstaterats inte få det särskilda 
stöd som de var i behov av, eller som inte hade en utredning eller 
åtgärdsprogram som uppnår lagkravet. Däremot har kommunen tagit 
fram nya rutiner för processen särskilt stöd, vilket inte är en tillräcklig 
åtgärd för de konstaterade bristerna. Skolinspektionen konstaterar att 
elever under lång tid, åtminstone sedan december 2016, inte har fått 
det särskilt stöd de har behov av och att detta allvarligt försvårar 
förutsättningarna för dem att nå målen för utbildningen. 

Storskolans kommun har inte heller åtgärdat påtalade brister vad 
gäller värdegrundsarbetet på Storskolan. För eleverna i årskurserna 7-
9 har det i princip inte bedrivits något kontinuerligt förebyggande 
värdegrundsarbete sedan åtminstone december 2016. 

Vad gäller trygghet och studiero konstaterar Skolinspektionen att 
kommunen inte redovisat någon åtgärd för att avhjälpa bristen i 
studiero sedan beslutet i januari 2018. För att öka tryggheten har 
kommunen vidtagit vissa åtgärder, men trots detta upplever sig ett 
flertal elever otrygga på skolan. 

Vad gäller det övergripande området undervisning konstaterade 
Skolinspektionen redan i beslut i december 2016 att lärarna behövde 
mer stöd i att anpassa undervisningen, främst för de elever som lätt når 
kunskapskraven. Trots detta består huvudmannens främsta åtgärder 
under dessa nästan två år av en lokal pedagogisk planering och kortare 
kompetensutvecklingsinsatser samt att en gemensam grundstruktur 
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för lektionerna delvis implementerats. Vidare har, sedan december 
2016, ämnesövergripande samverkan mellan lärarna förekommit 
endast i begränsad omfattning. När det gäller skolbiblioteket har detta 
i stort sett inte använts som resurs i utbildningen. 

Av 2 kap. 8 § skollagen framgår att huvudmannen ansvarar för att 
utbildningen genomförs i enlighet med bestämmelserna i 
skolförfattningarna. 

Skolinspektionen bedömer att Storskolans kommun inte har tagit sitt 
huvudmannaansvar för att avhjälpa bristerna så att verksamheten vid 
Storskolan följer skolförfattningarnas krav. De åtgärder som 
huvudmannen har vidtagit är inte tillräckliga i förhållande till de 
brister som konstaterats. Kommunen har som framgår i detta beslut 
under en längre tid åsidosatt sina skyldigheter enligt 
skolförfattningarna inom centrala områden med följd att allvarliga 
brister fått fortgå. 

En skolas rektor har ett utpekat ansvar för arbetet med särskilt stöd 
och av Skolinspektionens beslut i december 2016 och 
uppföljningsbeslutet i januari 2018 framgår att rektorn inte tagit 
ansvar för att säkerställa att de elever som är i behov av särskilt stöd 
får det stödet och i den omfattning som de behöver för att nå målen. 
Avsaknaden av kraftfulla åtgärder för att avhjälpa bristen får allvarliga 
konsekvenser för eleverna. 

Rektorn har vidare ett generellt ansvar för att utbildningen bedrivs i 
enlighet med skolförfattningarna. Rektorn har dock sedan beslutet i 
januari 2018 inte vidtagit åtgärder för att förbättra studieron eller för 
att skolbiblioteket ska användas i utbildningen, och de åtgärder som 
vidtagits tidigare har inte varit tillräckliga för att avhjälpa de brister 
som konstaterats. Av de åtgärder som rektorn har vidtagit för att 
avhjälpa de övriga brister som har konstaterats har dessa endast varit 
tillräckliga avseende elevinflytande och psykologens delaktighet i 
elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete. 

Trots att det, mot bakgrund av Skolinspektionens upprepande 
förelägganden, måste ha stått klart för huvudmannen att rektorn inte 
har avhjälpt de påtalade bristerna har huvudmannen inte agerat för att 
åtgärda bristerna som framkommit i Skolinspektionens tillsyn. 
Huvudmannen har diskuterat åtgärderna med rektorn, dock utan att 
förstärka eller komplettera de åtgärder som rektorn föreslagit. Vidare 
uppger huvudmannen att de har haft en tät kontakt och erbjudit 
individuell handledning samt utbildning till rektorn, vilket dock inte 
varit tillräckligt. Huvudmannen uppger vidare att kommunen inte kan 
göra satsningar som är parallella med det arbete som görs inom 
Skolverkets projekt Samverkan för bästa skola. Skolinspektionen 
konstaterar att förhållandet att skolan är med i Samverkan för bästa 
skola inte fråntar huvudmannen ansvaret för att utbildningen 
genomförs i enlighet med bestämmelserna i skolförfattningarna. 
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Huvudskälet till att Skolinspektionen vidtar statliga åtgärder för 
rättelse är att Storskolans kommun under lång tid inte avhjälpt de 
omfattande och allvarliga brister som Skolinspektionen konstaterat på 
Storvretsskolan. Skolinspektionen har vid två tillfällen förelagt 
Storskolans kommun att avhjälpa bristerna utan att kommunen 
vidtagit tillräckliga åtgärder. Skolinspektionen bedömer att ytterligare 
ett föreläggande vid vite inte är tillräckligt för att kommunen ska 
förmås avhjälpa bristerna. Huvudmannen har, trots vetskap om att det 
under lång tid funnits allvarliga brister på Storskolan, inte agerat på 
det sätt som krävts för att avhjälpa bristerna. Skolinspektionen har 
efter uppföljning konstaterat att Storskolans kommun inte har följt 
myndighetens förelägganden och att missförhållandena på Storskolan 
är allvarliga. Grund för att på kommunens bekostnad vidta statliga 
åtgärder för rättelse inom områdena särskilt stöd, värdegrundsarbete 
och trygghet och studiero samt det övergripande området 
undervisning föreligger därmed. 

(---) 

De särskilda rådgivarna styr en övergripande planering av åtgärder 
som behöver vidtas utifrån kvarstående brister i verksamheten på 
Storskolan. 

De särskilda rådgivarna bistår bland annat med handledning för att 
utveckla undervisningen så att den lever upp till skolförfattningarnas 
krav på att vara anpassad efter elevernas behov och förutsättningar 
samt utveckla lärarnas ämnesövergripande samverkan med varandra 
utifrån skolförfattningarnas krav. 

Rådgivarna ska även säkerställa att skolbiblioteket används för att 
stödja elevernas utveckling mot målen. 

Vidare verkar rådgivarna för en generell kompetensutveckling i att 
bedriva aktivt och medvetet värdegrundsarbete och att det vid behov 
ges individuell handledning för lärare. 

De särskilda rådgivarna ska verka för att bristerna inom området 
särskilt stöd åtgärdas i samarbete med rektor och elevhälsans personal 
samt att en grundlig genomgång av samtliga elevers eventuella behov 
av stöd görs utifrån skollagens bestämmelser. I de fall som en elev kan 
vara i behov av särskilt stöd utreds elevens behov av särskilt stöd 
skyndsamt. I de fall en elev ska ges särskilt stöd ska enligt skollagen ett 
åtgärdsprogram utarbetas. Rådgivarna säkerställer kontinuerligt, 
tillsammans med rektor, elevhälsan och involverade lärare, att det 
särskilda stödet ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att 
eleverna ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska 
uppnås. 

Båda de särskilda rådgivarna verkar för att det genomförs en 
undersökning och analys av elevernas trygghet och studiero för att ta 
fram åtgärder för att tillförsäkra eleverna en skolmiljö som präglas av 
trygghet och studiero. 
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Vid behov kan Skolinspektionen på Storskolans kommuns bekostnad, 
uppdra åt ytterligare en aktör att bistå vid planeringen och 
genomförandet av åtgärderna. I rådgivarnas uppdrag ingår att 
fortlöpande rapportera till Skolinspektionen. 

Vad gäller arbete med att avhjälpa de brister som Skolinspektionen 
konstaterat vad gäller särskilt stöd kan Skolinspektionen komma att 
samverka med SPSM. 

Tidsperiod och kostnader 

Skolinspektionens beslut om statliga åtgärder för rättelse på 
Storskolan omfattar en tidsperiod om åtta månader från det att 
beslutet vunnit laga kraft. Skolinspektionen följer kontinuerligt 
utvecklingen på skolan och gör en uppföljning i samband med att 
perioden löper ut. De statliga åtgärderna kan avbrytas tidigare om de 
brister som konstaterats i beslutet har avhjälpts. Samtliga åtgärder 
som behöver vidtas ska, i enlighet med 26 kap, 17 § skollagen, bekostas 
av kommunen. Skolinspektionen fakturerar kommunen de kostnader 
som åtgärderna medför. 

(---)  
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Bilaga 7. Utdrag ur uppföljningsbeslut av SÅFR på Storskolan  
 

(---) De statliga åtgärderna har inneburit att staten, genom 
Skolinspektionen, har genomfört ett arbete med åtgärder för att 
säkerställa att verksamheten vid Storskolan uppfyller 
skolförfattningarnas krav i de delar som Skolinspektionen konstaterat 
brister. Skolinspektionen har utsett två särskilda rådgivare som har 
tjänstgjort på skolan. De särskilda rådgivarna har haft uppdraget att 
styra en övergripande planering av åtgärder och att vidta specifika 
åtgärder som syftar till att avhjälpa bristerna. Beslutet om statliga 
åtgärder för rättelse har omfattat en tidsperiod om åtta månader från 
det att beslutet vann laga kraft. Tidsperioden för de statliga åtgärderna 
har löpt ut den 30 september 2019. 

Skolinspektionen har nu gjort en uppföljning av de brister som 
framkom i beslutet den 9 januari 2019. Uppföljningen bygger på 
intervjuer som genomförts med elever, lärare, elevhälsa, rektorn och 
biträdande rektorn samt representanter för huvudmannen den 2-4 
september 2019. Underlag i uppföljningen är också 
lektionsobservationer, insamlad dokumentation och skriftliga 
uppgifter som huvudmannen inkommit med. Som en del i 
uppföljningen har en redogörelse för de statliga åtgärderna för rättelse 
upprättats av de särskilda rådgivarna. 

(---) 

Skolinspektionen bedömer att det numera finns fungerande rutiner för 
processen med särskilt stöd och att åtgärder har vidtagits som 
säkerställer att elevers behov av särskilt stöd skyndsamt utreds och att 
elever som har behov av särskilt stöd ges sådant stöd. 

Vidare bedömer Skolinspektionen att det bedrivs ett kontinuerligt och 
medvetet förebyggande värdegrundsarbete i alla årskurser. 
Värdegrundsarbetet bedrivs i ett brett perspektiv av lärare och annan 
skolpersonal och lärarna integrerar värdegrundsuppdraget i 
undervisningen. 

Skolinspektionens uppföljning visar att studieron och tryggheten för 
eleverna på skolan har förbättrats och att åtgärder har vidtagits så att 
skolans arbete med att tillförsäkra eleverna en skolmiljö som präglas 
av trygghet och studiero uppfyller skollagens krav. 

Vad gäller området undervisning har framkommit att förbättringar i 
studieron och i arbetet med stöd, har varit nödvändiga för att kunna 
åstadkomma en bättre undervisning. Åtgärder har vidtagits som ger 
lärarna förutsättningar och verktyg för att kunna anpassa 
undervisningen efter elevernas behov och förutsättningar. 
Skolinspektionen bedömer att undervisningen i detta avseende nu 
lever upp till skollagens krav. Det finns också en ämnesövergripande 
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samverkan mellan lärarna. Vidare har ett nytt skolbibliotek byggts upp 
och detta används som en resurs i utbildningen. 

Skolinspektionen menar att det varit allvarligt att Storskolans 
kommun tidigare trots påpekanden inte åtgärdat bristerna. 
Skolinspektionen bedömer dock nu att bristerna har avhjälpts och 
avslutar därför tillsynen. Eftersom det har genomförts stora 
förändringar på skolan är det dock viktigt att det bedrivs ett fortsatt 
arbete för att säkerställa stabilitet på skolan långsiktigt. 

(---)



   
 
 
 

 

  



   
 
 
 

 

 



Styrning av skolan genom statliga sanktioner

Skolan är en av välfärdssamhällets viktigaste institutioner. Den lyfts fram i den 
politiska debatten som möjliggörare för att varje enskilt barn ska utveckla sin 
unika egenart och förmåga att delta i samhällslivet. Skolan ska också bidra till att 
över tid upprätthålla de demokratiska värderingar som samhället vilar på.

Tillsyn är ett av de verktyg staten använder för att styra skolan. Sedan 1990-talet 
har tillsynen utökats från en obefintlig till en välorganiserad verksamhet som 
bedrivs i en myndighet med över 450 anställda. En annan förändring är den 
juridifiering av tillsynen som bland annat innebär att rättsliga sanktioner 
används mot skolor och huvudmän för att få dem att vidta åtgärder efter ett 
påpekande vid inspektion. Under denna period har samtidigt rektorns ansvar 
och professionella friutrymme betonats som avgörande för skolors framgång. 
Även huvudmännens uppdrag att utifrån de nationella målen för skolan skapa 
förutsättningar för rektorers arbete har givits ett betydande utrymme.

I avhandlingen analyseras hur statens styrning, genom Skolinspektionens 
ingripanden med sanktioner, påverkar den lokala ledningen och styrningen av 
skolan, vilket utforskas utifrån både rektorns och huvudmannens perspektiv. 
Till grund för analysen ligger intervjuer och dokumentstudier på tre fallskolor 
som efter tillsyn belagts med olika former av sanktioner. I en dokumentstudie 
analyseras också en rad skärpningar av tillsynen som gjorts sedan 2015.
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pedagogiskt arbete. I sin avhandling visar 
han hur tillsynen av skolan har förändrats, 
juridifierats och över tid utrustats med allt 
skarpare sanktioner. Enligt Eilard förmår 
inte en tillsyn som bedrivs i juridiska 
former och med rättslig terminologi att 
beakta grundläggande normer och värden 
och det arbete i moraliska relationer till andra 
som kännetecknar skolans verksamhet, 
och som är grundvalen för utvecklandet av 
professionellt omdöme. Det finns en risk 
att tillsynen får motsatt effekt och utgör 
ett hot mot skolors ansvar för sitt eget 
utvecklingsarbete.




