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Förord

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

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

Härnösand hösten 2012

Christina Segerholm, redaktör
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Inledning

Inledning 
Världen kan betraktas som en marknad där Europeiska unionen (EU) vill 
bli den mest framstående regionen. Utbildning med hög kvalitet anses, ge-
nom att producera och behålla en flexibel arbetskraft med hög kunskaps-
nivå och kompetens, bidra till en framgångsrik region (Segerholm, 2009). 
Kunskap blir därmed varor på en marknad och nationell utbildning blir 
ett lands råmaterial (Ozga, 2008). Kvalitetssäkring och utvärdering fram-
står då som betydelsefulla aktiviteter för att garantera att kvalitetsnivån på 
utbildningen är hög (Segerholm, 2009). Det är därför också allt viktigare 
att kunna jämföra länders utbildning och resultat och skapa diskussioner 
kring utbildning i nätverk uppkomna ur EUs policydokument. Dessa nät-
verk blir till viss del styrande (Lawn, 2006) och det finns möjlighet att låna 
idéer om utbildningsreformer och lärande mellan länder (Waldow, 2009). 
Därigenom sker en europeisering (Lawn, 2006). I byggandet av en euro-
peisk ram för kvalitetssäkring av yrkesutbildning ska den svenska Statens 
skolinspektion vara en referenspunkt (SFS 2011:556). 

Skolinspektion förekommer i en majoritet av Europas länder. Sverige 
var dock tidigare det enda nordiska land med en nationell skolinspek-
tion. Inriktningen på länders skolinspektion varierar mellan att granska 
enskilda lärare till att granska hela skolan som enhet (Rönnberg, 2008). 
Inspektionernas form och metod förändras dock (Clarke & Lawn, 2011; 
van Bruggen, 2010) och nya länder exempelvis Norge visar intresse för 
skolinspektion (Segerholm, 2011). Sådana olikheter och förändringar gör 
det intressant att undersöka skolinspektion och dess styrande roll. 

Den här uppsatsen är en del i forskningsprojektet ”Inspektion som 
styrning. Skolinspektion och utbildningsstyrning i Sverige, England och 
Skottland” som finansieras av Vetenskapsrådet och drivs av Mittuniversi-
tetet. Forskningsprojektets syfte ”är att undersöka på vilka sätt som skol-
inspektion kan förstås som styrande av utbildning i tre nationella utbild-
ningssystem – Sverige, England och Skottland – och i vilken omfattning 
inspektionen erbjuder trans/intranationellt policylärande inom och mel-
lan dessa system” (Segerholm, Forsberg, Lindgren, Nilsson & Rönnberg, 
2009, s 1, min översättning). 

Forskningsprojektet i stort ska således genomföras i tre länder, där 
varje land undersöker hur skolinspektion kan fungera styrande för skolans 
verksamhet. I projektet studeras även vilka idéer om inspektion och syn 
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på lärande som länder lånar av varandra. De länder som ingår i projektet 
har olika sorters skolinspektion. Inspektionen i England är hårt reglerad 
och inspektörerna kan ha en avgörande roll för enskilda lärares fortsatta 
anställning. I Skottland är skolinspektionen till större del dialogisk genom 
information samt består av självutvärdering bland skolorna. Sveriges skol-
inspektion ligger någonstans mellan dessa styrsystem (Segerholm m.fl., 
2009). 

Det finns en del forskning om hur länder har tagit intryck av varandras 
värderingar, produktion och användande av utbildningspolicys samt effek-
ter och sidoeffekter av skolinspektion. Det är i mångt och mycket studier av 
utredningsdokument och regleringsbrev samt intervjuer och observationer 
av upplevelser från skolpersonal på den inspekterade skolan (Rönnberg, 
2009; Waldow, 2009; de Wolf & Janssens, 2007). 

Problemformuleringen för detta arbete vilar på att få studier finns som 
behandlar Skolinspektionens egna arbete (SOU 2007:101) eller hur skol-
inspektion fungerar styrande (Segerholm m.fl., 2009). 

Rönnberg (2008;2009) har studerat argument för behovet av skolin-
spektion och dess syfte i utredningstexter. Det blir därför intressant att 
även studera hur skolinspektörerna själva uppfattar inspektionens syfte 
och vilka värderingar den vilar på. Segerholm m.fl. (2009) skriver att skol-
inspektörernas rapporter och bedömningar ligger till grund för kunskap 
om skolors prestationer samt bidrar med förslag till förbättringar. Seger-
holm m.fl. skriver vidare att Skolinspektionens bedömningar sedan skall 
användas både som underlag för hur personal arbetar på enskilda skolor 
och till politiska beslut i kommuner och riksdag. Det gör det intressant 
att undersöka vad skolinspektörerna baserar sina bedömningar på och hur 
inspektionerna fungerar styrande. Denna uppsats inriktar sig därför på 
hur svenska skolinspektörer uppfattar sin praktik, hur mening förhandlas 
och identitet skapas och att det i sin tur kan utgöra en utgångspunkt, av 
flera, för ömsesidigt engagemang, dels inom Skolinspektionen som prak-
tikgemenskap och dels i forskningssammanhang. En förhoppning är även 
att studien bidrar till en förståelse om på vilket/a sätt skolinspektion kan 
fungera styrande för det svenska utbildningssystemet. 



11
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Syfte 
Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera svenska statens skolinspek-
törers uppfattningar om och erfarenheter av inspektionspraktiken utifrån 
en enkätstudie och med hjälp av styrningsteorier och en teori om lärande 
inom en praktikgemenskap. 

Frågeställningar 

• Vilka uppfattningar har skolinspektörerna om inspiration från an-
dra länder när det gäller den svenska skolinspektionen? 

• Vilket syfte anser skolinspektörerna att inspektionerna har? 

• Vilka värderingar anser skolinspektörerna att inspektionen har och 
vilka värderingar anser skolinspektörerna att inspektionen borde 
ha? 

• Vilka bedömningsgrunder uppger skolinspektörerna att de använ-
der vid sina inspektioner? 

• På vilka sätt uppfattar skolinspektörerna att inspektionen kan fung-
era styrande för den svenska utbildningen? 

• På vilka sätt uppger skolinspektörerna att inspektionen kan utveck-
las i framtiden? 
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Bakgrund 
Bakgrunden inleds med några nedslag i den svenska skolinspektionens his-
toria, vilken åtföljs av den nuvarande svenska skolinspektionens uppdrag 
och tillvägagångssätt. Syftet med beskrivningen är att sätta in skolinspek-
tionens praktik i ett historiskt sammanhang samt att förstå lite mer om 
skolinspektörernas praktik. Därefter följer ett avsnitt om tidigare forsk-
ning. 

Några nedslag i den svenska skolinspektionens historia 
Skolinspektion har funnits i Sverige sedan början av 1860-talet och kall-
lades då för folk-skoleinspektionen (Rönnberg, 2009). Till en början skulle 
uppbyggnaden av en obligatorisk grundskola stöttas (Lander & Gran-
ström, 2000). Inspektörerna arbetade för att få pengar till skolorna. De 
förde statistik över antalet skolor och elever samt granskade undervisning 
och läromedel, att skolreglementet följdes samt kvaliteten på skollokalen. 
Ansvariga i skolrådet samt föräldrar brukade intervjuas vid inspektionsbe-
sök, undervisningen observerades och ibland delades prov ut till eleverna. 
Inspektörerna skrev rapporter och jämförde resultatet i tidigare rapporter 
vid senare inspektionstillfällen för att se om förändring hade skett. Olika 
inspektörers rapporter kunde dock innehållsmässigt skilja sig. En del beto-
nade undervisningen och läroböckernas innehåll medan andra lyfte fram 
skolbyggnad och skolvägar. Även inspektörernas uppfattning om agans 
vara eller icke vara i skolan skilde sig åt (Ekholm & Lindvall, 2008). 

År 1958 övergick folkskoleinspektionen i länsskolnämnder, vilka var 
statliga och underenheter till Skolöverstyrelsen men bestod av regionala 
politiker (Lander & Granström, 2000; Rönnberg, 2009; SOU 2007:101). 
Skolöverstyrelsen hade dels hand om tillsyn men också vardagliga praktis-
ka göromål som skolskjutsar och tillsättning av lärare. I början på 1980-ta-
let började strömningar om decentraliserad styrning/kontroll komma upp 
till ytan och länsskolnämnderna skulle utföra aktiv tillsyn i syfte att stötta 
skolors utvecklingsarbete (Lander & Granström, 2000). Det dröjde dock 
till början på 1990talet tills kommunerna fick ett större ansvar för skolor 
och skolorna själva skulle stå för utvärderings-och kvalitetsarbetet. Läns-
skolnämnderna och även den centrala kontrollen och statliga inspektionen 
upphörde därmed år 1991. Samtidigt bildades Skolverket istället för den 
tidigare Skolöverstyrelsen. Regleringen av skolan ändrades också och sko-
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lan övergick från detaljreglerade ämnesbeskrivningar och direktiv om vilka 
läroböcker som skulle användas till att bli målstyrd där olika läroböcker 
och undervisningssätt kunde användas så länge som måluppfyllelse efter-
strävades. År 1998 började den statliga kontrollen så smått återupptas, ge-
nom att Skolverket bildade en kvalitetsgranskningsnämnd med cirka tio 
inspektörer. De gjorde tematiska utvärderingar på utvalda skolor och kom-
muner. Kommunerna hade emellertid fortfarande huvudansvaret för ut-
värderingen av sin verksamhet. År 1998 fick också Skolverket i uppdrag att 
systematiskt granska alla kommuner under en sjuårsperiod, vilket kom att 
ändras till en sexårsperiod (Ekholm & Lindvall, 2008; Rönnberg, 2009; 
SOU 2007:101). 

Skolornas egna utvärderingar gick dock långsamt, så även nyformatio-
nen av Skolverket, varpå den socialdemokratiska regeringen beslutade att 
återinföra central kontroll och statlig inspektion av skolorna år 2003. In-
spektion motiverades med att skolresultat, förbättringar och kommuners 
utvärdering och systematiska information ansågs bristfällig (Rönnberg, 
2008). Skolverket delades i Myndigheten för skolutveckling samt Skolver-
ket, där de senare hade över 100 skolinspektörer. Från att varje kommun 
skulle inspekteras blev alla skolor föremål för inspektion, vilket skulle ske 
vart sjätte år. Då den borgerliga regeringen tillträdde efter valet år 2006 
inriktades inspektionen alltmer på prestationer och resultat. I slutet av ok-
tober år 2008 blev Statens skolinspektion en egen myndighet och utvidga-
des både personalmässigt och budgetmässigt medan Skolverket blev kvar 
som myndighet. Ett av syftena med den nya myndigheten var att separera 
inspektion och utveckling. Det ansågs att om den nationella skolutveck-
lingen minskade skulle det ge mer utrymme för lokal skolutveckling hos 
skolorna själva (Rönnberg, 2009). 

Svensk skolinspektions uppdrag och genomförande 
Statens skolinspektion har enligt förordning SFS 2011:556 med instruk-
tion för statens skolinspektion olika uppgifter och de som uttalas i förord-
ningens första kapitel är: 

Statens skolinspektion ska genom granskning av huvudmän och 
verksamheter verka för att alla barn, elever och vuxenstuderande får 
tillgång till en likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvali-
tet i en trygg miljö. Myndigheten ska bidra till goda förutsättningar för 
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barnens utveckling och lärande samt förbättrade kunskapsresultat för 
eleverna och de vuxenstuderande (SFS 2011:556, 1§). 

Förordningen gäller från och med 1 juli år 2011. Den tidigare förord-
ningen 2009:1215 med instruktion för statens skolinspektion hade emel-
lertid exakt samma ordalydelse gällande myndighetens uppgifter i första 
kapitlet. I den nya skollagen SFS 2010:800 står det att tillsyn är en själv-
ständig granskning som ska kontrollera att lagar och andra föreskrifter 
följs samt fatta beslut om vilka åtgärder som behövs för att rätta till even-
tuella fel som upptäckts vid granskningen. Råd och vägledning ska också 
lämnas inom ramen för tillsynen. Kvalitetsgranskning är en annan form 
av granskning som inriktar sig på verksamhetens kvalitet i relation till mål 
och andra riktlinjer. 

Statens skolinspektion skriver på sin egen webbsida att de handhar an-
mälningsärenden samt att deras huvudsakliga granskningar sker genom 
kvalitetsgranskning, flygande tillsyn, riktad tillsyn och regelbunden tillsyn 
(Skolinspektionen, 2011b, d, e, f, g). 

Anmälningsärenden inkommer till Skolinspektionen genom att exem-
pelvis elever eller föräldrar anmäler misstanke om missförhållanden på en 
skola till Skolinspektionen. Skolinspektionen avgör om de går vidare med 
anmälan för att se om skolan eller huvudmannen följer befintliga lagar eller 
ej. Går anmälan vidare kontaktas skolan som får svara på frågor och även 
återkommande kontakter med anmälaren kan förekomma. Skolinspek-
tionen tar sedan beslut och anses inte skolan följa gällande bestämmelser 
krävs ett ändrat arbetssätt (Skolinspektionen, 2011f). 

Genom kvalitetsgranskning inspekteras delar av skolans verksamhet mer 
ingående. Skolans kvalitet bedöms utifrån hur skolan lyckas med att nå na-
tionella mål, med betoning på bättre undervisning och elevernas kunskaps-
resultat. Forskning, beprövad erfarenhet, lagar och regler ligger till grund 
för Skolinspektionens kvalitetsgranskningar. Metoderna kan variera men 
för det mesta samlas skriftlig dokumentation in och skolorna besöks, varpå 
lektioner observeras och personal samt elever intervjuas. Styrkor och svag-
heter beskrivs i en rapport och krav på åtgärder och förbättringsförslag kan 
ges. Här finns också möjlighet att lyfta fram skolor som goda exempel för 
lärande i hela nationen (Skolinspektionen, 2011e). 

Under så kallad flygande tillsyn granskas en specifik del av verksamhe-
ten på ett större antal skolor under samma tid. Efter tillsynen skrivs en 
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rapport (Skolinspektionen, 2011d). Under hösten 2011 granskades exem-
pelvis elevhälsan under två veckor bland tusen skolor genom samtal till res-
pektive rektor (Skolinspektionen, 2011c). 

Riktad tillsyn har fokus på att befintliga regler följs och granskar delar av 
verksamheter på utvalda skolor (Skolinspektionen, 2011g). 

Vid regelbunden tillsyn inspekteras alla skolor i en kommun under en 
sammanhängande tidsperiod (Skolinspektionen, 2011b). Tillsynen har 
fyra huvudområden att utgå ifrån, vilka förändrades och bytte därmed 
namn i och med att en ny skollag (SFS 2010:800) trädde i kraft den 1 juli 
2011. Tidigare hette huvudområdena: Måluppfyllelse och resultat, Läran-
de miljö, Pedagogisk ledning och utveckling av verksamhet samt Enskilda 
elevers rätt. Efter 1 juli 2011 heter de: Elevernas utveckling mot målen, 
Ledning och utveckling av utbildningen, Enskild elevs rätt och Huvud-
mannaskap och godkännande, där det senare endast gäller för fristående 
skolor. Under huvudområdena bedöms bland annat utveckling, lärande 
och kunskaper i en trygg miljö, särskilt stöd, hur verksamheter sköter sitt 
uppdrag, utvärdering och rektorns ansvar för detsamma (Skolinspektio-
nen, 2011b). Inför inspektionen görs enkätundersökningar bland elever, 
föräldrar och personal, betygsstatistiken granskas och skolans kvalitets-
redovisning läses igenom. Rektorerna intervjuas alltid vid skolbesöket och 
utifrån tidigare insamlat material intervjuas eventuellt även andra, exem-
pelvis lärare eller elever. När inspektionen av en skola är klar får skolan 
ett beslut från Skolinspektionen. Har brister upptäckts innehåller beslu-
tet krav på åtgärder samt tidsram för när åtgärderna skall vara utförda. 
Det återrapporteras sedan skriftligt av skolan till Skolinspektionen. Ib-
land sker även efterföljande muntlig kommunikation eller återbesök. Även 
kommunen får en beslutsrapport när alla skolor i kommunen är granskade 
(Skolinspektionen, 2011h). 

Tidigare forskning 
I detta avsnitt beskrivs en del av tidigare forskning om skolinspektion från 
olika länder. Det handlar dels om de värderingar som Skolinspektionen 
vilar på, reflektioner över förhållningssätt och bedömningar vid skolin-
spektion, som en kommentar till ovan beskrivna tillvägagångssätt av den 
svenska inspektionen och dels om reaktioner bland inspekterad skolper-
sonal som en indirekt inblick i skolinspektörers praktik samt slutligen om 
farhågor angående skolors följsamhet av skolinspektionens resultat. 
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Lånande av och inspiration från andra länders skolinspektion 
Waldow (2009) undersökte Sveriges tysta lånande av idéer för utformande 
av svensk skolinspektion och argument för behovet av granskning. Waldow 
menar att det hade förekommit ett outtalat lånande från andra länder då 
ett uttalat lånande inte gick i linje med tanken om Sverige som ett ledan-
de land inom utbildningsfrågor. Waldow tror dock att det tysta lånandet 
kommer att övergå till ett uttalat lånande. Det utav innehållet i lånandet 
som Waldow lyfter fram är problemformuleringar som passar till redan 
uppfunna lösningar. Skolinspektion kan ses som en lösning och Rönnberg 
(2008; 2009) skriver nedan om vilka problemformuleringar den är moti-
verad utifrån. 

Skolinspektionens underliggande värderingar och syfte 
Rönnberg (2008; 2009) studerade vilka motiv och värderingar som använts 
i politiska underlagstexter i argumentationen för det samhälleliga behovet 
av förstärkt skolinspektion. Skolors resultat och prestationer, kvalitetsar-
bete, kommuners utvärderingar och tillgången till systematisk information 
ansågs i utredningstexterna som bristfällig. Ökad statlig kontroll legitime-
rades därför med att det ansågs kunna bidra till att upprätthålla en jämlik 
eller likvärdig utbildning av hög kvalitet. Rönnberg (2009) skriver att be-
greppet jämlikhet hade gått från betydelsen enhetlighet till att även inklu-
dera möjligheten till individualitet i form av individuella val och instruk-
tioner samt rätt till likvärdiga resultat. Andra värderingar som framträdde 
på senare tid var även vetenskap samt elevers ämnesresultat och presta-
tioner. Syftet med skolinspektion var att det skulle leda till förbättringar 
och fungera som ett verktyg för att få in tillförlitlig kunskap om skolor och 
elevers prestation. Ekholm och Lindvall (2008) riktar dock stark kritik till 
att inspektion ska leda till bättre resultat bland elever. De baserar sin kritik 
på sin studie där meritvärden hos årskurs nio jämförs mellan åren 1998 
och 2006. En fjärdedel av de studerade skolorna uppvisade ingen föränd-
ring i resultat efter att skolorna hade blivit inspekterade. Eventuell effekt 
bland resterande skolor var mer negativ än positiv. Ek-holm och Lindvall 
argumenterar istället för självvärdering bland landets skolor för att höja 
kvalitet och resultat. 
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Skolinspektörers förhållningssätt, bedömningar  
och skolors resultat 
Lander och Granström (2000) studerade olika förhållningssätt genom 
vilka inspektörer framställde sig själva som trovärdiga på. En del signale-
rade stor distans till skolans personal medan andra var känsligare och mera 
personliga i sitt tilltal. Ett annat sätt som inspektörerna framställde sig 
som trovärdiga på, var genom att hänvisa till läroplanen och sin egen peda-
gogiska expertis. Skolverket (2007) skriver att bedömningspunkterna för 
en skolinspektion borde härledas från målen i skollagen, skolförordningar, 
läroplaner eller övriga författningar. Segolsson (2011) framhåller dock att 
styrdokument förvisso pekar ut riktlinjer men att de är en produkt utifrån 
dolda politiska förhandlingar och överenskommelser mellan olika intres-
sen, till vilka det inte går att återvända, utan det krävs ett tolkande förhåll-
ningssätt till dokumenten. Lander och Granström (2000) skriver vidare 
att det inte är möjligt att hänvisa till läroplanen gällande allt som ska be-
dömas, då det inte finns en läroplan för exempelvis ledning, samverkan och 
utvecklingsarbete. 

Hall och Löfgren (2006) skriver att institutioner ofta upprättar in-
formella regler och sedvänjor för att underlätta arbetet. Skolinspektionen 
liksom andra myndigheter har viss frihet i sina bedömningar. I Russells 
studie (1996) av engelska skolinspektörers rapporter lyftes metoder och 
arbetssätt fram som inspektörerna själva vurmade för, utan att basera 
detta på sina iakttagelser, vilket inspektionsmanualen förespråkade. Även 
om bedömningar grundade sig på iakttagelser och observationer ställer sig 
dock Rönnberg och Segerholm (2011) tveksamma till att olika individer 
kan se samma sak på samma sätt. Ett grundläggande problem vid datain-
samling brukar nämligen vara att vad någon ser, till viss del beror på den-
nes bakgrund och värderingar. 

Inspektörer i bland annat Nya Zeeland blev kritiserade för att i be-
dömningen av skolors resultat inte ta hänsyn till skolans förutsättningar, 
socioekonomi och elevers hemförhållanden, då det av inspektionen inte an-
sågs ingå i skolans lärandeuppdrag. Istället växte det fram berättelser om 
misslyckade skolor och inkompetenta lärare (Thrupp, 1998). I en svensk 
kontext menar Segolsson (2011) att det är viktigt att sträva efter kunskaps-
utveckling men att resultatdiskussionen även medför stor betoning på ef-
fektivitet och ekonomisk tilldelning, där bra resultat ger större resurser. 
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I England menar Perryman (2006) att politiker föredrar att bortse från 
skolornas socioekonomi, för att slippa diskutera fattigdom. 

Skolpersonals uppfattningar om att bli inspekterade 
Det finns lite forskning om skolinspektörers uppfattningar om sitt arbete. 
Det finns dock mer forskning om hur skolpersonal uppfattar och upplever 
en inspektion. Nedan redogörs för ett stickprov av denna forskning för att 
indirekt få en känsla för skolinspektörers praktik. 

Hall och Löfgren (2006) menar att lärare och rektorer både blir utförare 
av utbildning och redogörare för sin verksamhet. Gray och Gardner (1999) 
studerade hur engelsk skolpersonal upplevde en inspektion. Inspektionen 
upplevdes som professionell och stödjande. Intrycket av inspektörerna var 
att de var kompetenta och professionella och nästan hälften ansåg att in-
spektörerna var utvecklingsbenägna och uppmärksamma på personalens 
åsikter. En enskild inspektör kunde dock förstöra hela helhetsintrycket 
och att verka reserverad för att ge intryck av att vara objektiv upprörde 
personalen mer än det hjälpte. Skolorna bedömdes utifrån sina egna mål, 
vilket upplevdes positivt och en majoritet av skolpersonalen kände sig del-
aktiga i inspektionen. Klassrumsobservationer ifrågasattes dock som me-
tod för att inte godkänna skolor. Utan stark reliabilitet mellan inspektörer 
uppfattades bedömningarna som subjektiva och metodologiskt bristfäl-
liga. Lärare på högre stadier ansåg i större utsträckning än lärare på lägre 
stadier att ett annat inspektionsteam hade kommit fram till samma sak. 
Vidare fann Gray och Gardner (1999) att respondenterna upplevde stress 
och oro samt att inspektionerna var tids-och arbetskrävande och störde det 
normala arbetet. De flesta av skolpersonalen ansåg ändå att inspektionen 
fått en rättvis bild av skolans vardagliga verksamhet. Inspektionen ledde 
till bättre samarbete för att förbättra skolan, men en fjärdedel ansåg inte 
att det vägde upp merarbetet vid inspektionen. En tredjedel ansåg inte att 
några nya utvecklingsområden framkommit efter inspektionen. 

Liknande resultat framkom i en svensk utvärdering av Skolverkets ti-
digare utbildnings-inspektion. Sandahl och Bringle (2006) skriver att 
förbättringsområden utpekade av inspektionen redan var kända bland 
skolpersonal och huvudmän men att granskningen gav extra tyngd till 
att områdena verkligen var viktiga att åtgärda, vilket kunde bidra till att 
åtgärder tidigarelades samt att andra planer nedprioriterades. Dokument 
uppdaterades innan inspektionsbesöket genomfördes och gemensamma 
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rutiner, tydligare direktiv från ledningen och mer samarbete ansågs bli 
långsiktiga effekter efter inspektionen. De som inte trodde på långsiktiga 
effekter förklarade det med att inget nytt uppdagades eller att det bara 
ledde till ändringar i dokument. De allra flesta ansåg att inspektionsrap-
porten gav en rättvisande bild av skolan och att inspektionens dåvarande 
bedömningsområden uppfattades vara relevanta. De flesta var således nöj-
da med inspektionsbesöket i sin helhet men en del tyckte att det var för 
kort besökstid för strukturerad reflektion. En del av skolpersonalen ansåg 
dessutom att rapporterna innehöll feltolkningar, att inspektörers person-
liga uppfattningar fick för stort utrymme samt önskade att inspektionen 
skulle lägga tonvikten på undervisning och lärande istället för på doku-
ment. Lärarna ansåg att inspektionen bara skrapade på ytan och var i lägre 
grad positiva till inspektionen och kände förtroende i lägre grad än skol-
politiker, rektorer och annan tjänstepersonal (Sandahl & Bringle, 2006; 
Skolverket, 2007). 

Farhågor kring skolors följsamhet av skolinspektionens resultat 
Denna uppsats betonar inspektion som styrande för skolors verksamhet. 
Det kan därför vara bra att känna till att viss tidigare forskning har fört 
fram en del kritik och farhågor gällande skolors följsamhet av skolinspek-
tionens resultat. Kritiken består bland annat av att följsamhet sker på be-
kostnad av lärarnas känsla av att vara genuina och självbestämmande samt 
en rädsla för konformitet och avstannande av kreativ skolutveckling (Ball, 
2003; Perryman, 2006). Perryman (2006) är för förändring men anser att 
den nuvarande förändringen sker på fel grunder. Förändringstempot kan 
bli för högt för att det ska vara hälsosamt för skolpersonalen och föränd-
ringen upplevdes inte komma från skolpersonalen själva. Istället kunde vil-
jan att lyckas på inspektionen bli viktigare, där skolpersonal så att säga trä-
nade inför provet och grunden för att bli godkänd kunde hänga på om de 
klarade av att motmanipulera inspektionen (Lander & Granström, 2000). 
En farhåga är att det som mäts blir korrupt (Segerholm & Åström, 2007) 
och det rapporteras om skolor som fuskar (de Wolf & Janssens, 2007). 

Sammanfattningsvis pekar genomgången av viss tidigare forskning på 
att Sverige tidigare, i tysthet, lånade idéer av andra länders skolinspektion. 
Den visade också på att förstärkningen av Skolinspektionen på 2000-talet 
vilade på värderingar om likvärdighet, utbildningens kvalitet samt elevers 
ämneskunskaper. Vidare använder skolinspektörer olika förhållningssätt 
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för att förmedla trovärdighet, och att det finns anledning att fundera kring 
samstämmighet i inspektionens bedömningar men att skolor oftast anser 
att rapporterna ger en rättvis bild av skolan. Slutligen ges kritik av att in-
spektionen kan leda till oönskade effekter. 
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Teoretiska utgångspunkter 
De utgångspunkter som används i denna studie är olika styrformer främst 
i form av juridisk styrning, mål-och resultatstyrning, professionsstyrning 
samt olika styrningstekniker. Skolinspektionsmyndigheten med sina in-
spektörer kommer också att förstås utifrån en teori om lärande inom en 
praktikgemenskap. 

Olika former av styrning 
Politisk styrning med betoning på styrning är centralt för denna uppsats. 
Politik handlar om att organisera, styra och påverka samhället utifrån en 
viss ideologi (Bengtsson, 2010). Styrning handlar om olika metoder, styr-
tekniker, för att exempelvis förändra organisationer samt människors bete-
enden och attityder på önskvärt sätt (Hall & Löfgren, 2006). 

Staten kan använda olika styrmedel för att styra sina förvaltningar 
och verksamheter. Juridisk styrning (Jarl & Rönnberg, 2010) också kall-
lad byråkratisk reglering (Lindensjö & Lundgren, 2000) sker genom lagar, 
förordningar och detaljerad reglering om hur undervisningen ska gå till. 
Lindensjö och Lundgren (2000) menar dock att det är omöjligt att förutse 
alla situationer som kan uppstå och systemet blir därmed oflexibelt efter-
som oförutsedda situationer, som uppkommer, ändå måste hanteras enligt 
den detaljerade regleringen som inte är anpassad till just den uppkomna 
situationen. 

Styrning kan också ske genom att bestämma de ekonomiska ramarna, 
så kallad ekonomisk styrning. Ideologisk styrning är ett annat styrnings-
sätt och kan ske genom att sätta upp mål som verksamheten ska sträva mot 
men också genom lärarutbildningens innehåll, medan utvärderingsmässig 
styrning sker i efterhand där det som har gjorts kontrolleras (Jarl & Rönn-
berg, 2010). 

Ekonomisk och juridisk styrning brukar vara vanligast vid centrali-
serade system medan ideologisk och utvärderingsmässig styrning brukar 
kunna vara mer vanlig vid decentraliserad organisering (Jarl & Rönnberg, 
2010). Ökad decentralisering leder till behov av ökad professionalisering 
eftersom personalen själva måste hantera måluppfyllelse. Professionalise-
ring ger legitimitet åt en yrkeskårs kompetens och status i samhället och 
de styrs av sina egna normer och blir därmed svår att styra utifrån. Detta 
kallas för professionsstyrning. Personalen behöver vara djupt engagerade 
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i sitt arbete och dela de politiska målen för att lägga ner sin själ i arbe-
tet. Det blir således viktigt att skola in och rekrytera personal i rådande 
värderingar. Ändras värderingarna är det dock svårt för staten att styra 
om personalen (Lindensjö & Lundgren, 2000). Professionsstyrning ökade 
bland skolpersonal under 1990-talet när skolan skulle styras genom mål 
(Lundgren, 2012). 

Skolans styrning har gått från att ha varit central-och regelstyrd enbart 
från staten till att nu vara mål-och resultatstyrd och med flera parter in-
blandade (Hall & Löfgren, 2006). När många parter är inblandade kallas 
det för Participatorisk styrning. Medinflytande ger större möjlighet att an-
passa beslut till olika situationer. Samtidigt kan krav från många intressen-
ter försvåra processen att komma fram till beslut (Lindensjö & Lundgren, 
2000). Aktörerna kan vara stat, kommun, privata skolföretag (Hall & Löf-
gren, 2006) men också drivkrafter hos skolpersonal, elever och föräldrar 
där de två senare har möjlighet att välja vilken skola de/deras barn vill gå i 
(Thrupp, 1998). 

När staten styr genom skollag, läroplaner (juridisk styrning) och kun-
skapsmål (ideologisk styrning) inom olika skolämnen, är det upp till Skol-
inspektionen att se till att detta efterlevs (utvärderingsmässig styrning). 
Den svenska staten har stort förtroende för inspektion som styrmedel och 
har genomfört många reformer de senaste 15 åren (Segerholm, 2009). Med 
målstyrning blir det även intressant att granska resultaten och se i vilken 
mån de motsvarar målen (Rönnberg, 2008). Denna granskning eller ut-
värdering kan ske genom olika styrtekniker (Lindgren, Hult, Segerholm 
& Rönnberg, 2011). 

Det finns styrtekniker som betonar stöd och utveckling. Teknikerna för 
styrning baseras då på självutvärderingar med lokala aktörer och tematiska 
utvärderingar grundade på intervjuer, observationer, dialog med en känsla 
av närhet och ömsesidighet (Lindgren m.fl., 2011). Lärare observerar var-
andras undervisning (Troman, 1997) och kollegiala grupper kan vara ett 
effektivt sätt att styra då det är lätt att bli beskylld för att inte vilja bidra till 
utveckling om någon är kritisk mot deras bedömning (Segerholm, 2001). 
Lawn (2006) skriver att det blir ett icke lagstadgad sätt att styra som också 
är nationsöverskridande. Denna styrteknik är mobiliserande och försöker 
attrahera genom att de som styrs skapar mening och stödjer styrningen. 

Det finns också styrtekniker som använder indikatorer, rankinglistor, 
målsättningar, nationella prov och utvärderingar gjorda av externa aktörer 
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baserade på distans, neutralitet och objektivitet. Betoningen i styrningen 
ligger då på kontroll och påtryckning (Lindgren m.fl., 2011). Segerholm 
(2009) skriver att när kvalitetsmätning blir ett styrinstrument tycks fokus 
från ideologiska visioner ha skiftat till diskussioner om hur resultat bäst 
mäts och till att bedöma om resultatet var tillräckligt bra i förhållande till 
målen eller om mer förbättring behövs. Ball (2003) och Segolsson (2011) 
menar att det leder till att synen på lärande förändras till att det mätbara 
blir viktigt på bekostnad av bildning, kritiskt förhållningssätt, kreativitet 
och dialogens betydelse för lärande och omvårdande relationer. I bästa fall 
blir bildning ett utbildningsmål bland andra men tenderar att marginalise-
ras och inte bli prioriterat då det är svårare att mäta. 

Insamling av information i ett granskningssamhälle skapar en standard 
(Perryman, 2006). Standardisering, kvalitetsjämförelser och dataharmo-
nisering blir ett sätt att utan en regering styra beteenden, där politiska 
problem omformuleras i vetenskapligt objektivt språk. Ozga (2008) kallar 
detta styrande kunskap. Experter blir således nya politiska aktörer (Lawn, 
2006). Ett rationalistiskt politiskt styre där alla konsekvenser av beslutade 
handlingar kan förutses anser dock Lindensjö och Lundgren (2000) inte 
vara en realistisk utgångspunkt för hur styrning sker i praktiken. 

Dokumentation, rutiner såväl som förhandlingar och ömsesidigt enga-
gemang, är viktiga komponenter i lärande genom en praktikgemenskap. 
Det beskrivs nedan, som ytterligare en utgångspunkt för den här studien. 

Lärande genom en praktikgemenskap 
Wenger (1998) formulerar en teori om lärande, som bygger på relationer 
och handlingar med andra, vilket också skapar vår identitet. Allt detta sker 
inom, vad Wenger kallar för community of practice, vilket Kyhlbäck, San-
chez Svensson, Stille, Nilsson och Sutter (2006) på svenska benämner för 
praktikgemenskap. Det gäller att inte missledas att tro att allt är fridfullt 
i gemenskapen, utan i en praktikgemenskap pågår ständigt förhandlingar. 
Praktikgemenskaper finns överallt, hemma, på arbetet, fritiden och det 
är både möjligt och sannolikt att vi är involverade i fler praktikgemenska-
per. Deltagarna kan vara utspridda men ändå involverade i ett system med 
handlingar (en praktik) där deltagarna delar förståelsen för vad de gör och 
vad det har för mening i deras liv och för gemenskapen (Wenger, 1998). 

Wenger (1998) menar att lärande är det som förändrar vår förmåga att 
engagera oss i praktiken, förståelse för varför vi engagerar oss/handlar i 
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praktiken och resurserna vi har för att göra så. Lave och Wenger (1991) 
skriver vidare att lärande sker genom deltagande i en praktikgemenskaps 
alla delar, såväl i centrum som i dess utkanter, där arbetare organiserar 
sina liv med sina närmaste kollegor. Lärande äger rum i specifika situatio-
ner under särskilda omständigheter i aktivitet med involverade männis-
kors kunskaper och perspektiv. Wenger (1998) menar att lärande således 
sker via gemenskap, att tillhöra, och bygger på en praktik av ömsesidigt 
engagemang, delad företagsamhet och utveckling av en delad repertoar. 
Repertoaren består av rutiner, symboler, historier samt sätt att tala och 
göra saker på. 

Vidare skriver Wenger (1998) att lärande beror på vår förmåga att 
bidra till den kollektiva produktionen av mening eftersom det är genom 
denna process som kompetens och erfarenhet utvecklas. Lärande innefat-
tar således även vår förmåga att erfara världen och vårt engagemang, som 
meningsfullt. Mening skapas genom förhandling mellan förtingligande 
och deltagande. Förtingligande är strukturer som har blivit materiella ex-
empelvis dokumentation, formulär och instrument. Praktiken måste ta till 
sig detta för att det ska ge något konkret avtryck. Det gäller dock att endast 
producera tillräckligt med förtingligande för att ta sig framåt, då det orga-
nisationen vinner i förtingligande förlorar den i engagemang och fantasi. 

Deltagande innefattar, enligt Wenger (1998), intellektuell och kropps-
lig aktivitet, eftertänksamhet och erfarenhet, där personer, handlingar och 
värden är inblandade i alla tankar, tal, vetande och lärande. Deltagande 
som lärande betyder att individen engagerat bidrar till sin praktikgemen-
skap, att gemenskapen försäkrar sig om en ny generation medlemmar samt 
att organisationen genom inre kopplingar skapar kunskap och blir effektiv 
och meningsfull. Delaktighet i en praktikgemenskap är inte något vi stäng-
er av när vi befinner oss i en annan praktikgemenskap utan deltagandet 
dyker upp i andra sammanhang när vi påminns om det. 

Enligt Lave och Wenger (1991) ändras meningen med lärandet vart ef-
tersom en nykomling blir en fullvärdig medlem i en sociokulturell praktik. 
Fullvärdig medlem blir någon genom att ha legitimitet att få dela praktiken 
under en längre tid och därmed möjlighet att studera hur erfarna medlem-
mar talar, går, arbetar och beter sig i allmänhet. Det innefattar att förstå 
hur, när och om vad erfarna medlemmar samarbetar, vad de gillar, ogil-
lar, respekterar och vill ha. Wenger (1998) skriver att förstå praktiken är 
ett sätt att bli en del av praktikens historia och att delta mer direkt i dess 
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kulturella liv och inte enbart att använda verktygen. En fullvärdig medlem 
har lärt sig att göra skillnad på formella beskrivningar och kompetent en-
gagemang i praktiken. 

En praktikgemenskap har en delad historia av lärande, är ständigt i rö-
relse och interagerar med hela världen. Praktiker lånar delar från andra 
praktiker samtidigt som improvisation och uppfinningsrikedom är nöd-
vändig i en värld som inte är förutsägbar. Den aktiva handlingen i en histo-
risk och social kontext ger struktur och mening till det som görs. Medlem-
mar som aldrig får gehör för sin mening blir därför marginaliserade genom 
en icke deltagande identitet (Lave & Wenger, 1991). 

Wenger (1998) menar att information blir kunskap i den utsträckning 
som den kan bli integrerad med en deltagande identitet. Lärande förändrar 
vilka vi är genom förändrad förmåga till att delta, tillhöra eller förhandla 
mening. Lärande handlar således också om identitet, att bli till, vilket sker 
i ett sampel mellan delaktighet och strukturer. Aktivt deltagande i en de-
lad praktik av sociala sammanhang och perspektiv leder till en mångfald 
av identiteter relaterade till dessa sammanhang och vi tar med oss iden-
titeter mellan olika praktiker. Bestående identitet kräver engagemang, 
förhandling och fantasi. Vad som menas med att vara en person skapas 
genom praktiken där dess kategorier levs som engagerade identiteter. Vår 
identitet blir förankrad mellan varandra vilket gör det svårt att bli en ny 
människa utan stöd från sin omgivning. 

En praktikgemenskap, skriver Wenger (1998), har kopplingar med an-
dra praktikgemenskaper. Även dessa kopplingar består av förtingligande 
och deltagande. Till exempel får den som läser en praktikgemenskaps rap-
port via förtingligande en koppling till praktikgemenskapen men varje 
läsare råder själv över vilken mening rapporten får. Förtingligande och 
deltagande skapar kopplingar av olika karaktär och kompletterar därmed 
varandra. Ett besök i en annan praktikgemenskap berikar men är en en-
vägskoppling då den som besöker får inblick i den andres praktikgemen-
skap och dess förhandlingar av mening medan den som blir besökt inte får 
samma inblick i besökarens praktikgemenskap. Kommer en hel delegation 
på besök kan dock inblicken till besökarna bli större. I en längre process 
med pågående ömsesidigt engagemang sker ett kollektivt lärande i vad 
Wenger kallar en gränspraktik. En annan sorts koppling mellan praktik-
gemenskaper är överlappningar där exempelvis olika enheter eller myndig-
heter behandlar samma ärende men med olika kompetens på ett sätt så att 
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lärande dem emellan kan ske. Slutligen nämner Wenger perifer koppling 
där någon varken är medlem eller inte medlem i den andres praktikgemen-
skap till exempel vid observation. Relationen förhandlas då mellan perife-
rin och den egna praktikgemenskapens kärna (Wenger, 1998). 

Sammanfattningsvis används mål- och resultatstyrning, styrningstek-
niker och Skolinspektionen förstådd som en praktikgemenskap, för att 
kommentera och diskutera respondenternas utsagor. I denna uppsats kom-
mer även professionsstyrning inom Skolinspektionen att diskuteras i sam-
band med Wengers (1998) teori om lärande inom en praktikgemenskap. 
Wenger menar att en praktikgemenskap tar intryck från omvärlden medan 
Lindensjö och Lundgren (2000) skriver att det vid professionsstyrning är 
svårt att påverka personalen utifrån. Det ska dock i denna uppsats inte 
uppfattas som en motsättning. Istället framhålls likheten mellan Wengers 
(1998) betoning på förhandling av mening inom en praktikgemenskap med 
att personalen vid professionsstyrning bildar sina egna normer. 
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Metod 
Ansatsen som användes i studien var abduktiv det vill säga en växelverkan 
mellan insamlade utsagor och resultat och ovanstående beskrivna teore-
tiska utgångspunkter (Alvesson & Sköldberg, 2008). Föreliggande studie 
ingick, som tidigare nämnts, i ett forskningsprojekt. Forskningsgruppen 
genomförde tidigare intervjuer med ett antal av Skolinspektionens perso-
nal angående deras uppfattningar. Nu önskades en totalundersökning av 
alla skolinspektörers uppfattningar. Insamlingen av material skedde därför 
i denna undersökning genom en elektronisk enkät, då det var ett bra sätt 
att nå många deltagare på (Denscombe, 2009), eftersom antalet inspek-
törer på skolinspektionsmyndigheten översteg 200 personer. Forsknings-
gruppen skulle undersöka inspektion som styrning och lånandet av idéer 
från andra länder. Därav kom frågorna i enkäten att kretsa om detsamma, 
vilket gjorde att syftet med denna studie var att beskriva och analysera 
svenska statens skolinspektörers uppfattningar om och erfarenheter av in-
spektionspraktiken med inriktning på uppfattningar om inspiration från 
andra länder, Skolinspektionens syfte, värderingar, bedömningsgrunder 
och hur Skolinspektionen kan fungera styrande samt tankar om inspek-
tionens framtida utveckling. 

Litteratursökning 
Inom forskningsprojektet fanns mycket bakgrundsmaterial som även an-
vändes i denna uppsats. Litteratursökning gjordes även i det digitala veten-
skapliga arkivet, Diva, med sökorden ”Skolinspektion” och ”school inspec-
tion” endast inkluderande forskningspublikationer, vilket gav två träffar 
vardera. Även databasen ERIC via EBSCO och CSA med sökordet “school 
inspection” användes. 

Enkät som metod och dess utformande 
Intervju kunde kanske ses som det självklara valet för att undersöka upp-
fattningar (Denscombe, 2009; Kvale, 1997). Forskningsgruppen hade 
emellertid redan genomfört intervjuer och var nu intresserad av uppfatt-
ningar hos ett större antal skolinspektörer. Valet av metod blev därför is-
tället en elektronisk enkät. Fördelarna med en enkät var att det var lätt att 
nå många respondenter samtidigt och på kort tid få ett stort datamaterial 
(Denscombe, 2009). Enkäten kunde besvaras när respondenten själv hade 
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tid. En elektronisk enkät krävde inte porto och passade därför de ekono-
miska förutsättningarna för studien och det var även lättare att skicka en 
påminnelse än vid en postenkät. Datamaterialet samlades dessutom ihop 
automatiskt, vilket sparade tid då momentet scanning inte behövdes (Ben-
nett & Sid Nair, 2010; Lestander, 2006). I jämförelse med intervjuer spa-
rades också tiden in för transkribering samtidigt som det insamlade mate-
rialet blev mer lättbearbetat då skrivna svar blev mer koncisa än muntliga. 
Det gjorde det möjligt att genomföra undersökningen på den tid som var 
avsatt för studien. I en elektronisk enkät kunde utformaren begränsa del-
tagarens möjligheter att fylla i formuläret. Fördelen med det var att enkä-
ten fylldes i på det sätt som utformaren hade tänkt sig, exempelvis kunde 
inte flera svarsalternativ anges där det var tänkt att enbart ett svar skulle 
ges osv., vilket sedan underlättade bearbetning och undersökningsledaren 
själv slapp bedöma vilket svar respondenten egentligen menade (Lestander, 
2006). Nackdelen med detta var dock att respondenter som hade en annan 
uppfattning om hur enkäten skulle fyllas i kunde bli frustrerade och där-
med kunde låta bli att svara, vilket kunde leda till lägre svarsfrekvens och 
kanske även minskat förtroende för undersökningen. Nulty (2008) skriver 
dessutom att svarsfrekvensen i elektroniska enkäter vanligen är lägre än i 
pappersenkäter utdelade ansikte mot ansikte. Vanliga sätt att försöka höja 
svarsfrekvensen på är upprepade påminnelser samt någon form av belöning 
till de svarande. I denna undersökning skickades en påminnelse ut. 

Enkäten som skickades ut till skolinspektörerna innehöll 19 frågor. 
Några frågor var bakgrundsfrågor om inspektörernas ålder, kön, utbild-
ning, yrkeserfarenhet inom skolan och anställningstid inom Skolinspek-
tionen. Statens skolinspektion bildades i oktober 2008 från att innan dess 
ha varit en verksamhet inom Skolverket. I samband med detta utvidgades 
personalstyrkan, därav fanns det en fråga huruvida respondenten blev an-
ställd före eller i/efter oktober år 2008. Bakgrundsfrågor angående ålder, 
kön, utbildning och yrkeserfarenhet inom skolan utgår ifrån Wengers 
(1998) tankar om att ens identitet skapas i samhandling med andra och 
erfarenheter från andra praktikgemenskaper tas med in i förhandlingar 
inom Skolinspektionen som praktikgemenskap. Huvudfrågorna rörde in-
spektörernas bedömningsgrunder vid inspektion, uppfattning om syftet 
med inspektionerna, medvetenhet om intryck från andra länders inspek-
tioner, i vilken grad och hur inspektionen styr skolans verksamhet, vilka 
värderingar inspektörerna anser att inspektionen vilar på och bör vila på 
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samt inspektionens utvecklingspotential. Några frågor hade delfrågor och 
frågorna om inspektion som styrning, inspektionens värderingar och fram-
tida utveckling hade öppna svar medan övriga frågor hade fasta svarsal-
ternativ (se bilaga 2). Frågorna formulerades av forskningsgruppen utifrån 
deras förförståelse om skolinspektörernas praktik grundad i de tidigare 
intervjuer som gruppen hade genomfört. Jag skrev ett följebrev till enkäten 
(se bilaga 1) samt i den mån det var möjligt designade enkätens layout. 
Arbetet med att lägga upp enkäten på en server samt den elektroniska pu-
bliceringen av enkäten utfördes av en kunnig person inom området. 

Urval och svarsfrekvens 
Undersökningens målgrupp var skolinspektörer som hade kontakt med 
skolor gällande regelbunden tillsyn, kvalitetsgranskning, riktad tillsyn, 
tillståndsprövning eller anmälningsärenden. Undersökningen var tänkt 
att vara en totalundersökning riktad till alla Sveriges skolinspektörer 
inom Statens skolinspektion. Personalavdelning på Statens skolinspektion 
tillhandahöll personalens e-postadresser. Listan skulle endast innehålla 
inspektörer men det visade sig senare att så inte var fallet. Inom forsk-
ningsprojektet fanns kunskap om att två på listan arbetade med andra ar-
betsuppgifter, varför dessa uteslöts ur undersökningen. 

En inbjudan att delta i undersökningen skickades ut 2 maj 2011 via e-
post. Påminnelse skedde efter två veckor. Efter ytterligare en vecka, det vill 
säga totalt tre veckors möjlighet till deltagande, stängdes enkäten vid ut-
gången av den 23 maj 2011. Inbjudan till enkätunderökningen skickades ut 
till 246 personer anställda på Skolinspektionen. Två meddelande att de ar-
betade med stödfunktioner och uteslöts därmed också ur undersökningen. 
Det var 82 personer som besvarade enkäten av 244 personer, vilket ger en 
svarsfrekvens på 34 procent. Nulty (2008) menar att en svarsfrekvens runt 
30 procent är vanligt när det gäller elektroniska enkäter (för en diskussion 
om svarsfrekvensens eventuella betydelse för resultatet, se metoddiskus-
sionen längre ner). 

Databearbetning 
Enkätfrågorna genererade både öppna och slutna svar, vilket gjorde att sva-
ren behövde bearbetas på olika sätt. De slutna svaren bearbetades statis-
tiskt medan de öppna svaren bearbetades tematiskt. 
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Bearbetningen av svaren från de fasta svarsalternativen skedde i statis-
tikprogrammet PASW 18.0 (SPSS). Deskriptiv analys utfördes med hjälp 
av frekvenser uppdelade utifrån olika bakgrundsvariabler i så kallade an-
passade tabeller, custom tables. En variabel kallas den egenskap som mäts 
hos en individ. Ejlertsson (2003) skriver om hur olika sorters variabler kan 
bearbetas. De flesta variablerna som mättes i denna enkätundersökning 
var kvalitativa och icke-numeriska och indelades i vad som kallas för en 
nominalskala. Det gjorde det endast möjligt att indela materialet i grupper 
utan möjlighet att göra några vidare beräkningar. Det gick således inte att 
göra sambandsanalyser mellan enskilda variabler. Det blev däremot möj-
ligt att se samvariationer och gruppvisa skillnader i svaren på de enskilda 
frågorna utifrån kön, ålder, utbildningslängd, anställd på Skolinspektio-
nen före eller efter oktober 2008 samt utifrån egna lärar- och rektorser-
farenheter eller ej. Tydliga skillnader redovisades i resultatet nedan och 
då det var en totalundersökning gjordes inga signifikanttester. Den låga 
svarsfrekvensen på enkäten kan dock ha gett skevheter i resultatet gällande 
gruppvisa skillnader. Det bör även noteras att där gruppvisa skillnader fö-
rekom, betydde det inte att alla respondenter i respektive grupp svarade 
på ett unisont sätt, bara att ett svar var vanligare förekommande i den ena 
gruppen jämfört med en annan. 

De öppna svarsalternativen i enkäten bearbetades abduktivt, det vill 
säga att utgångspunkten var insamlat material men de teoretiska utgångs-
punkterna användes som inspiration för att hitta mönster som ökade för-
ståelsen (Alvesson & Sköldberg, 2008). Inspiration hämtades även från 
Glaser och Strauss (1967) sätt att bearbeta och tematisera insamlat mate-
rial. Glaser och Strauss skriver om grundad teori som syftar till att skapa 
verklighetsnära teori utifrån empiriska studier. Utvecklande av en teori är 
dock inte ambitionen för denna studie utan inspirationen från Glaser och 
Strauss består i nedanstående beskrivna tillvägagångssätt för bearbetning-
en av denna studies material. 

Rent praktiskt gick bearbetningen till så att alla respondenters svar på 
respektive fråga tematiserades genom jämförelse. När exakt samma ord 
användes hamnade de naturligt under samma tema. Samma ord kunde 
dock ha olika betydelse för olika personer. Detta gick dock inte att utläsa 
utifrån den skrivna texten varför det i de flesta fall hamnade i samma tema. 
Sedan tillkom synonymer och meningar som gav uttryck för liknande sa-
ker men med andra ord. Jämförelsen gick till så att varje delkomponent, i 
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det här fallet citat från de öppna svaren, tolkades och jämfördes med andra 
citat inom samma tema men också med citat från andra teman. Detta för 
att hitta vad som rymdes inom ett tema för att det skulle vara sammanhål-
let och vilka avgränsningar som gjordes det vill säga vad som föll utanför 
temat och hamnade inom ramen för ett annat tema. Det var utsagorna 
som tematiserades och inte respondenterna, varför samma persons utsagor 
kunde återfinnas i olika teman. Citat används i resultatavsnittet i studien 
för att öka tillförlitligheten i temat. Läsaren av denna uppsats får då även 
möjlighet att själv avgöra om citatet passar in under temat (Kvale, 1997). 
I citeringen rättades stavfel och talspråk gjordes om till skriftspråk för att 
underlätta läsningen. Tre punkter ”...” användes vid brytning i en mening. 
Materialet tolkades dels utifrån spontana tolkningar utifrån citaten men 
också utifrån teori enligt den abduktiva ansats som nämnts ovan. Det till-
sammans med ett jämförande förhållningssätt gav databearbetningen en 
ton av ett hermeneutiskt tillvägagångssätt. Centralt inom hermeneutik 
är nämligen tolkning och specifikt dess cirkulära tolkande, där tolkaren 
ömsom ser delarna i materialet och ömsom ser helheten, vilket ger nya 
erfarenheter och utgångspunkter i det vidare tolkningsarbetet (Segolsson, 
2011). Detta användes dels i tematiseringen men även för att få överblick 
av hela materialet. 

Validitet och tillförlitlighet 
Det var frågorna i enkäten som var undersökningens mätinstrument. Ut-
formandet av frågor var därför en viktig del i undersökningens så kallade 
begrepps- eller konstruktionsvaliditet (Shadish, Cook & Campbell, 2002). 
Att vi ställde frågor kunde i sig självt konstruera attityder, vilka inte var ge-
nomtänkta innan utan aktualiserades av vår fråga (Börjesson, 2003). Frå-
gorna var ställda utifrån en förförståelse utav att skolinspektörer styr den 
pedagogiska praktiken och påverkar utbildningspolicy på olika sätt, vilket 
uttrycktes i planen för det övergripande forskningsprojektet (Segerholm 
m.fl., 2009). 

Intern validitet handlar om det är orsaken som verkligen är orsaken 
till en eventuell verkan eller ej. Ett hot mot den interna validiteten kan 
vara mognad, en historisk situation som inträffar under studiens gång eller 
att de som är utvalda till studien reagerar på ett särskilt sätt på grund av 
att just de är utvalda (Shadish m.fl., 2002). Denna studie undersökte inte 
orsak och verkan men en historisk situation som inträffade under studiens 
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gång var att en ny skollag trädde i kraft 1 juli 2011, vilket kan vara av rele-
vans för denna studie. Det var således en skollag som var i kraft när skolin-
spektörerna besvarade enkäten i maj 2011 och en annan lag som gällde när 
svaren bearbetades hösten 2011. Det är viktigt att beakta vid tolkningen 
av materialet. 

Extern validitet tar itu med frågor om generaliserbarhet utanför den 
specifika studien (Shadish m.fl., 2002). Denna undersökning var tänkt 
att beskriva och analysera svenska skolinspektörers uppfattningar om och 
erfarenheter av inspektionspraktiken utifrån en enkätstudie. Rönnberg 
(2008) skriver att skolinspektion organiseras olika i olika länder. Det är 
därför inte troligt att undersökningens resultat i sin helhet kan generali-
seras till andra länder. Undersökningen är också bunden till sin historiska 
kontext. I liknande studier i en annan tid eller att annat land kan resultaten 
likna resultaten i den här studien. 

Etiska överväganden 
Till enkäten fanns ett följebrev som informerade om syftet med enkäten 
och forskningen, att deltagandet var frivilligt och att informationen endast 
skulle användas i forskningssyfte (se bilaga 1). Inskickat svar på enkäten 
sågs som godkännande av deltagande i undersökningen. En e-postlista över 
Skolinspektionens inspektörer mottogs från personalavdelningen. Den an-
vändes till utskick och till påminnelse av deltagande i enkäten. Namnen på 
vilka som svarat eller ej var dock enbart känt av teknikern som var behjälp-
lig med den elektroniska enkäten. Ingen som sedan kom i kontakt med 
och bearbetade resultatet visste vilka personer som hade svarat eller ej och 
det var således inte heller möjligt att veta vem som hade svarat vad. Därav 
ansågs Vetenskapsrådets (2011) etiska principer om informerat samtyckte, 
frivilligt deltagande och konfidentialitet vara uppfyllt. 

Metoddiskussion 
Metoddiskussionen tar upp och diskuterar valda delar, som anses ha bety-
delse för studiens validitet, tillförlitlighet och generaliserbarhet. Det som 
kommer diskuteras är studiens svarsfrekvens, internt bortfall på olika frå-
gor, frågeformulärets konstruktion och tematiseringen av resultaten. 
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Svarsfrekvens 
Inbjudan till att delta i enkäten skickades ut till de e-postadresser som 
forskningsprojektsgruppen fått tag på genom personalavdelningen på Skol-
inspektionen. Däri fanns inga uppgifter om de olika personernas arbets-
uppgifter, vilket ur integritetssynpunkt kan vara positivt men även bidrog 
till att enkätinbjudan skickades ut till något fler än studiens målgrupp det 
vill säga skolinspektörer som har kontakt med skolorna angående regel-
bunden tillsyn, kvalitetsgranskning, riktad tillsyn, tillståndsprövning eller 
anmälningsärenden. I följebrevet framgick det inte med önskvärd tydlighet 
vilka enkäten riktade sig till, då alla förväntades tillhöra målgruppen. Det 
är dessutom svårt att avgöra en exakt svarsfrekvens bland målgruppen, om 
det nu var så att enkäten skickades ut till en större grupp än den tänkta. 

Under den sista helgen innan sista svarsdatum blev startsidan för den 
elektroniska enkäten hackad, vilket gjorde att det inte gick att logga in till 
formuläret. Det kan ha hindrat några från att svara. Det åtgärdades dock 
snabbt efter att en respondent uppmärksammat oss på problemet. Hacka-
de sidor har dock även en etisk aspekt. Kan inloggningssidan hackas finns 
det också möjlighet att hacka sig in på sidan med resultaten och då kan 
anonymitet och säker förvaring av resultaten ifrågasättas. Det är viktigt att 
ha i åtanke vid övervägande om elektronisk eller postenkät ska användas. 

Svarsfrekvensen på enkäten var endast 34 procent av dem som fick en-
käten. Det är förvisso en vanlig nivå för en elektronisk enkät (Nulty, 2008) 
men inverkar på tillförlitligheten av resultatet. Utifrån e-postlistan ger en 
enkel bortfallsanalys vid handen att det var ca 63 procent kvinnor i urvalet 
och 37 procent män. Bland de svarande var könsfördelningen något jäm-
nare (52 procent kvinnor och 48 procent män) varför bortfallet torde vara 
större bland kvinnorna än bland männen. Det går dock inte att avgöra om 
detta bidragit till några systematiska skillnader. Det som kunde ha blivit 
annorlunda i resultatet, om den allmänna svarsfrekvensen varit högre, är 
gruppvisa skillnader relaterat till kön, anställningslängd, egen skolerfaren-
het osv. i svaren på de slutna frågorna. Det gör att generaliserbarheten från 
denna studie till hela populationen av skolinspektörer på Statens skolin-
spektion är begränsad. De utsagor som redan kommit fram i de öppna sva-
ren hade emellertid fortfarande varit detsamma om fler hade svarat. Dock 
kanske en del teman hade framträtt tydligare än nu, fler teman hade kan-
ske framkommit och en del teman fått flera nyanser. 
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Internt bortfall 
Internt bortfall, det vill säga hur många som inte svarar på en specifik fråga 
trots deltagande i övrigt i enkäten, är också viktigt att reflektera över. In-
ternt bortfall kan ge en indikation på om vissa frågor var svåra att förstå sig 
på eller av annan anledning inte önskades besvaras (Ejlertsson, 1996). Det 
interna bortfallet var störst gällande frågorna med öppna svarsalternativ 
och allra störst, 23 personer, gällande frågan om vilka värden inspektionen 
borde stödja. Trost och Hultåker (2007) menar att det brukar vara svårare 
att få respondenter att fylla i öppna svarsalternativ i ett frågeformulär än 
frågor med fasta alternativ. Det fanns emellertid en viss systematik i bort-
fallet gällande vilka värden inspektionen borde ha. Det var vanligare att 
respondenter i åldern 20-39 år avstod från att svara än bland äldre respon-
denter. Det var också vanligare att avstå bland respondenter som började 
arbeta på Skolinspektionen i eller efter oktober 2008 än bland personer 
anställda tidigare. Män, respondenter med magister/masterexamen samt 
respondenter utan lärarerfarenhet avstod dessutom från att svara i något 
högre grad än kvinnor, respondenter med annan slags utbildning och per-
soner med lärarerfarenhet. 

De allra flesta frågor med fasta svarsalternativ har endast ett internt 
bortfall på en till två personer. Det var två personer som hörde av sig och 
meddelade att de hade loggat ut ur enkäten utan att besvara hela och sedan 
inte hade möjlighet att återkomma till enkäten, då den var utformad på så 
sätt att det inte var möjligt att logga in igen. Den ena uttryckte dock att 
denne var nöjd med sina svar. Det skulle kunna vara dessa två som genere-
rar det interna bortfallet på många frågor som endast har ett litet internt 
bortfall. Frågan där syftet med skolinspektion skulle rangordnas från ett 
till fem har även det ett internt bortfall på två personer dock är det desto 
fler, 15 personer, som inte har fyllt i hela rangordningen och ibland endast 
angett vilket svarsalternativ som fick rangordningen exempelvis ”3”. En 
respondent hörde av sig och meddelade att det endast hade varit möjligt 
att fylla i ett svarsalternativ trots att uppmaningen var fem alternativ. När 
detta kontrollerades upptäcktes dock inget fel utan fem svarsalternativ var 
möjliga att fylla i. Det går därför inte att avgöra om det blev ett tillfälligt 
tekniskt fel i den elektroniska enkäten eller om respondenterna hade svårt 
att förstå hur frågan var tänkt att fyllas i eller om svarsifyllnaden berodde 
på något annat. Ejlertsson (1996) skriver dock att det finns en tendens att 
missförstå hur rangordningsfrågor ska besvaras. 
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Frågeformulärets konstruktion 
Kommentarer förekom som indikerar att enkätfrågorna kunde ha ställts 
på ett bättre sätt. Exempelvis att istället för att skriva skolor och kommu-
ner skriva huvudmän, då huvudmännen inte nödvändigtvis behöver vara 
en kommun. Även gällande skolinspektörens egen utbildning var svars-
alternativen begränsande, då endast ett alternativ kunde anges trots att 
respondenten kunde ha fler. Det är exempelvis svårt att gradera vad som 
är högst utbildning utav lärarexamen och kandidatexamen. Det fanns inte 
heller någon ruta i slutet att fylla i övriga kommentarer och synpunkter. 

Börjesson (2003) skriver att frågor i sig skapar svar som respondenterna 
kanske inte har funderat över tidigare. En av utgångspunkterna i denna 
studie var att förstå skolinspektion som styrning, vilket inte behöver vara 
tankebanor som respondenterna tidigare tänkt. I svaren förekommer dock 
formulering om en önskan om bättre följsamhet från skolors sida och hö-
gre effekt av Skolinspektionens metoder varför åtminstone inte frågan om 
inspektion som styrning verkar vara helt ny. 

Tematiseringen av resultaten 
Tematiseringen av resultatet gjorde jag ensam. Kvale (1997) menar att ett 
sätt att öka tillförlitligheten i tematiseringen är att två eller flera personer 
tematiserar samma material för att se om resultatet blir detsamma. Det ger 
också möjlighet att föra en diskussion i de fall de båda analytikerna inte är 
överrens. I detta fall var det inte möjligt då jag var ensam i tematiserings-
arbetet. Dock menar Alvesson och Sköldberg (2008) att överensstämmelse 
mellan två personer inte alltid behöver betyda en bättre tillförlitlighet, då 
det endast kan vara uttryck för en delad begreppsförståelse och tankar 
kring förutsättningar för texten. Någon med ett annat perspektiv kunde 
kanske ha kommit fram till ett annat resultat. 

Ett försvårande moment i tematiseringen som hör ihop med enkät som 
metod är att det inte går att be om utvecklande av angivna svar (Denscom-
be, 2009). Exempelvis gällande inspektörernas uppfattningar om Skolin-
spektionens värderingar, där några svarade demokrati utan någon vidare 
förklaring vad de själva lade in i begreppet. I exempelvis en intervju hade 
det i förekommande fall varit möjligt att ställa följdfrågor för att få ett mer 
utvecklat svar (Kvale, 1997). 

Både utsagorna angående styrning och de angående framtida utveck-
ling var svårare att tematisera än värderingar som Skolinspektionen anses 
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grundas på eller borde vila på. Även om vissa utsagor vittnar om att Skol-
inspektionens värderingar är otydliga verkar dock svaren vara mer sam-
stämmiga kring detta än kring hur Skolinspektionen fungerar styrande 
och dess framtid. Värderingar verkar finnas formulerade och nedskrivna i 
högre grad än angående styrning och framtida utveckling, därav blev tema-
tiseringsarbetet också svårare för de senare. 
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Resultat och diskussion 
Resultaten utgår från vardera fråga i enkäten där både frågans ordalydelse 
redovisas samt antalet respondenter. Resultatet redovisas i följande ord-
ning: Inspiration från andra länder, syfte med skolinspektion, Skolinspek-
tionens värderingar, grund för inspektörernas bedömningar, skolinspek-
tion som styrning samt Skolinspektionens framtida utveckling. Tanken 
är således att först göra en internationell utblick för att sedan gå vidare 
med grunden för inspektionen, dess styrande verkan för att slutligen blicka 
framåt. Resultatet innefattar flertalet frågor och blir relativt långt. Back-
man (2008) rekommenderar då att diskutera varje fråga för sig i anslutning 
till resultatet. Resultatet kommenteras och diskuteras därför löpande med 
hjälp av de teoretiska utgångspunkterna. Slutligen förs en generell diskus-
sion. Till att börja med följer en beskrivning av vilka som besvarade enkä-
ten. 

Könsfördelningen bland de 82 svarande var relativt jämn men med nå-
got fler svarande kvinnor. Åldern på de flesta svarande var mellan 40 till 
60 år eller mer. De allra flesta respondenterna hade lärarexamen, kandidat 
eller magister/masterexamen och mer än hälften av deltagarna i enkäten 
började arbeta som inspektörer före oktober 2008. Drygt två tredjedelar 
av de svarande inspektörerna hade arbetat som lärare och knappt hälften 
av alla svarande hade både lärar- och rektorserfarenhet. Respondenternas 
svar utgick i huvudsak från regelbunden tillsyn och kvalitetsgranskning. 
Nedan följer den huvudsakliga redogörelsen för resultatet med början i in-
spiration från andra länder. 

Inspiration från andra länder 
Enkäten bestod av tre olika frågor gällande inspiration från andra länder. 
Frågorna hade fasta svarsalternativ förutom gällande vilka länder Sverige 
hade tagit intryck av, där respondenten själv fick fylla i. Den första frågan 
”Känner du till om Skolinspektionsmyndigheten har hämtat inspiration 
från andra nationers skolinspektionssystem” besvarades av 81 personer. 
Instruktionen var att endast de som svarade ”Ja” på frågan skulle besvara 
nästkommande frågor, så blev dock inte fallet. Det var 65 personer som be-
svarade nästkommande fråga: ”Vilken/a nation/er anser du att Sverige har 
tagit intryck av när det gäller skolinspektion?” I den sista frågan ”I vilket/a 
avseenden har andra länders inspektion påverkat ditt/ert arbete?” skulle 
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sex alternativ graderas från ”Inte alls” till ”I mycket hög grad”. Antal sva-
rande sjönk i fallande skala med svarsalternativens uppräkning, från 64 till 
58 svarande. En möjlig förklaring till detta var att respondenterna kände 
till att Skolinspektionen hade hämtat inspiration från andra nationer men 
att det var svårare att specificera om vad och i vilken utsträckning och att 
det därav blev sjunkande antal svarande. 

En majoritet (78 procent) av de svarande inspektörerna uppgav sig 
känna till att Skolinspektionen hade hämtat inspiration från andra län-
der. Personer som hade varit anställda sedan före oktober 2008 kände till 
det i högre grad än personer med kortare anställningstid som inspektörer 
på Skolinspektionen. De vanligaste länderna respondenterna uppgav som 
inspiration var Nederländerna, England och Skottland. Några personer 
uppgav även övriga Storbritannien, Irland, Tyskland, Portugal och våra 
nordiska grannar Danmark och Norge. 

Metoder, inspektionens ändamål och kriterier/bedömningsgrunder var 
de faktorer som flest svarande ansåg hade påverkats av andra länders in-
spektion (se tabell 1). 

Tabell 1. Andel i procent av de svarande som uppgett att andra länders in-
spektion har påverkat den svenska inspektionen i ganska eller mycket hög grad 
avseende nedanstående faktorer. 

Totalt 

Metoder n=63 44

 Inspektionens ändamål n=64 33

 Kriterier/bedömningsgrunder n=61 30

 Organisation n=58 19

 Strategier för info till allmänhet/media n=58 14

 Teman för kvalitetsgranskning n=60 13 

n=antal svarande respondenter

I en praktikgemenskap anses hela världen vara inblandad varför lå-
nande av idéer från andra länder och deras praktikgemenskaper inte blir 
främmande inom denna teori. En praktikgemenskap hör ihop även om den 
är spridd över en geografisk yta (Wenger, 1998). England och Skottlands 
inspektion var två av de tre länder som respondenterna i större utsträck-
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ning uppgav att Skolinspektionen hämtade inspiration från samtidigt som 
metoder var det som flest ansåg hade påverkats. Det är intressant ur den 
synvinkeln att, som tidigare nämnt, använder inspektörerna i England och 
Skottland sig av olika inspektionsmetoder. Det stämmer dock överens med 
bilden att Sverige skulle ligga någonstans mellan dessa länders inspektion, 
om Sverige har påverkats av båda. 

I den nya skollagen (SFS 2010:800) som började gälla från 1 juli 2011 
införs lärarlegitimation och möjlighet att dra in enskilda lärares legitima-
tion (SFS 2011:189), vilket liknar Englands tekniker för styrning. Det ska 
också bli möjligt att bli lektor för de lärare som minst har en licentiatexa-
men. Det skulle kunna bidra till en närmare relation mellan skolpraktiken 
och forskning och bidra till utveckling och självreglering i stil med Skott-
lands styrningstekniker. Det gör att det i den nya skollagen går att se spår 
av olika styrningstekniker. Samtidigt skriver Clarke och Lawn (2011) att 
den engelska skolinspektionen går mer mot inspektion på plats på skolan 
med observationer, intervjuer och diskussioner med skolpersonal. Det ty-
der på den ständiga rörelse i praktikgemenskaper som Wenger (1998) skri-
ver om och att det finns ett utrymme för perifert lånande. Den praktiska 
utformningen av olika länders inspektion beror enligt Wenger delvis på 
de olika praktikgemenskapernas förmåga att skapa kollektiv mening och 
delvis på praktikgemenskapens handlingskraft. 

Det var en tredjedel av de svarande som uppgav att den svenska skolin-
spektionen hade påverkats av andra länder gällande inspektionens ända-
mål. Nedan följer en redogörelse för vad respondenterna svarade att syftet 
var med den svenska statens skolinspektion. 

Syfte med skolinspektion 
Syfte med skolinspektion utgick från frågan ”Vilket är det VIKTIGAS-
TE av följande syften med inspektion enligt din personliga uppfattning”. 
Ett antal fasta alternativ med möjlighet att fylla i ett eget alternativ skulle 
rangordnas från ett till fem. Det var 80 personer som besvarade frågan men 
cirka tio stycken angav endast ett alternativ och gav det en rangordning 
mellan två och fyra. Ytterligare fem personer angav endast ett alternativ 
men rangordnade det som antingen ett eller fem. En gav uttryck för att det 
inte var möjligt att rangordna, då syftena hörde ihop. 
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Tabell 2. Sammanvägning av rangordnade svar angående syftet 
med inspektion 

 Genomsnittlig 
rangordning

Att stimulera skolor och kommuner att arbeta för 
att åtgärda problem och svagheter 3,6 

Att bevaka elevernas intressen 3,8 

Att se till att undervisning och utbildning bedrivs 
enligt lagar, förordningar och andra styrdoku-
ment. 

3,9 

Att höja kunskapsnivån hos eleverna och förbätt-
ra kunskapsresultaten i landet 4,3 

Att identifiera de lärare och skolor som inte ”hål-
ler måttet” och kräva förbättring 4,7 

Att minska skillnaden i resultat mellan hög-och 
lågpresterande elever 4,8 

Annat 5,8 

En genomsnitt rangordning har räknats ut på varje alternativ på så att rangord-
ning 1 får värdet ett och så vidare där alternativ som inte rangordnas får värdet 
sex. Detta multipliceras med antalet personer som angett respektive rangord-
ningsvärde och delas sedan med det totala antalet respondenter på enkäten 
enligt formeln ((n1*1+n2*2+n3*3+n4*4+n5*5+n6*6)/ntot). Alternativet med 
lägst värde har fått högst sammanvägda rangordning. 

I en sammanvägning av hur samtliga respondenter graderade de olika 
syftena för skolinspektion, vilka fanns som svarsalternativ, hamnade syftet 
”att stimulera skolor och kommuner att arbeta för att åtgärda problem och 
svagheter” som det viktigaste syftet och därefter kom syftet ”att bevaka 
elevernas intressen” samt ”att se till att undervisning och utbildning bedrivs 
enligt lagar, förordningar och andra styrdokument” (se tabell 2). Dessa tre 
alternativa syften hamnade även överst när endast det viktigaste syftet, det 
som hade graderats med en ”1” (etta) räknades. Dock hamnade de då i en 
något annan ordning (se tabell 3). 

”Att bevaka elevernas intressen” var det svarsalternativ som flest re-
spondenter (en femtedel) hade graderat som det viktigaste syftet med skol-
inspektionerna enligt sin egen personliga uppfattning. Näst efter det kom 
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alternativet ”att se till att undervisning och utbildning bedrivs enligt lagar 
förordningar och andra styrdokument” (se tabell 3). 

Tabell 3. Andel i procent av de svarande som rangordnade följande alternativ 
som nummer 1 det vill säga som det viktigaste syftet med inspektion. 

Gav alterna-
tivet rang-
ordning 1

Gav alternativet 
en annan rangord-
ning än som det 
viktigaste syftet

Totalt

Att bevaka elevernas 
intressen 21 79 100

Att se till att undervis-
ning och utbildning 
bedrivs enligt lagar, 
förordningar och andra 
styrdokument. 

16 84 100 

Att stimulera skolor och 
kommuner att arbeta 
för att åtgärda problem 
och svagheter 

11 89 100 

Att höja kunskapsni-
vån hos eleverna och 
förbättra kunskapsre-
sultaten i landet 

10 90 100 

Att identifiera de 
lärare och skolor som 
inte ”håller måttet” och 
kräva förbättring 

10 90 100 

Att minska skillnaden i 
resultat mellan hög-och 
lågpresterande elever 

9 91 100 

Annat 4 96 100 

Gällande detta var det skillnad mellan hur kvinnliga och manliga re-
spondenter hade svarat. ”Att se till att undervisning och utbildning bedrivs 
enligt lagar förordningar och andra styrdokument” var det vanligaste alter-
nativet som männen hade uppgett av alla alternativ. Mellan de resterande 
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svarsalternativen var andelen av de totalt antal svarande jämnt fördelad 
runt tio procent. Det var dock skillnad i hur kvinnor och män hade svarat 
gällande ”att höja kunskapsnivån hos eleverna och förbättra kunskapsre-
sultaten i landet” och ”att identifiera de lärare och skolor som inte ’håller 
måttet’ och kräva förbättring”, vilket kvinnorna uppgav som viktigaste syf-
tet med inspektionen i högre utsträckning.

”Att identifiera de lärare och skolor som inte ’håller måttet’ och kräva 
förbättring” samt ”att bevaka elevernas intressen” var svarsalternativ som 
personer, vilka började som inspektörer före oktober 2008, angav i högre 
grad än nyare anställda medan de senare svarade ”att se till att undervis-
ning och utbildning bedrivs enligt lagar, förordningar och andra styrdoku-
ment” i högre grad än respondenter med längre anställningstid. Personer 
som hade erfarenhet av att ha arbetat som rektor uppgav i betydligt högre 
grad än personer utan rektorserfarenhet att det viktigaste syftet med in-
spektion var ”att stimulera skolor och kommuner att arbeta för att åtgärda 
problem och svagheter” samt ”att minska skillnaden i resultat mellan hög-
och lågpresterande elever”. 

Det fanns också möjlighet att ange ett eget alternativ, vilket sju respon-
denter gjorde. Deras utsagor handlade om elevens rätt till utbildning, styr-
dokument kopplat till elevens rätt till utbildning och kunskap i en trygg 
miljö, ökad likvärdighet i utbildningen samt bidra till utveckling. 

Lindgren m.fl. (2011) skriver att juridik, identifikation av skolor som 
inte håller måttet samt bevaka elevens rätt är ett språk som förekommer allt 
mer i texter om skolinspektion. Före år 2008 framhölls skolutveckling och 
lokal kontext i högre grad. Det stämmer överens med ovanstående resultat 
på så vis att anställda efter år 2008 i högre grad framhåller att Skolinspek-
tionens syfte är ”att se till att undervisning och utbildning bedrivs enligt la-
gar, förordningar och andra styrdokument”. Syftet ”att bevaka elevernas in-
tressen” är förvisso vanligare bland personer med längre anställningstid på 
Skolinspektionen men samtidigt hamnade det högt på den sammanslagna 
sammanställningen över rangordnade syften. Samtidigt finns det bland de 
egna svarsalternativen utsagor om att Skolinspektionens syfte uppfattas 
vara att bidra till skolutveckling och det fasta svarsalternativ, ”att stimulera 
skolor och kommuner att arbeta för att åtgärda problem och svagheter”, 
som kommer närmast skolutveckling, är det som hamnar överst i rangord-
ningen av syften i en sammanvägning. Enligt Lave och Wenger (1991) änd-
ras meningen med lärandet inom praktikgemenskapen vart efter som nya 
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medlemmar blir fullvärdiga medlemmar. Det kan därmed sägas finnas en 
förhandling gällande uppfattningar om Skolinspektionens syfte med sina 
inspektioner, vilken förstärks av att nyare anställda i högre grad betonade 
styrdokument än vad de som arbetat med skolinspektion under en längre 
tid gör. Förhandlingen syns även på att rangordningen blev olika beroende 
på om rangordningen sker utifrån enbart det viktigaste syftet eller en sam-
manvägning av alla rangordningar. Hänvisning till styrdokument kan även 
uppfattas som en annan styrteknik än formuleringar om skolutveckling. 
Vad inspektörerna anser att syftet med skolinspektion är torde vara närlig-
gande till uppfattningar om Skolinspektionens värderingar, vilka beskrivs 
i följande stycken. 

Skolinspektionens värderingar 
Under denna rubrik redovisas svaren på frågan: ”Vilka värden stödjer in-
spektionen enligt dig?” Det var 68 personer som besvarade frågan. Det 
interna bortfallet blev därmed 14 personer. Utsagorna var formulerade 
från att ge uttryck för att Skolinspektionens värderingar grundar sig på 
styrdokument såsom läroplan, lagar, förordningar och internationella kon-
ventioner till mer innehållsmässiga utsagor om demokratiska värderingar, 
kunskapsresultat och elevers rätt till likvärdig utbildning i en trygg miljö. 
Ett fåtal utsagor handlade om Skolinspektionens stödjande roll samt vär-
deringar grundade på dagsaktuell politisk agenda. Det fanns även utsagor 
som ifrågasatte om det fanns gemensamma värderingar och myndigheten 
sågs som självgod med vilja att vara synlig i media. De värderingar som 
kom till uttryck sorterades i följande teman: Nationella mål och kunskaps-
resultat, Styrdokument, Demokratiska grunder, Trovärdighet, tydlighet, 
tillgänglighet, Elevens rätt till likvärdig utbildning i trygg miljö, Värden 
grundade på skolutveckling samt slutligen Mediatilldragelse och (in)effek-
tivitet. Varje tema beskrivs närmare nedan med början i Nationella mål 
och kunskapsresultat. 

Nationella mål och kunskapsresultat 
Inom detta tema framhölls kunskapsresultat och att alla ska nå målen i 
alla ämnen i åk 9. Det nämndes också att det förvisso var viktigt att arbeta 
med elever i behov av särskilt stöd men att det upplevdes ha fått för stort 
utrymme och att kunskapsvärden därför behövde lyftas fram ytterligare. 
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Inom detta tema lyftes även upp att Skolinspektionens värden hade, enligt 
respondent 2, ”viss tonvikt på kunskapsresultat som de framstår av enkla 
kvantifierade mått (meritvärde t ex)”. Respondenter som svarade utifrån 
riktad tillsyn uppgav i större utsträckning än svarande utifrån andra typer 
av granskningar att Skolinspektionens värderingar vilade på kunskapsre-
sultat. Tonvikten på kunskapsresultat stämmer överens med Ozgas (2008) 
bild av styrande kunskap, där goda resultat ses som uttryck för god kvalitet. 

Styrdokument 
Det var drygt en femtedel av de svarande skolinspektörerna som lyfte fram 
att Skolinspektionen grundar sig på värden utifrån styrdokument såsom 
internationella överenskommelser, exempelvis barnkonventionen, natio-
nella dokument som läroplaner samt lagar, enligt respondent 26 ord ”De 
som kommer till uttryck i grundlagarna och i annan lagstiftning -om män-
niskosyn, kunskapssyn mm.” Lagar och förordningar ansågs behöva tydlig-
göras och förklaras för skolpersonal och huvudmän. I svåra bedömningar 
fick barnets bästa fälla avgörandet. Barnets bästa är närliggande till nästa 
tema vilket handlar om demokratiska grunder som värderingar för Skol-
inspektionens arbete. 

Demokratiska grunder 
Ett tiotal respondenter hyser uppfattningen att Skolinspektionens värden 
vilar på demokratiska grundprinciper och respondent 15 anser ”att vi är 
demokratins väktare i vårt uppdrag”. Ibland nämndes demokrati utan nå-
gon vidare förklaring, ibland uttryckt som ”de värden som samhället vilar 
på” (respondent 32). Allas lika värde, barnperspektiv, elevinflytande och 
kompensatorisk utbildning var något som nämndes i samband med demo-
kratiska värden. Även mänskliga rättigheter ”och en tro på människans 
inneboende godhet och förmåga” (respondent 6) var värden som framhölls. 

Det fanns också uttryck för motstånd i form av att inspektionen för-
visso må vila på demokratiska grunder men att den ibland kunde ta form i 
dagsaktuell partipolitik. Respondent 55 svarade ”Inspektionen stödjer de 
demokratiska värdena, men också partipolitiska värden.” och respondent 
25 ” Inspektionens värdegrund är otydlig -och i stor utsträckning styrd av 
en dagsaktuell politisk dagordning.” 
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Trovärdighet, tydlighet, tillgänglighet 
Några respondenter gav samstämmigt uttryck för myndighetens ledord, 
vilka skrevs vara ”trovärdighet, tydlighet, tillgänglighet” (respondent 42). 
Respondent 16 gav uttryck för att ledorden inte fungerade i praktiken ge-
nom kommentaren: ”Cover up i efterhand -istället för likvärdighet och tyd-
lighet, felprioriteringar -vilket hindrar utveckling och trovärdighet”. 

Alla elevers rätt till likvärdig utbildning och trygg miljö 
Temat handlar om elevens rätt till likvärdig utbildning i en trygg miljö 
fri från kränkningar. Detta tema hade två tredjedelar av de svarande gett 
uttryck för. Det var dock variationer i fylligheten i svaren från ”alla elevers 
rätt” (respondent 31), ”en likvärdig utbildning för landets alla elever” (re-
spondent 68) och ”Elevernas rättsäkerhet” (respondent 51) till mera fylliga 
svar såsom ”Att hävda barns och elevers rätt till god omsorg och utbildning 
i en trygg miljö” (respondent 1). Enigheten i svaren var dock slående även 
om det är svårt att veta om alla menade samma sak, då en respondent sva-
rade att var och en måste klargöra vad elevperspektivet innebar. 

Värden grundade på skolutveckling 
Ett fåtal respondenter gav uttryck för att Skolinspektionens värderingar 
var att vara stödjande och bidra till skolutveckling genom dialog där pro-
cesserna var viktiga. Samtidigt ska kraven på skolorna vara tydliga. Inspek-
törer ska vara professionella i sitt förhållningssätt, i ämbetsmannarollen 
och kunniga samt ödmjuka inför verksamheter som de mötte. Respondent 
69 skrev ”Att vi är följsamma och visar förståelse inför de problem skolan 
har även om vi ska se till att regelefterlevnaden är hög. Dialogen med rek-
tor, lärare och elever är viktig. Jag tror på kraften i det personliga mötet.” 

Mediatilldragelse och (in)effektivitet 
Det fanns också några respondenter som gav uttryck för en annan bild där 
Skolinspektionen vilar på värderingar om att bidra till en mediabild av en 
skola i kris samtidigt som det är viktigt att vara effektiv och producera be-
slut men utan att se om de har någon verkan för eleverna. Respondent 46 
gav uttryck för detta genom en kritisk lista: ”1) Uppmärksamhet i media 2) 
Prestation mätt i volym 3) Kortsiktighet 4) Form före innehåll 5) Resultat-
fokus hos tillsynsobjekten 6) Tillsyn som en verksam implementeringsme-
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tod, oavsett kvaliteten i de egna processerna 7) Självgodhet”. Respondenter 
som hade svarat utifrån anmälningsärenden hade i högre grad än svarande 
utifrån andra sorters granskningar, uppgett att de ansåg att Skolinspektio-
nens värderingar vilade på att dra till sig medias uppmärksamhet. 

Diskussion om Skolinspektionens värderingar 
Bengtsson (2010) skriver att fristående förvaltningsmyndigheter skall 
fullgöra riksdagens vilja och följa lagar oavsett politik, vilket ovanstående 
respondenter ger uttryck för samtidigt som några anser att Skolinspektio-
nens värderingar kan uppfattas kortsiktiga och dagsaktuella. När politiker 
medvetet försöker påverka förvaltningar att agera på ett sätt som politikern 
önskar kallar Bengtsson det för förvaltningsstyrning. Det betyder att för-
valtningen styrs samtidigt som den ska implementera politik det vill säga 
verka styrande för andra verksamheter. Huruvida förvaltningsstyrningen 
lyckas eller ej, skriver Bengtsson vidare, beror på relationen mellan politi-
ker och förvaltningspersonal samt personalens kunskap, vilja och förstå-
else. Det är dock förbjudet för enskilda ministrar att uttala sig i enskilda 
ärenden eller att ta över förvaltningens uppgifter. Relationen mellan att 
både styra och bli styrd behandlas vidare under resultatdelen om uppfatt-
ningar om Skolinspektionen framtida utveckling samt i den generella dis-
kussionen nedan. 

En majoritet av respondenterna ger uttryck för dokumenterade och för-
tingligande värderingar (Wenger 1998) såsom nedskrivna internationella 
och nationella styrdokument, myndighetens ledord, trovärdighet, tillgäng-
lighet och tydlighet samt innehåll i förordning SFS 2011:556 med instruk-
tion för Statens skolinspektion. Där står det nerskrivet att myndigheten 
ska verka för en likvärdig utbildning i en trygg miljö, verka för förbättrade 
kunskapsresultat samt ha ett perspektiv som utgår ifrån Förenta nationer-
nas konvention om mänskliga rättigheter och barns rättigheter. Utsagorna 
speglar således både styrdokumenten i sig genom att namnge dem men 
också innehållsmässigt utan att namnge var dessa värden kommer ifrån. 
Det stämmer även väl överens Segerholms (2011) studie om Skolinspek-
tionens värderingar utifrån intervjuer med ledare vid myndigheten. Sam-
tidigt finns det inom Skolinspektionen som praktikgemenskap uttryck för 
förhandling om mening av deras arbete (Wenger 1998) då det även i före-
liggande studie förekommer mer självkritiska röster. Huruvida det är en 
pågående meningsförhandling eller om det bara finns en potential till en 
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sådan går dock inte att uttyda ur svaren. Nedan beskrivs teman om vilka 
värderingar respondenterna anser att inspektionen borde vila på. 

Värderingar Skolinspektionen borde vila på 
I samband med frågan om vilka värderingar respondenterna ansåg att 
Skolinspektionen vilade på ställdes även frågan: ”Vilka värden borde in-
spektionen stödja?” Det interna bortfallet på denna fråga var 23 stycken av 
82 personer, således hade frågan 59 respondenter. 

Tre fjärdedelar av de svarande på denna fråga svarade att de värderingar 
som Skolinspektionen borde vila på var desamma som de svarade att Skol-
inspektionen redan stödjer. En del ville dock förtydliga och renodla det de 
svarade på den föregående frågan, det vill säga att Skolinspektionen blev 
ännu tydligare med de värderingar som de svarande uppgav att myndighe-
ten vilade på. De teman som återkom var: styrdokument såsom lagar, lä-
roplan och skolans värdegrund, stödja demokratiska värden, trovärdighet, 
tydlighet och tillgänglighet, elevens rätt till en god likvärdig utbildning i en 
trygg miljö samt skolutveckling. 

Även om temat angående stöd till skolors utveckling återkom hade det 
en något annan innebörd och andra formuleringar användes. Möten och 
utvecklande samtal ansågs vara något som Skolinspektionen borde för-
knippas med, vilket till viss del uppfattades att myndigheten redan gjorde. 
Förtydligande efterfrågades också av exempelvis respondent 40 ”Tydligare 
diskutera vad ett utvecklande samtal innebär och vilka frågor vi då ska 
ställa.” Även sakkompetens inom lärande och ledarskap efterfrågades. Det 
fanns dessutom utsagor om vad skolinspektionen bör inspirera till såsom 
att stimulera kunskapstörst och att arbeta mer för att elever som behöver 
utmaningar får det, större elevfokus och att skolpersonalen är till för elev-
erna och inte tvärtom. Respondent 18 uppfattade att skolinspektörerna 
inte får ge råd men att skolor gärna vill ha hjälp. ”De är ofta sökande och 
vill ha hjälp för att göra rätt, men vi får bara tala om vad de gör fel utan 
att hjälpa dem med konkreta tips och råd. Det innebär att de lämnas gan-
ska ensamma med sitt arbete att åtgärda bristerna vilket leder till att det 
kanske i slutändan inte blir så stor effekt av inspektionerna då skolor och 
kommuner inte vet hur de ska göra (det beror alltså inte på ovilja när inget 
händer).” Det fanns även en utsaga som ville att myndighetens opartiskhet 
framhölls det vill säga att myndigheten står på elevens sida först efter att 
dom fallit, vid exempelvis anmälningsärenden. 
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Långsiktighet, processfokus, självprövning och kvalitet före kvantitet i 
allmänhet efterfrågades. Få områden med större genomslag ansågs bättre 
än många splittrade som ändå endast når få. Inspektionen uppfattades le-
verera det utbildningsdepartementet önskar och att inspektionens arbete 
går ut på att producera rapporter för att klara sitt beting. Tydligare värde-
ringar efterfrågades även av ett par respondenter. Värderingar ansågs vara 
något som ständigt behöver diskuteras för att få en mer gemensam syn på 
vad ord betyder och hur en skola ska vara. Respondent 11 skrev ”Värdeord 
är för mig något som ska omfatta alla och arbetas med ständigt. Så är det 
inte!! Orden betyder olika för alla!! Framförallt när det gäller synen på hur 
skolan ska/kan vara” 

Det senare kan ses som behov av att förhandla mening i praktikge-
menskapen Skolinspektionen. Detta trots att de tre T’na trovärdighet, 
tydlighet och tillgänglighet verkar vara en förtingligad och uttalad värde-
ring som skolinspektörerna ska vara enade kring. Kritiska kommentarer 
och kreativa idéer tyder på engagemang i praktikgemenskapen och vilja 
till förbättring (Wenger, 1998). Från uppfattningar om Skolinspektionens 
värderingar följer nu uppfattningar om bedömningsgrunder i skolinspek-
törernas arbete. 

Grund för inspektörernas bedömningar 
Grund för inspektörers bedömningar utgick från frågan ”I hur hög grad 
grundar du dina bedömningar som inspektör (av skolor och kommuner 
på...)” med sex fasta svarsalternativ och ett öppet alternativ. Frågan besva-
rades av mellan 80 till 77 personer, då det interna bortfallet var något olika 
på de olika svarsalternativen (se vidare i tabell 4). 
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Tabell 4. Andel i procent av de svarande som uppgett att deras bedömningar 
som inspektörer (av skolor och kommuner) i ganska eller mycket hög grad 
grundas på nedanstående faktorer. 

Totalt 

Specifika kriterier n=77 90

Egna erfarenheter från Skolverket/SI n=80 79

Tidigare inspektionsrapporter n=79 70

Rapporter från Skolverket n=79 58

Egna skolerfarenheter (lärare/rektor) n=80 54

Forskning n=80 53

Annan information n=55 44 

n=antal svarande respondenter 

Nästan alla kvinnliga respondenter och 81 procent av männen uppgav 
att specifika kriterier används som bedömningsgrund vid skolinspektion. 
Egna erfarenheter från Skolverket och/eller Skolinspektionen, tidigare in-
spektionsrapporter samt Skolverkets rapporter uppgav en majoritet av re-
spondenterna som grund för bedömning (se tabell 4). Över två tredjedelar 
av de svarande med egen skolerfarenhet uppgav att de använder dessa erfa-
renheter i ganska eller mycket hög grad i sina bedömningar. Nästan alla av 
de svarande som började arbeta på Skolinspektionen/Skolverket före okto-
ber 2008 uppgav att de använder tidigare erfarenheter från myndigheten 
i ganska eller mycket hög grad vid sina bedömningar. Tidigare erfarenhet 
från myndigheten var en särskilt frekvent utgångspunkt vid anmälningsä-
renden och tillståndsprövning. 

Andra bedömningsgrunder som respondenterna uppgav var lagar, för-
ordningar, författningar eller kort och gott enligt respondent 21 ord ”regel-
verk för skola”. Vidare uppgavs Skolinspektionens eget material, tidigare 
beslut, praxis och ”interna bedömningsunderlag” (respondent 51) samt 
”kollegors erfarenhet och kunskap” (respondent 79), som grund för inspek-
tionens bedömningar. Även egen tidigare facklig erfarenhet eller yrkeser-
farenhet användes i bedömningar. Respondent 19 svarade fylligt om detta: 
”tidigare yrkeserfarenhet som givit dels kunskap om regler och bestämmel-
ser, dels en förståelse om processer och skeenden inom skolan i förhållande 
till regler och lagar”. Ett par respondenter uppgav att insamlat material 
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från skolan såsom ”dokumentation, intervjuer” (respondent 33) var en be-
dömningsgrund. Slutligen uppgav ett fåtal respondenter att skolans för-
utsättningar exempelvis ”Demografi och utformningen av skolväsendet i 
kommunen” (respondent 13), vägdes in i inspektörernas bedömningar. 

När det gäller vad inspektörerna grundar sina bedömningar och beslut 
på blev en del huvudpunkter i teorin om lärande i en praktikgemenskap 
(Wenger, 1998) tydliga. Strukturer eller regelverk har inflytande över be-
dömningsgrunder på ett sätt som beskrivs inom en praktikgemenskap, där 
regelverk kan ses som en form av förtingligande inom organisationen. Lä-
rande sker också genom relationer i myndigheten på så sätt att arbetskam-
raters erfarenheter tas tillvara, vilket kan ske i periferin med de närmaste 
kollegorna. Det ges även uttryck för att praktiken med bedömningar har en 
koppling till tidigare rapporter, en historicitet. Historiciteten och tanken 
om fullvärdiga erfarna medlemmar i en praktikgemenskap blir också tyd-
lig i och med att personal anställda före oktober år 2008 i större utsträck-
ning uppger att de använder sig av egna erfarenheter inom myndigheten 
och Skolverket. Specifika kriterier som grund för bedömning uppger en 
lika stor andel av de svarande inspektörerna oavsett anställningstidpunkt 
och därmed erfarenhet av skolinspektion. Wenger (1998) skriver att både 
fullvärdiga medlemmar och nykomlingar kan använda praktikgemenska-
pens verktyg men skillnaden är att en fullvärdig medlem kan göra skillnad 
på formalitet och kompetent engagemang. Det för tankarna till att arbeta 
med möjligheten till likvärdighet i bedömningar. Något som tas upp under 
uppfattningar om framtida utveckling av skolinspektion och i diskussio-
nen men nu följer en redovisning av inspektion som styrning. 

Styrning genom skolinspektion 
Gällande styrning genom skolinspektion ställdes två frågor. Den första 
frågan ”I hur hög grad anser du att inspektionerna styr skolans arbete ge-
nerellt?” hade fasta svarsalternativ och besvarades av 80 personer. Nästan 
hälften av de svarande ansåg att inspektionerna generellt styr skolans ar-
bete i ganska eller mycket hög grad. Det var ingen större skillnad i svaren 
mellan kvinnor och män även om kvinnorna tenderade att ha högre tilltro 
till att inspektionerna styr skolornas arbete. Personer anställda på Skolin-
spektionen efter eller i oktober 2008 samt unga inspektörer i åldern 20-39 
år ansåg att inspektionerna var styrande i högre grad än personer anställda 
före oktober 2008 eller personer 40-49 år där 35 till 40 procent uppgav 
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att inspektionen är styrande i ganska eller mycket hög grad. Högst andel 
som hade tilltro till inspektion som styrning för skolans arbete utgjordes av 
personer med magister/masterexamen. Personer utan egen erfarenhet som 
lärare eller rektor ansåg i något högre grad att inspektioner kan fungera 
styrande. Detsamma gäller personer som svarade utifrån att de i huvudsak 
utgår ifrån riktad tillsyn och anmälningsärenden. 

Nästa fråga som ställdes var: ”På vilket/vilka sätt styr inspektionerna?”. 
Frågan besvarades av 66 personer. I de första läsningarna av svaren på 
denna fråga sorterades resultatet efter frågan på vilket sätt inspektionerna 
styr det vill säga Hur? I senare läsningar av svaren med utgångspunkt ur 
teoretiska utgångspunkter såsom allt mer fokus på resultat och målstyr-
ning uppmärksammades även att resultatet innehöll svar angående Vad 
som styrs, vilket ledde till ett tema även om detta. Svaren indelades i föl-
jande teman: Styrning genom kommunikation och genom igångsättande 
av en process, Styrning genom beslutsrapporter, regelefterlevnad och redo-
visningsskyldighet av vidtagna åtgärder, Styrning genom återkommande 
besök och andras inspektion, Kunskapsbrist på skolor som grund för ute-
bliven förbättring samt Styrningens innehåll. 

Styrning genom kommunikation och genom 
igångsättande av en process 
Temat inrymde både styrning genom kommunikation och genom igång-
sättande av en process. Temat innefattade också att skolinspektörer iden-
tifierade utvecklingsområden och bristpunkter, angav riktning och att sko-
lor föreföll angelägna att åtgärda de problem som inspektionen pekade på. 
Följande citat belyser detta: 

Genom att identifiera eventuella fel och utvecklingsområden påverkas 
skolor och kommuner att utvecklas i den riktning som styrmedlen 
kräver (Respondent 20). 

Rektorer och lärare får ofta bekräftelse på förbättringsområden de 
redan känner till och en knuff att ta tag i och förbättra det. På liknande 
sätt måste de ta tag i och förbättra också sådant de inte kände till sedan 
tidigare eller håller med om för den delen (Respondent 52). 

Bedömningspunkterna i den regelbundna tillsynen uppfattades fånga 
skolornas uppmärksamhet vid tillsynen och även resultat från kvalitets-
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granskningar uppmärksammas men i mer varierande grad. Två responden-
ter gav uttryck för att det nästan kan bli för bra, då det kan bli för ensidig 
inriktning på just inspektionens synpunkter samt att huvudmännen själva 
låter bli att göra egna undersökningar. 

Utsagor från respondenter fanns som uttryckte att inspektionen hö-
jer medvetandet om kvalitetsarbete, styrdokument samt sammanställning 
av resultat. Medvetenheten beskrevs som förhöjd inför besöket eller efter 
granskningen. Respondent 70 beskrev även att inspektionen kan innebära 
daglig styrning. ”Medvetenhet finns om att Skolinspektionen kan komma 
att kritisera skolan eller kommunen om de inte följer författningarna, detta 
blir på så sätt ständigt styrande i vardagen.” Andra nämnde istället att det 
mest blir en begränsad inspektionseffekt. 

Inspektionen uppfattades dock kunna starta en process där skolor gjor-
de åtgärder innan inspektionen kom utifrån vad Skolinspektionen brukar 
granska. När inspektionen väl började begärdes svar på frågor och doku-
ment in i förväg, varpå skolans dokumentation kunde uppdateras. Un-
der inspektionen uppfattades att utvecklande samtal uppstod och ibland 
skapades arenor för pedagogiska diskussioner. Effekten ansågs bli större 
om mötet upplevdes positiv. Samtalen beskrevs kunna utgå ifrån skolans 
styrdokument, befintlig forskning, inspektörernas egna kunskaper och er-
farenheter. Samtalen kunde vidare skapa idéer, tankar, aha-upplevelser och 
informationsutbyte. Lärare som intervjuades ansågs påverkas av de frågor 
som ställs. Även den muntliga återkopplingen till rektorer uppfattades 
som värdefull för styrning, vilket respondent 36 uttryckte på följande vis: 
”I dialog/återkoppling till skolledning, lärare och kommuner. Tydlighet i 
beskrivna brister men också framhållandet av positiva omdömen.” 

Styrning genom beslutsrapporter, regelef-
terlevnad och redovisningsskyldighet 
Nästa tema handlar om att Skolinspektionens beslut blir vägledande eller 
styrande och att inspektionsrapporterna, även om de kan uppfattas tråkiga 
och koncentrerade på brister, blir redskap och ger stöd för rektorn i föränd-
ringsarbete. Flertalet utsagor handlar om efterlevnad av regler. Skolled-
ning och kommuner får bättre kunskap om regler och uppfattas angelägna 
om att följa skollag och förordningar. En respondent uttryckte dock att den 
nya skollagen i sig själv påverkar förändring bland lärare och att inspektio-
nen inte alls är styrande på denna nivå. 
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Ett sätt som inspektionen uppfattades fungera styrande var som revi-
sionsinstrument. Det uppgavs också att huvudmannen har redovisnings-
skyldighet att rapportera vidtagna åtgärder och att en handlingsplan måste 
skickas in till Skolinspektionen. Kort sagt ”De måste vidta åtgärder an-
gående de brister som Skolinspektionen uppmärksammar” (respondent 
48). Lärare, elever och vårdnadshavare anses också kunna kräva mer av 
huvudmannen efter att ha uppmärksammats på eventuella brister. I an-
mälningsärenden ska uppföljning syfta till att ärendet först avslutas när 
en förbättring har skett. Anmälningsärenden kan skapa praxis och Skol-
inspektionen uppfattas som en normerande myndighet enligt respondent 
75. ”Skolinspektionen är en tydligt normerande myndighet. Genom att de 
beslut som fattas tydliggör hur styrdokumenten ska tolkas (på ett många 
gånger mer konkret sätt än Skolverkets allmänna råd m.m.) så påverkar vi 
skolornas och kommunernas verksamheter.” 

Det fanns också utsagor om att det mest blir formalia som uppmärk-
sammas utifrån Skolinspektionens nuvarande metoder istället för exem-
pelvis lärande och elevers framgång. ”Genom att inspektionen inte förmår 
att uppmärksamma det i skolans uppdrag som är relevant för lärandet och 
det som har betydelse för eleverna och deras framgång, bidrar Skolinspek-
tionen till att förskjuta fokus från de viktiga processerna och ett verkligt 
utvecklingsarbete till att skolorna får ägna sig åt att rätta till formalia som 
inte har någon betydelse för måluppfyllelsen” (respondent 22). 

Styrning genom inspektion på andra 
skolor och återkommande besök 
Styrning uppfattades också ske genom att media uppmärksammar andra 
skolors inspek-tionsbesök, vilket påverkar skolor som inte är under tillsyn 
för tillfället. Spridningseffekten vid kvalitetsgranskning uppfattades dock 
vara mer begränsad. Det fanns utsagor om att inspektörer vid nästkom-
mande inspektion kände igen tankebanor från förra besöket och att kva-
litetsprocesser hade utvecklats, vilka hade förbättrat skolans kunskapsre-
sultat samt normer och värderingar. Vidare skrev respondent 78 att ”vid 
uppföljning och återbesök kan vi se hur många kommuner arbetar aktivt 
med de utvecklingsområden och brister som SI har visat på. Likaså i sko-
lorna. Vi kan också se att de kommunala målen kan vara kopplade till bris-
terna.” 
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Det fanns dock utsagor om inspektörer som uppmärksammat att sko-
lor inte hade åtgärdat tidigare brister sedan föregående besök. Exempelvis 
enligt respondent 47 ”Samtidigt är det så att våra rapporter tyvärr inte får 
det genomslag de borde få. När vi kommer tillbaka till en del kommuner 
kvarstår ofta den kritik vi utdelade några år tidigare.” Inspektionen kan ses 
som en besiktning utan påverkan eller så kan arbete ha påbörjats men utan 
att lärarna förstått syftet med arbetet och det ännu inte hade påverkat elev-
ernas situation. Respondenter som uttryckte sig på detta sätt svarade dess-
utom att inspektion fungerar styrande i låg grad. Det fanns också tecken 
på att rektorer visar motstånd mot inspektion menade vissa respondenter. 
Innan inspektörer kritiserar ett område ska helst rektor, lärare och elever 
ha bekräftat detta. Rektorer uppfattades ha fått kännedom om detta från 
andra rektorer och ingick ibland allianser med personalen för att undgå 
kritik. 

Kunskapsbrist på skolor som grund för utebliven förändring 
Ett par respondenter gav långa och utförliga svar som pekade på att de 
uppfattade att kommuner och skolor vill göra förändringar men inte alltid 
får förutsättningarna för det eller fastnar i interna processer. Responden-
terna uppfattade även en kunskapsbrist på skolor bland annat om anpas-
sad undervisning och metoder för att kartlägga elevers språkliga behov vid 
exempelvis svenska som andraspråk. Det uppfattades också vara svårt för 
skolledare att skapa en helhet på skolan, där enskilda delar samverkar, ex-
empelvis vad gäller elevers inflytande. 

Styrningens innehåll 
Det sista temat rörde styrningens innehåll vilket svaren från ett tiotal re-
spondenter gav uttryck för. Det fanns utsagor om att det på skolorna blir 
större fokus på måluppfyllelse, kunskapsresultat, likabehandling, individu-
ella utvecklingsplaner, elever i behov av särskilt stöd. Respondent 60 angav 
därutöver ”Lärarbehörighet, Trygg lärandemiljö, Förebyggande arbete”. 

Diskussion om skolinspektion som styrning 
Det finns en dynamik i uppfattningarna om huruvida inspektionen funge-
rar styrande eller ej. Exempelvis är det skillnad på hur återbesöken uppfat-
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tas. Återkommande teman och tongångar från föregående besök uppfattar 
en del respondenter som styrning och någon annan som brist på styrning. 

Sammanfattningsvis lyfter respondenterna olika former av styrtekni-
ker i sina svar angående hur skolinspektion fungerar styrande. Respon-
denterna framhåller styrtekniker såsom diskussion och förberedelser 
där skolor delger information och planer. Andra tekniker för styrning är 
regelefterlevnad och att skolor ska åtgärda det som är fel. Utsagan om rek-
torer som visar motstånd mot inspektion är ett uttryck för att inte under-
kasta sig strukturer utan i högre grad söka delaktighet från sin egen sida 
(Wenger, 1998). Det går också i linje med tidigare forskning om skolor 
som försöker motmanipulera inspektionen (Lander & Granström, 2000) 
eller fuska (de Wolf & Janssens, 2007). Thrupp (1998) menar också att 
skolinspektion inte alltid väger in skolans förutsättningar för sitt arbete. 
Samtidigt handlar en utsaga om att förändring inte sker eftersom skolle-
dare med personal inte ges förutsättningar för förändring. Det senare tyder 
mer på att huvudmannen inte kan ge de förutsättningar som behövs eller 
inte förstår sitt ansvar. Tydliggörande av detta ansvar är något som berörs i 
efterföljande avsnitt som handlar om uppfattningar om Skolinspektionens 
framtida utveckling. 

Skolinspektionens framtida utveckling 
Det var 66 respondenter som svarade på frågan: ”Hur skulle du vilja att 
inspektionerna utvecklas i framtiden?” varpå det interna bortfallet bestod 
av 16 personer. Svaren delades in i fyra teman nämligen: Grund för arbetet 
med skolinspektion, Typ av inspektion, Inspektionens innehåll, Ifrågasät-
tande av nuvarande metoder och dess effektivitet. Redovisningen inleds 
med temat Grund för arbetet med skolinspektion. 

Grund för arbetet med skolinspektion 
Det var ett drygt tiotal respondenter som gav uttryck för olika aspekter på 
en framtida grund för skolinspektion. Det handlade om närmare koppling 
till forskning, tillvaratagande av personalens kompetens, fristående från 
politiken samt likvärdiga bedömningar. Angående koppling till forskning 
skrev respondent 67 att framtidens inspektion är ”En inspektion som byg-
ger mera på vetenskap, vetskap och erfarenhet och mindre på tyckande.” I 
andra utsagor framhölls att alla inspektörer borde få kontinuerlig kompe-
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tensutveckling utifrån kunskap från forskning och att aktuell forskning, 
inspektion och skolor fick en närmare koppling mellan varandra. Det före-
kom också utsagor om att medarbetarna med sin kompetens och sitt kri-
tiska tänkande skulle få större inflytande i den framtida utvecklingen av 
Skolinspektionen istället för att det som nu känns som en toppstyrd orga-
nisation med mycket detaljstyrning och smala ramar. Ett par respondenter 
uppfattar också att organisationen är styrd av departement och politik i 
alltför hög grad. Det uppfattas ta utrymme från att vara en kraft som för-
bättrar skolan och att vara elevernas företrädare för en likvärdig och bra 
skolgång. 

Större likvärdighet i bedömningar var också något som lyftes fram i en 
framtida utveckling. Det ska dock inte betyda att alla inspektörer skriver 
samma saker. Mer tid för fortbildning och reflektion anses bidra till säkrare 
bedömningar samt mer tid för analys och reflektion i själva tillsynsarbetet. 
”Det behövs mer tid för analys och reflektion i tillsynsarbetet. Bedömning-
arna måste bli mer gedigna och likvärdiga, oavsett vilka inspektörer som 
gör dem och var i landet de görs. Likvärdiga bedömningar handlar inte om 
likartade skrivningar utan behöver ta sin utgångspunkt i en tydligare ge-
mensam utredningsmetodik och att resultat analyseras och bedöms på ett 
likvärdigt sätt” (respondent 37). En mer avgränsad och tydlig inspektion 
med specificerade utgångspunkter för bedömningar baserade på faktiska 
omständigheter efterfrågades också. Även arbetssätt för en likvärdig be-
dömning nämndes, nämligen en gemensam utredningsmetodik exempelvis 
genom att dela upp arbete mellan olika kompetenser. Förarbetet föreslogs 
utföras av en utredare med sådan yrkeskompetens, inspektionen av peda-
gogisk kunnig personal och i rapportskrivandet kom juristerna in. 

Typ av inspektion 
Ett annat tema som ett tiotal respondenter gav uttryck för var vilken typ 
av tillsyn som Skolinspektionen bör satsa på i framtiden. Några anser att 
regelbunden tillsyn bör ske oftare och vara mer renodlad medan någon an-
nan anser att efterlevnad av lagar och liknade frågor kan göras tematiskt i 
hela landet, på liknade sätt som flygande tillsyn och handhas som så kall-
lad skrivbordsinspektion. Det gavs också uttryck för färre kvalitetsgransk-
ningar, då det sågs som Skolverkets uppgift eller ligga utanför inspektö-
rernas kompetens. Respondent 38 uttryckte det som ”Renodling av tillsyn 
och inga kvalitetsgranskningar. Kvalitetsgranskningarna bör vara det som 
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ingår i fördjupade tillsyner. Riktig kvalitetsgranskning ligger utanför vårt 
kompetensområde.” Det fanns också utsagor om att använda metoder från 
kvalitetsgranskningar i den regelbundna tillsynen och gå mot systemtill-
syn. 

Några utsagor uttrycker en önskan om en framtida utveckling med en 
utvidgning av verksamheten. ”Det måste också finnas en verksamhet som 
handlar om att hitta skolor med påtagliga brister och vidta åtgärder så att 
eleverna där ges en god utbildning” (respondent 41). Det handlar dels om 
att skolor och huvudmän ska förstå sitt uppdrag och dels om att huvud-
männen ska ta sitt ansvar för att ge skolorna förutsättningar och redskap 
för att åtgärda brister och utföra sitt pedagogiska ledarskap, något som sär-
skilt respondenter som svarade utifrån anmälningsärenden påpekade. Det 
skrevs även om mer differentierad tillsyn och kommunikation beroende 
på vilka brister och utvecklingsbehov den specifika skolan/huvudmannen 
har samt beroende på vilken skolform som inspekteras och den enskilda 
skolans förutsättningar och behov. 

Många gav uttryck för att inspektionen bör förändras till att bli mer 
stödjande och utvecklande där inspektörerna får mer tid för varje skola 
och möjlighet till dialog. Mer tid i varje skola kopplas dels till bättre be-
dömning samt bättre uppföljning för att se om inspektionerna faktiskt ger 
någon effekt och dels till att ha mer tid för att bidra till skolornas utveck-
ling och nå pedagoger för att komma närmare verksamheten och elevernas 
vardagsverklighet. Dialog med fler än bara rektor samt vikten av möten 
framhölls bland annat för att öka förutsättningarna för att skolpersonalen 
får en förståelse för behovet av ett kommande förändringsarbete. ”Mer tid 
till dialog som har visat sig viktigt för att utveckla skolans verksamhet. 
Inga korta basbesök med intervju endast med rektorer. Mer tid vid inspek-
tioner fokuserat på lärargruppen, som är den viktigaste gruppen när det 
gäller elevernas utbildning” (respondent 62). Det gavs också uttryck för ett 
gemensamt lärande och utveckling av återkoppling med fortlöpande kon-
takt med vissa tidsintervall. Det förekom även utsagor om återkommande 
besök efter ett år för att se om brister hade åtgärdats. Ett par utsagor rörde 
”tuffare uppföljning” (respondent 27) och möjlighet till vitesföreläggande. 

Ett par respondenter uttryckte att det behövs en bättre balans mellan 
tillsyn och råd. Det gäller att ”Diskutera hur man kan utveckla en balans 
mellan kontroll och stöd/rådgivning som kan tillfredställa det målstyrda 
systemets behov av återkoppling till den statliga nivån att systemet fung-
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erar/fungerar inte. Samtidigt som inspektionen i ökad omfattning bidrar 
till stöd och rådgivning i de specifika utvecklingsområden som gäller för 
respektive skola och kommun” (respondent 43). 

Det fanns en önskan om att i större utsträckning uppmärksamma bra 
sidor och inte enbart göra negativa avvikelserapporter. Det gäller också 
att ”Ha möjlighet att ge råd och inte bara kritisera. Vara mer balanserad i 
kritiken och ha en levande diskussion om syftet med lagstiftningen. Idag 
upplever jag att vi ibland övertolkar lagstiftarens avsikt med följden att sko-
lors och lärares arbete försvåras. Vi minskar deras handlingsutrymme” (re-
spondent 39). En respondent uppfattade att det inte finns någon myndig-
het idag som stöttar skolor och kommuner efter en inspektion. I framtiden 
önskades därför av flertalet respondenter att Skolinspektionen i ännu hö-
gre grad ger stöd för skolutveckling och arbeta tillsammans med skolorna. 

Större samverkan inom den egna myndighetens egna avdelningar, mel-
lan andra myndigheter och aktörer efterfrågades för att exempelvis ge bätt-
re återkoppling till skolor där en koordinering med andra aktörer kan ge 
ett mer anpassat stöd till skolor. Skolinspektionen skulle även kunna göra 
uppföljningar åt Skolverket och delge dem synpunkter på hur det ser ut i 
verksamheterna inom olika områden. 

Inspektionens innehåll 
Ett tema inom skolinspektörernas uppfattningar om inspektionens framti-
da utveckling handlar om innehållet i inspektionen. Det innehåller en öns-
kan om ökad kännedom om jämställdhet, bevaka elevers intressen, åtgär-
der för särskilt stöd och att ”fortsätta att våga bryta ny mark inom områden 
där vi inte ännu utvecklat praxis att våga tycka något” (respondent 29). 
Främst handlar det dock om större uppmärksamhet på kärnverksamheten, 
lärandet, undervisningen och vad som händer i klassrummen. Det handlar 
om ”att bli en naturlig del av skolornas vardag, och i större utsträckning 
titta på hur man arbetar i skolorna och inte bara vilket resultat man presen-
terar” (respondent 44). Det anses särskilt angeläget nu när lärare ska vara 
legitimerade. Framförallt föreslog respondenterna att undervisningen ska 
uppmärksammas inom ramen för kvalitetsgranskningar. 
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Ifrågasättande av nuvarande metoder och dess effektivitet 
Inom det här temat behandlas en framtida utveckling inom Skolinspek-
tionen där det finns ett högre medvetande om effekten av myndighetens 
metoder. Det innefattar att bli bättre på det egna kvalitetsarbetet, följa upp 
vad som hände i inspekterade verksamheter, undersöka om Skolinspektio-
nens beslut är begripliga och användbara för mottagarna samt utvärdera 
och analysera om metoder behöver förändras exempelvis enkätinsamling 
med fler frågor än vad som bearbetas. Det finns också kritik mot att nuva-
rande arbetssätt endast skrapar på ytan och är ett avprickande av punkter 
som inte anses vara möjliga att bedöma med befintliga metoder. Respon-
dent 23 skrev ”Som det är nu är det ett mekaniskt avprickande av ett stort 
antal mer eller mindre perifera eller intetsägande punkter i våra bedöm-
ningsunderlag -många helt omöjliga att bedöma med våra metoder.” Mer 
professionella metoder och intern reflektion om syftet med inspektioner 
för att få ett rättssäkert arbete och åstadkomma verklig förbättring för en-
skilda elevers rätt att nå kunskapsmålen efterfrågades. Det fanns en öns-
kan om att ”Gå ifrån det snabba produktivitetstänkandet” (respondent 56) 
då ”det är viktigare att vi gör nytta än att vi besöker så många som möjligt” 
(respondent 3). 

Sammanfattning och diskussion om Skolinspektionens 
framtida utveckling 
Sammanfattningsvis är flertalet av utsagorna om uppfattningar om fram-
tida utveckling kopplade till hur Skolinspektionen kan ge effekter på sko-
lan men uttrycks på olika vis. Förbättrad styrning genom att enbart arbeta 
med tillsyn och inte kvalitetsgranskning. Förbättrad styrning genom att 
införliva kvalitetsgranskningens metoder i den regelbundna tillsynen. För-
bättrad styrning genom mer uppföljning. Förbättrad styrning genom skar-
pare sanktionsmöjligheter exempelvis vitesföreläggning. Förbättrad styr-
ning genom mer tid vid varje skolinspektion med mer utrymme för dialog 
med fler än rektor och större möjlighet att agera som konsultativt stöd för 
skolutveckling. Det är således flera som ger uttryck för att Skolinspektio-
nen ska fungera styrande i högre grad än vad den gör idag. Områden för ut-
vecklad styrning är bland annat att komma närmare själva undervisningen. 

Svaren angående Skolinspektionens framtida utveckling inrymmer 
styrtekniker såsom vitesföreläggande, betoning på tillsyn, ökad dialog med 
skolorna och med fler personalkategorier samt större betoning på stöd-
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jande skolutveckling. Det ges även uttryck för att arbeta tillsammans med 
skolor, vilket i Wengers (1998) termer kan ses som en form av lärande i 
specifika situationer under särskilda omständigheter i aktivitet med invol-
verade människors kunskaper och perspektiv. 

Denna enkätundersökning genomfördes innan den nya skollagen träd-
de i kraft den 1 juli 2011. Det innebar att en del av inspektörernas tan-
kar om den framtida utvecklingen trädde i kraft inom en kort period. Det 
gällde exempelvis skarpare sanktionsmöjligheter och att råd och vägled-
ning ingick inom ramen för en tillsyn (SFS 2010:800). Frågan är därför om 
andra svar om Skolinspektionens framtida utveckling hade framkommit 
om studien gjorts under hösten när förändringarna inte var framtid längre 
utan samtid. 

Sammanfattning 
Rönnberg (2008) skriver att utredningstexter angående svensk skolinspek-
tion speglar en underliggande tro på att granskning och dess rapporter 
producerar jämförbar, oberoende och tillförlitlig kunskap om skolornas 
verksamhet och kvalitet. Skolinspektörerna skapar kunskap både i förting-
ligad form, som en rapport, samt i dialog med huvudmän och skolperso-
nal, vilket skapar kopplingar mellan olika praktikgemenskaper (Wenger, 
1998). Det som blir offentligt och förs till politiker är dock enbart rappor-
ten, förtingligandet (Segerholm, 2011; Lindgren m.fl., 2011). Behovet av 
dessa underlag kan förklaras genom skolinspektörernas uppfattningar om 
att Skolinspektionens värderingar vilar på att lagar ska följas, elevers rät-
tigheter bevakas, skolor ska stimuleras till förbättring och för att dra till sig 
medias uppmärksamhet. Anställda före oktober 2008 uppger i högre grad 
”att identifiera skolor som inte håller måttet och kräva förbättring” som 
syfte till inspektion än vad senare anställda gör, vilka i högre grad uppger 
regelefterlevnad som Skolinspektionens syfte. Nya medlemmar i praktik-
gemenskapen verkar således ge upphov till förhandlingar till en förändrad 
eller förskjuten mening med granskningen. Respondenterna uppger att 
underlaget skapas utifrån bedömningar grundade på specifika kriterier, 
tidigare erfarenhet och tidigare rapporter. Anställda före oktober år 2008 
grundar i högre grad än senare anställda sina bedömningar på tidigare 
erfarenhet. Utifrån exempelvis anställningstid på Satens skolinspektion 
tar således kunskapsunderlagen något olika vägar till kunskap om skolors 
kvalitet. Långtidsanställda inspektörer bär med sig historicitet i sitt hand-
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lande. Metoderna för granskning uppges i viss utsträckning ha inspirerats 
från andra länder. Kunskapsunderlagens effekter beskrivs vara varierande, 
där utvecklingsområden uppmärksammas eller effekt uppfattas utebli. 
Anställda före oktober 2008 uppger i lägre grad än senare anställda att 
inspektion fungerar styrande. Anmälningsärenden uppfattas i högre grad 
vara styrande än övrig inspektion. Bland skolinspektörernas uppfattningar 
om praktikgemenskapens framtida utveckling fortsätter förhandlingar om 
meningen med granskningen ska inriktas på enbart regelefterlevnad utan 
kvalitetsgranskningar eller om regelbunden tillsyn ska fördjupas och få en 
förlängd process med möjlighet till lärande möten mellan de gränsande 
praktikerna skola och inspektion. 

Generell diskussion 
I detta avslutande avsnitt förs en generell diskussion utifrån det samman-
tagna resultatet. Skolinspektörerna befinner sig i en position där de själva 
styrs av regeringens direktiv samtidigt som skolinspektörerna kan verka 
styrande för Sveriges skolor, vilka skall efterleva Skolinspektionens rap-
porter, kommentarer och åtgärdsförslag. Först förs därför en diskussion 
om styrning över och inom Skolinspektionen och sedan en om huruvida 
Skolinspektionen fungerar styrande för landets skolor och betydelsen av 
likvärdiga bedömningar. Avslutningsvis följer ett stycke vardera om förslag 
till vidare forskning och slutsatser. 

Styrning över och inom Skolinspektionen 
Vissa utsagor tyder på att politiska agendor upplevs som alltför styrande av 
Skolinspektionen och inkräktar på arbetet med att värna om elevens rätt 
samt uppfattningen om en fristående myndighet. Vad som står på dessa 
politiska agendor kan inte denna studie utröna. Lindgren m.fl. (2011) 
har studerat politiska dokument både före och efter inrättandet av Sta-
tens skolinspektion som egen myndighet i oktober år 2008. Lindgren m.fl. 
kommer där fram till att före år 2008 var stöd till skolor och huvudmän 
samt hänsyn till lokal kontext framträdande medan juridik, individuella 
rättigheter och att upptäcka tillkortakommanden är förekommande nyck-
elbegrepp på senare tid. 

Utifrån utsagorna verkar respondenterna till stor del har införlivat de 
värderingar som Skolinspektionen ger uttryck för i olika dokument. Do-
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kument är en form av förtingligande, vilket behövs inom en praktikgemen-
skap och det är endast när praktikgemenskapen har tagit till sig rådande 
strukturer som det ger konkreta avtryck. Det liknar en professionsstyrning 
som bygger på att alla tar till sig rådande normer och värderingar för att 
fungera på det sätt som det är tänkt. I en professionsstyrning får persona-
len förtroendet att själva utforma sin verksamhet efter normer och befint-
liga mål (Lindensjö & Lundgen, 2000). Det finns emellertid utsagor om att 
inspektörer känner frustration över att inte få använda sin egen kompetens 
och sin kritiska blick till fullo. Wenger (1998) menar att improvisation och 
uppfinningsrikedom är nödvändig i en värld som förändras på ett oförut-
sägbart sätt. Förmågan att delta, tillhöra och förhandla mening i en prak-
tikgemenskap skapar även vår identitet, vem vi är. Det gör att i en verksam-
het med för mycket förtingligande där personalen inte känner delaktighet 
och inte får gehör för sin mening får de svårigheter att uppleva en identitet 
som godtas. Wenger (1998) menar att information blir kunskap i den ut-
sträckning den kan bli integrerad i en deltagande identitet. Det betyder att 
det finns risk för att de personer, vars identitet inte bekräftas inom praktik-
gemenskapen, stannar i sitt lärande och inte bidrar till kunskap, vilket även 
påverkar praktikgemenskapen, då den bygger på ömsesidigt engagemang, 
som grund för lärande i organisationen. 

På flera ställen i resultaten, dels i inspektörers bedömningsgrunder för 
skolor dels i öppna svar om styrning omnämns Skolinspektionens krite-
rier eller bedömningspunkter som ska följas. Alltför mycket förtingligande 
såsom dokumentation, skarpa manualer och precisa handböcker bidrar 
enligt Wenger (1998) till minskat deltagande och därmed minskat engage-
mang och intellektuell aktivitet inom praktikgemenskapen. Organisatio-
nen skapar då inte lika många inre kopplingar och egen kunskap. Det leder 
tankarna till att praktikgemenskapen skapar så pass mycket förtingligande 
strukturer och egna rutiner att styrningen av den egna organisationen, is-
tället för professionsstyrning, mer kommer att likna byråkratisk reglering 
(Lindensjö & Lundgren, 2000). 

Byråkratisk reglering är en metod för styrning som till stor del byg-
ger på förtingligande och lite utrymme ges för deltagande från praktik-
gemenskapens medlemmar, i det här fallet skolinspektörerna (Lindensjö 
& Lundgren, 2000; Wenger 1998). Det krockar med en ideologisk mål-
styrning där det viktiga är att målen uppfylls men att personalen själva 
anses vara kapabla till att hitta lösningar för detta (Jarl & Rönnberg, 
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2010). Skolinspektionens mål är att säkra kvalitet och trygghet i svenska 
skolor (SFS 2011:556) men myndigheten har också produktionsmål det 
vill säga att hinna så mycket som möjligt på kort tid utifrån att vara en 
kostnadseffektiv myndighet (Bengtsson, 2010). Resultatstyrning brukar 
höra ihop med målstyrning på så sätt att resultat i form av uppfyllelsen 
av de ideologiska målen kontrolleras (Jarl & Rönnberg, 2010). De ideo-
logiska målen är i Skolinspektionens fall att verka för god kvalitet, trygg 
miljö och förbättrade resultat i skolan och produktionsmålen är antalet 
inspekterade skolor per år. Implicit kan tänkas att de ideologiska målen 
ska vara uppfyllda i varje produktion varför produktionsutvärdering ses 
som utvärdering även för ideologiska mål. De regelbundna inspektionerna 
ger en känsla av produktion i snabb takt och produktionsresultat tar ut-
rymme från ideologiska resultat, då arbetet enligt vissa utsagor uppfattas 
som ett mekaniskt avprickande av en mängd punkter. Det finns utsagor 
som uttrycker en angelägenhet om att inspektionen ska fungera styrande 
för svenska skolor men framhåller att Skolinspektionens egna produktivi-
tetsdiskussioner står i vägen för internt kvalitetsarbete. Internt kvalitetsar-
bete anser respondenterna behövs för att få gemensamma värderingar, lik-
värdiga bedömningar och mer verksamma metoder, som bidrar till verklig 
skillnad i landets skolor. När produktivitetsdiskussionen tar utrymme från 
ideologiska diskussioner om styrning över skolor, samtidigt som det för-
tingligande arbetssättet likt byråkratisk reglering stjäl praktikgemenska-
pens engagemang och inte ger utrymme för tillvaratagande av personalens 
egen kompetens, verkar styrningen av Statens skolinspektion således ha 
inverkan på hur myndigheten kan fungera styrande för Sveriges skolor. En 
fråga, vilken emellertid lämnas obesvarad, är i vilken omfattning produk-
tionsmålen leder till kvalitetssäkring eller om fokus förskjuts mot kvanti-
tetssäkring? En annan fråga är om Skolinspektionen överhuvudtaget bör/
ska/kan styra skolan och i så fall på vilket sätt eller om Skolinspektionen 
endast ska vara en leverantör/budbärare av sanning/kunskapsunderlag till 
andra aktörer som ska verka styrande till exempel politiker eller föräldrar 
via exempelvis media? En tredje fråga är om denna byråkratiska reglering 
kommer från politiken eller om det är de interna förhandlingarna inom 
myndigheten och dess strävan efter likvärdiga bedömningar som ligger till 
grund för den? Ett kort resonemang angående strävan efter likvärdiga be-
dömningar förs längre ner. 
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Skolinspektionen som styrande över landets skolor? 
Det finns spänningar inom praktikgemenskapen gällande Skolinspek-
tionens framtida utveckling om den enbart ska ägna sig åt tillsyn, det vill 
säga regelefterlevnad och inte ha kvalitetsgranskning, eller om kvalitets-
granskningarna ska in i den regelbundna tillsynen, vilken då får en större 
dimension än att enbart kontrollera regelefterlevnad. Respondenterna ger 
dessutom uttryck för både en önskan om en framtida utveckling inom 
Skolinspektionen med styrning i form av dialog och utrymme för utveck-
ling av skolor och styrning där skolor ska följa lagar men med betoning 
på processen. Ett liknande mönster framträder utifrån utsagor om hur 
styrningen uppfattas fungera nu. Dels att inspektionen styr via regelef-
terlevnad och dels som skolutveckling. Det finns således en grogrund för 
förhandling om mening av Skolinspektionens uppdrag. Ska det innefatta 
hela kedjan från granskning till utveckling eller enbart regelefterlevnad? 
Huvudfrågan blir då detsamma som en respondent uttrycker, att finna ba-
lansen mellan kontroll som tillfredställer det målstyrda systemets behov av 
återkoppling och ökat stöd för skolors specifika utvecklingsområden. Det 
påvisar även inspektionens dubbla roll. Det blir därmed också en fråga om 
vilka kopplingar praktikgemenskapen Skolinspektionen ska ha med prak-
tikgemenskaperna svenska skolor och huvudmän. Ska det vara en längre 
process där ett gränslärande uppstår eller en mer perifer koppling. 

Skolinspektionen som kontrollorgan som ska tillfredställa målstyr-
ningens behov av återkoppling kräver egentligen ingen styrningseffekt utan 
uppgiften blir mer att endast beskriva för regeringen hur det ser ut. Skolin-
spektionen behöver inte vara den myndighet som arbetar med skolutveck-
ling utan skulle enbart kunna vara en kontrollmyndighet och rapportera 
om regelefterlevnaden och måluppfyllelsen på skolorna och för eleverna är 
god eller ej. Om det inte är bra skulle en annan myndighet kunna vara till 
hjälp. Tillsynens kärna är att se om lagar följs medan utveckling kan tolkas 
in i tillsynen om det önskas (SOU 2007:101). Det finns också en utsaga om 
att lagen i sig självt styr lärarna i större utsträckning än inspektörerna gör. 
Lagar och regler kan sägas vara det som svenska folket via riksdagen har 
bestämt (Bengtsson, 2010). Det skulle därmed kunna innebära att lagen 
bara är att följa utan att diskussion behöver vara nödvändig. Inspektörer 
blir då demokratins väktare som skyddar lagen liksom en polis. En annan 
aspekt är att demokrati innehåller utrymme för diskussion innan lagänd-
ringar genomförs men också efter, särskilt gällande lagen och dess tolkning. 
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Skolinspektörerna kan sägas ha en roll som budbärare mellan politiker 
och utbildningars huvudmän och skolpersonal. I utsagor från resultatet 
menar respondenter att Skolinspektionens värderingar grundar sig på la-
gar, förordningar och styrdokument och enligt Skolverket (2007) grundas 
bedömningsområdena på detsamma. Enligt skolinspektörernas utsagor får 
de i dialog med skolpersonal och huvudmän hjälpa dessa att förstå och tol-
ka lagtexter och andra styrdokument. Skolinspektörerna får såldes liksom 
en budbärare tolka politikernas texter genom kriterier och konsultation. 
Det kan hjälpa skolpersonal att finna en mening i dokumenttexterna som 
även skulle kunna leda till skolutveckling. Det blir också ett exempel på 
hur olika styrningstekniker går in i varandra där kriterier för bedömning 
kan bli underlag för dialog. Ibland övertolkas dock lagstiftarens mening 
och blir hinder för utveckling bland skolor enligt en respondents utsaga. 
Det blir enligt Wenger (1998) i sådana fall ett uttryck för att använda verk-
tygen utan att förstå dess mening och bidrag till kompetent engagemang. 

Mötet mellan Skolinspektionen med dess skolinspektörer och skolor 
med dess skolpersonal och huvudmän kan förstås som två praktikgemen-
skaper som möts. Wenger (1998) skriver om lärande och kopplingar mel-
lan praktikgemenskaper där förtingligande och deltagande ger olika och 
komplementära kopplingar. Frågan är hur skolpersonal och huvudmän 
mottar inspektionen och vilket utrymme det finns för förhandling av me-
ningen med granskningen samt hur respektive part uppfattar sin möjlighet 
till deltagande i förhållande till regelefterlevnad och måluppfyllelse. Mål-
styrning och decentralisering förutsätter professionsstyrning, det vill säga 
att skolpersonalen gör normer till sina för att känna den delaktighet och 
det engagemang som krävs (Lindensjö & Lundberg, 2000). Frågan är om 
skolpersonalen tar till sig målen på det sätt som är nödvändigt för att de ska 
bidra till en mening i praktiken och bidra till det egna engagemanget som 
målstyrning förutsätter. Diskussionerna med skolinspektörer kan enligt 
utsago bidra till att lagar och mål förstås bättre och får en mening som kan 
bidra till ett kompetent engagemang. Wenger (1998) menar att ord på ett 
papper blir kunskap när någon tar till sig det. Å andra sidan kan skolin-
spektörernas hjälp med att tolka målen i praktiken stärka styrningen och 
skolpersonal får mindre utrymme för sitt eget engagemang, förutsatt att 
inte det är skolan själva som tar initiativ till att få mer stöd för att ta itu 
med sin verksamhet eller att lärarna känner förtroende för inspektörerna 
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som expertkollegor eller som en kritisk vän (SOU 2007:101; Swaffield & 
MacBeth, 2005). 

Skolinspektionen kan även skapa kopplingar till andra praktikgemen-
skaper genom att deras rapporter sprids till media och förtingligas i ex-
empelvis tidningar. Skolinspektionen kan därmed via media ses som bud-
bärare av kunskap till tredje part exempelvis föräldrar och elever. Media 
beskrivs också av en respondent som en kanal för styrning på så sätt att 
skolor som inte står under inspektion kan läsa om andra skolor och där-
med påverkas. Det finns dock andra utsagor som är mindre positiva till 
Skolinspektionens framställning av skolor i media. Rönnberg, Lindgren 
och Segerholm (2011) skriver att i svensk media framstår Skolinspektio-
nen som en vakthund som bevakar elevens rätt. Det förekommer även 
sensationssökande skrivningar i likhet med en respondents utsaga om en 
skola i kris. Media ses ibland som den tredje statsmakten, vilken samlar 
in information och ställer ansvariga till svars. Media skulle således kunna 
användas som ett styrinstrument för den skola som är under tillsyn, där 
medial uppmärksamhet blir en extra påtryckning på skolor och ansvariga 
att göra förändringar. 

Likvärdiga bedömningar 
Frågan om likvärdiga bedömningar är något som flera respondenter tar upp 
som viktigt i Skolinspektionens framtida utveckling. En del i detta hand-
lar om att enskilda personers käpphästar inte ska lysa igenom i rapporter 
och inspektioner. Dessa utsagor framstår som en vilja till ett objektivt och 
neutralt språk där så kallade käpphästar ses som uttryck för subjektivitet 
och inte ska ges utrymme. I en praktikgemenskap skapar olika personer 
med olika engagemang i olika frågor dynamik, lärande och ett förhand-
lande om mening (Wenger, 1998). Det viktiga blir då att vara medveten om 
sina käpphästar, för att kunna förhålla sig till dem och reflektera över hur 
de påverkar en. I en praktikgemenskap som strävar efter objektivitet krävs 
därmed hårt förhandlande för att strävan efter neutralitet och förekomsten 
av subjektivitet ska få en gemensam mening och plats i verksamheten. 

Förslag till vidare forskning 
En fråga för framtida forskning som framträder är att mer specifikt stu-
dera indikatorer och bedömningspunkter. Hur har de mottagits av in-
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spektörerna, hur används de och vad händer i de svenska skolorna efter 
en inspektion? Kriterier i bedömningsunderlaget är en stor faktor dels i 
bedömningarna och därmed också i vilka utvecklingsområden som skolor 
och huvudmän uppmärksammas på. I SOU 2007:101 rekommenderas att 
bedömningspunkterna ska grunda sig på lagtext och läroplanen och de be-
dömningsområden för regelbunden tillsyn som Statens skolinspektion be-
skriver på sin hemsida (Skolinspektionen, 2011a) hämtar inledningstexter 
direkt från skollagen (SFS 2010:800). Kriterierna och bedömningspunk-
terna är offentliga för att uppfylla tydlighet som är ett av myndighetens 
ledord (Segerholm, 2011). Enligt respondenternas utsagor ger det också 
möjlighet till styrning före inspektionsbesöket då skolan kan förbereda sig 
och göra vissa ändringar. 

Slutsatser 
Skolinspektörer ger uttryck för både förtingligade och deltagande i sin 
praktikgemenskap exempelvis i form av kriterier för bedömningspunkter 
och styrdokument som ska följas samt gemensamt lärande med skolperso-
nal. Det finns skillnader i uppfattningar om kvalitetsgranskning inryms 
inom myndigheten eller om enbart tillsyn bör höra framtiden till. Styrning 
av skolor uppfattas ske dels genom påtryckningar med hjälp av lagtexter 
och inkommande av åtgärdsplan samt genom pedagogiska diskussioner 
med skolpersonal och huvudmän. Personal med kortare anställningstid 
inom granskningsmyndigheten uppfattar att inspektion är styrande i hö-
gre grad än vad anställda före oktober år 2008 anser. Samtidigt uppfattas 
anmälningsärenden i högre grad fungera styrande än övrig tillsyn. 



68

Skolinspektörers uppfattningar om sitt arbete

Referenser 
Alvesson, M. & Sköldberg, K. (2008). Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi 

och kvalitativ metod. (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser. (2 uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Ball, S. (2003). The teacher’s soul and the terrors of performativity. Journal of 
Education policy, 18: 2, 215-228. 

Bengtsson, H. (2010). Offentlig förvaltning -Att arbeta i demokratins tjänst. 
Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

Bennett, L & Sid Nair, C. (2010). A recipe for effective participation rates for 
web¬based surveys. Assessment & Evaluation in Higher Education, 35: 4, 
357–365 

van Bruggen, J. C. (2010). Inspectorates of Education in Europe; some comparative 
remarks about their tasks and work. The Standing International Conference of 
Inspectorates (SICI). April, 2010. 

Börjesson, M. (2003). Diskurser och konstruktioner. Lund: Studentlitteratur. 

Clarke, J. & Lawn, M. (2011). The past and uncertain present of inspection in Eng-
land. Paper presented at the European Conference of Educational Research 
(ECER), NW 23: Policy Studies and Politics of Education; the Symposium 
‘Governing by Inspection: school inspection in England, Scotland and Swe-
den’, in Berlin, Germany, September 13-16, 2011. 

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken. För småskaliga forskningsprojekt 
inom samhällsvetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

Ejlertsson, G. (1996). Enkäten i praktiken. En handbok i enkätmetodik. Lund: 
Studentlitteratur. 

Ejlertsson, G. (2003). Statistik för hälsovetenskaperna. Lund: Studentlitteratur. 

Ekholm, M. & Lindvall, K. (2008). Skolinspektioner – i tid och otid. Pedagogisk 
Forskning i Sverige, 13:1, 41–58. 

Glaser, B., G. & Strauss, A., L. (1967). The discovery of grounded theory: strategies 
for qualitative research. New York: Aldine de gruyter. 

Gray, C. & Gardner, J. (1999). The Impact of School Inspections. Oxford Review 
of Education, 25: 4, 455-468. 

Hall, P. & Löfgren, K. (2006). Politisk styrning i praktiken. Malmö: Liber. 



69

Referenser

Jarl, M. & Rönnberg, L. (2010). Skolpolitik från riksdagshus till klassrum. Malmö: 
Liber. 

Kvale. S (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur. 

Kyhlbäck, H., Sanchez Svensson, M., Stille, B., Nilsson, M. & Sutter, B. (2006). 
Lärande genom deltagande i praktikgemenskaper. Blekinge Tekniska Högskola. 
På 4:e Pedagogiska inspirationskonferensen, Genombrottet. Lund, Sverige. 

Lander, R. & Granström, K. (2000). Skolinspektion i England och Sverige. 
Hjälp till självhjälp eller självstyrning med betslet i munnen? Pedagogisk 
Forskning i Sverige, 5: 3, 215–234. 

Lave, J. & Wenger, E. (1991). Situated learning. Legitimate peripheral participation. 
New York: Cambridge University Press. 

Lawn, M. (2006). Soft Governance and the Learning Spaces of Europe. Compa-
rative European Politics, 4, 272-288. 

Lestander, A. (2006). Elektroniska enkäter. Aspekter på teknik och kursutvärdering. 
(Kandidatuppsats). Växjö: Växjö universitet. Matematiska och systemtek-
niska institutionen. 

Lindensjö, B. & Lundgren, U. P. (2000). Utbildningsreformer och politisk styrning. 
Stockholm: HLS förlag. 

Lindgren, J., Hult, A., Segerholm, C & Rönnberg, L. (2011). Mediating school 
inspection – Key dimensions and keywords in official Swedish discourse 2003–
2010. Paper presented at the European Conference of Educational Research 
(ECER), NW 23: Policy Studies and Politics of Education; the Symposium 
‘Governing by Inspection: school inspection in England, Scotland and Swe-
den’, in Berlin, Germany, September 13-16, 2011. 

Lundgren, U.P. (2012). Skolans huvudmannaskap och styrning. Hämtat den 26 
februari 2012 från http://www.lararnashistoria.se/sites/default/files/media/
Huvudmannaskapet%20-%20Ulf%20P%20Lundgren.pdf 

Nulty, D.D. (2008). The adequacy of response rates to online and paper sur-
veys: what can be done? Assessment & Evaluation in Higher Education 33: 3, 
301–314. 

Ozga, J. (2008). Governing Knowledge: research steering and research quality. 
European Educational Research Journal, 7; 3 261-272. 

Perryman, J. (2006). Panoptic performativity and school inspection regimes: 
disciplinary mechanisms and life under special measures. Journal of Educa-
tion Policy. 21: 2, 147-161. 



70

Skolinspektörers uppfattningar om sitt arbete

Russell, S. (1996). The role of school managers in monitoring and evaluating 
the work of a school: inspectors’ judgements and schools’ responses. School 
Organisation, 16: 3, 325–340. 

Rönnberg, L. (2008). The Re-emerging State? Motives and arguments underlying 
the reintroduction of Swedish national school inspections. Draft paper presented 
at the European Conference of Educational Research (ECER), NW 23: Po-
licy Studies and Politics of Education, in Gothenburg, Sweden, September 
9-12, 2008 and at the Nordic Political Science Association (NOPSA) work-
shop on “Education and Research, Democracy and Governance”, Tromsö, 
Norway, August 6-9, 2008. 

Rönnberg, L. (2009). Creating an Institutional Framework for Educational Control: 
The Swedish National Agency for School Inspection. Draft paper presented at 
the 37 th Annual Congress of the Nordic Educational Research Association 
NW22: Politics of Education Policy Studies, Trondheim, Norway, March 
5-7, 2009. 

Rönnberg, L., Lindgren, J. & Segerholm, C. (2011). In the Public Eye School 
Inspection Reports in Swedish Newspapers. Paper presented at the European 
Conference of Educational Research (ECER), NW 23: Policy Studies and 
Politics of Education, in Berlin, Germany, September 13-16, 2011. 

Rönnberg, L & Segerholm, C. (2011). Skolinspektionen. I Hult, A. & Olofs-
son A. (Red.) (2011). Utvärdering och bedömning i skolan. För vem och varför? 
(s.49¬64). Stockholm: Natur och Kultur. 

Sandahl, R. & Bringle, S. (2006). Skolverkets utbildningsinspektion – ger den 
några effekter? Effektutvärdering genomförd på uppdrag av Skolverket. Slutrap-
port januari 2006. Stockholm: Ekonomistyrningsverket. 

Shadish, W. R., Cook, D. T. & Campbell, T. D. (2002). Experimental and quasi-
experimental designs for generalized causal inference. New York: Hougton 
Mifflin Company. 

Segerholm, C. (2001). National Evaluations as Governing Instruments: How 
Do They Govern? Sage Publications. Evaluation 7: 4, 427-438. 

Segerholm, C. (2009). We are doing well on QAE: the case of Sweden. Journal of 
Education Policy, 24: 2, 195-209. 

Segerholm, C. (2011). Values in Evaluation: the what and how values in Swedish 
school inspection. Paper presented at the American Evaluation Association 
Conference, Anaheim, November 2-5, 2011. 



71

Referenser

Segerholm, C., Forsberg, E., Lindgren, J., Nilsson, I. & Rönnberg, L. (2009). In-
spektion som styrning. Skolinspektion och utbildningsstyrning i Sverige, England 
och Skottland. Vetenskapsrådet projektansökan 2009-5665-65528-39. 

Segerholm, C & Åström, E. (2007). Governance through Institutionalized Eva-
luation. Recentralization and Influences at Local Levels in Higher Education 
in Sweden. Sage Publications. Evaluation 13: 1, 48-67. 

Segolsson, M. (2011). Lärandets hermeneutik Tolkningens och dialogens betydelse 
för lärandet med bildningstanken som utgångspunkt. (Ak. avh). Jönköping: 
Högskolan för lärande och kommunikation Högskolan i Jönköping. 

SFS 2009:1215. Förordning med instruktion för Statens skolinspektion. Utbild-
nings-departementet, Regeringskansliet. 

SFS 2010:800. Skollag. Utbildningsdepartementet, Regeringskansliet. 

SFS 2011:189. Lag om ändring i skollagen (2010:800). Utbildningsdepartemen-
tet, Regeringskansliet. 

SFS 2011:556. Förordning med instruktion för Statens skolinspektion. Utbildnings-
departementet, Regeringskansliet. 

Skolinspektionen (2011a). Bedömningspunkter grundskola och förskoleklass. 
Hämtat den 29 december 2011 från http://www.skolinspektionen.se/Docu-
ments/Regelbunden-tillsyn/bedomningspunkter/bedomningspunkter-grsk.
pdf 

Skolinspektionen (2011b). Detta bedömer vi. Hämtat den 16 maj 2011 samt den 
26 september 2011 från http://skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/
Regelbunden-tillsyn/fakta/?id=1359 

Skolinspektionen (2011c). Elevhälsa. Hämtat den 26 september 2011 från 
http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Flygande-tillsyn/
Elevhalsa/ 

Skolinspektionen (2011d). Flygande tillsyn. Hämtat den 19 maj 2011 från http://
www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Flygande-tillsyn/. 

Skolinspektionen (2011e). Kvalitetsgranskning. Hämtat den 26 september 2011 
från http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Kvalitets-
granskning/ 

Skolinspektionen (2011f). När du har anmält. Hämtat den 2 december 2011 från 
http://www.skolinspektionen.se/sv/Anmalningar/nar-du-har-anmalt/ 

Skolinspektionen (2011g). Riktad tillsyn. Hämtat den 26 september 2011 från 
http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Riktad-tillsyn/ 



72

Skolinspektörers uppfattningar om sitt arbete

Skolinspektionen (2011h). Så går tillsynen till. Hämtat den 19 maj 2011 från 
http://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/Regelbunden-
tillsyn/Planering-och-genomforande/ 

Skolverket (2007). Skolverkets utbildningsinspektion – en sammanfattning av resul-
tat och erfarenheter under tre år. Stockholm: Fritzes. 

SOU 2007:101. Tydlig och öppen. Förslag till en stärkt utbildningsinspektion. Betän-
kande av utbildningsinspektionsutredningen. Stockholm: Fritzes. 

Swaffield, S. & MacBeth, J. (2005). School self-evaluation and the role of a criti-
cal friend. Cambridge Journal of Education, 35: 2, 239-252. 

Thrupp, M. (1998). Exploring the Politics of Blame: School inspection and its 
contestation in New Zealand and England. Comparative Education, 34: 2, 
195-209. 

Troman, G. (1997). Self-management and School Inspection: complementary 
forms of surveillance and control in the primary school. Oxford Review of 
Education, 23: 3, 345-364. 

Trost, J. & Hultåker, O. (2007). Enkätboken. (3 uppl.). Lund: Studentlitteratur. 

Vetenskapsrådet. (2011). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsve-
tenskaplig forskning. Hämtat den 8 mars 2011 från http://www.codex.vr.se/
texts/HSFR.pdf 

Waldow, F. (2009). Undeclared imports: silent borrowing in educational policy-
making and research in Sweden. Comparative Education, 45: 4, 477-494. 

Wenger, E. (1998). Communities of Practice: learning, meaning and identity. Cam-
bridge: Cambridge University Press. 

de Wolf, I. F. & Janssens, F. J. G. (2007). Effects and side effects of inspections 
and accountability in education: an overview of empirical studies. Oxford 
Review of Education, 33: 3, 379-396. 



73
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Bilaga 1
Hej!
Du har nu möjligheten att medverka i en delstudie inom forskningsprojektet 
”Inspektion som styrning - Skolinspektion och utbildningsstyrning i Sverige, 
England och Skottland”. Projektet finansieras av Vetenskapsrådet och bedrivs 
av forskare vid Mittuniversitetet och Umeå universitet.

Inom ramen för detta forskningsprojekt och som en del i en magisterexamen 
i pedagogik, görs en delstudie med syfte att beskriva och analysera skolin-
spektörers uppfattningar om och erfarenheter av inspektionspraktiken. Basen 
för denna studie är en enkätundersökning, som du nu således har möjlighet att 
delta i. Det finns väldigt få studier om skolinspektörens roll och uppfattningar 
om sin praktik, därför skulle dina svar vara värdefulla.

Deltagandet är naturligtvis frivilligt. Vill du delta samtycker du till studien 
genom att besvara och skicka in enkäten, som du finner via länken nedan. 
Vi ser fram emot att få dina svar senast måndagen den 16 maj 2011. Den 
elektroniska enkäten är konstruerad så att du som svarar inte kan identifieras 
– svaren är alltså anonyma och kommer enbart att användas i forskningssyfte.
Undersökningen är öppen framtill 2011-05-16 23:59, och du finner den på:
http://spica.utv.miun.se/survey

På webbsidan kommer du att få den information du behöver för att fylla 
i enkäten, din identitet skyddas av systemet genom den lösenord du själv 
väljer. Din e-postadress (förnamn.efternamn@skolinspektionen.se) kommer 
att finnas kvar till du skickat in enkäten (eller att undersökningstiden tar slut).
Vid frågor om enkäten kontakta Ida Johansson (se kontaktuppgifter nedan). 
Har du frågor om forskningsprojektet i sin helhet kan du kontakta Christina 
Segerholm, som finns tillgänglig från v. 19.

Med vänlig hälsning
Ida Johansson
Magisterstuderande 
Utbildningsvetenskapliga institutionen 
Mittuniversitetet
Kontaktuppgifter, e-post och telefon

Christina Segerholm
Professor i pedagogik 
Utbildningsvetenskapliga institutionen 
Mittuniversitetet
Kontaktuppgifter, e-post och telefon
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Bilaga 2 Enkät 
SKOLINSPEKTÖRERS UPPFATTNINGAR OM OCH 
ERFARENHETER AV INSPEKTIONSPRAKTIKEN 

Bakgrundsfrågor 

1: Ålder � 20-29 år 
� 30-39 år 
� 40-49 år 
� 50-59 år 
� 60- år 

2: Kön � Kvinna 
� Man 

3: Högsta utbildning  
På alternativ som är markerade med * vill vi att du anger inom vilket ämne du tagit examen.  

� Grundskola el motsvarande 
� Gymnasieskola el motsvarande 
� Lärarexamen 
� *Fil kand el motsvarande ______________ 
� *Magister/masterexamen ______________ 
� *Licentiatexamen ______________ 
� *Doktorsexamen _______________ 

---------------------------------------Ny sida----------------------------------------------

Tidigare och nuvarande arbete 

4: Började arbeta som inspektör: � före oktober 2008 
� i eller efter oktober 2008 

5: Närmaste tidigare 
arbete:________________________________________________ 

6: Har arbetat som lärare: 
� Ja 
� Nej 

7: Har arbetat som rektor: 
� Ja 
�  Nej



8: Mina svar gäller huvudsakligen: � Regelbunden tillsyn 
Markera med kryss i relevant/a ruta/or. � Kvalitetsgranskning 

� Riktad tillsyn 
� Tillståndsprövning 
� Anmälningsärenden 

---------------------------------------Ny sida----------------------------------------------

Bedömningsgrunder 

9: I hur hög grad grundar du dina bedömningar som inspektör (av skolor och 
kommuner) på… 
Markera med kryss i relevant ruta. 

Inte alls I låg 
grad 

I ganska 
hög grad 

I mycket 
hög grad 

…egen skolerfarenhet (lärare/rektor)? 
…egen erfarenhet från Skolverket/SI? 
…forskning? 
…tidigare inspektionsrapporter? 
…rapporter från Skolverket? 
…specifika kriterier? 
…annan information/erfarenhet, nämligen 
__________________________________ 

---------------------------------------Ny sida----------------------------------------------

Skolinspektionens syfte 

10: Vilket är det VIKTIGASTE av följande syften med inspektion enligt din 
personliga uppfattning? 
Rangordna från 1-5 där 1 är det viktigaste.  

Att se till att undervisning och utbildning bedrivs enligt lagar, �  
förordningar och andra styrdokument.  
Att stimulera skolor och kommuner att arbeta för att åtgärda �  
problem och svagheter.  
Att höja kunskapsnivån hos eleverna och förbättra kunskaps– �  
resultaten i landet.  
Att minska skillnaden i resultat mellan hög- och lågpresterande elever. �  
Att identifiera de lärare och skolor som inte ”håller måttet” �  
och kräva förbättring.  
Att bevaka elevernas intressen. �  
Annat, nämligen…………. �  

---------------------------------------Ny sida----------------------------------------------



Inspiration från andra länder  

11: Känner du till om Skolinspektionsmyndigheten har hämtat inspiration från 
andra nationers skolinspektionssystem? 

� Ja 
�  Nej (gå vidare till nästa sida) 
� Vet inte (gå vidare till nästa sida) 

12: Vilken/a nation/er anser du att Sverige har tagit intryck av när det gäller 
skolinspektion? 

� Inget land 
� Sverige har tagit intryck av:___________________________________ 
� Vet ej 

13: I vilket/a avseenden har andra länders inspektion påverkat ditt/ert arbete? 
Markera med kryss i relevant ruta. 

Inte 
alls 

I låg grad I ganska hög 
grad 

I mycket hög 
grad 

Inspektionens ändamål 
Metoder 
Kriterier/bedömningsgrunder 
Teman för kvalitets-
granskning 
Strategier för info till 
allmänhet/media 
Organisation 

---------------------------------------Ny sida----------------------------------------------



Styrning 

14: I hur hög grad anser du att inspektionerna styr skolans arbete generellt? 
Markera med kryss i relevant ruta. 

Inte alls I låg grad I ganska hög grad I mycket hög grad 

15: På vilket/vilka sätt styr inspektionerna? Vi tar tacksamt emot beskrivningar som 
gäller både skolor och kommunnivån. Ge gärna konkreta exempel som Du själv har 
uppmärksammat. 

---------------------------------------Ny sida----------------------------------------------

Skolinspektionens värdegrund 
Vänligen läs igenom båda frågorna innan du börjar svara så att relevant svar blir under 
respektive fråga. 

16: Vilka värden stödjer inspektionen enligt dig? 

17: Vilka värden borde inspektionen stödja? 

---------------------------------------Ny sida----------------------------------------------

Framtida utveckling 

18: Hur skulle du vilja att inspektionerna utvecklas i framtiden? 

---------------------------------------Ny sida----------------------------------------------

Intervjuförfrågan och tack 

19: Eventuellt skulle vi vilja kontakta Dig för en kort intervju, skulle Du kunna 
tänka Dig att ställa upp på det? 

� Ja, kontakta mig på nummer:______________________________ 
� Nej, jag vill inte bli intervjuad. 

Stort TACK för din medverkan! 
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