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Abstract 

 

The purpose of this thesis was to get a deeper comprehension of how Swedish schools are 

affected by institutional change, what influence eventual governmental intervention has on the 

professional autonomy of street-level bureaucrats and towards which direction the educational 

system is heading.   

As a theoretical frame of reference, the study used two primary theories. The first theory 

consists of a classical work in political science – the theory of street-level bureaucracies by 

Michael Lipsky. Its insightful pondering on public service workers as policy decisionmakers 

served as a tool to better understand the crucial part that street-level bureaucrats play in the 

political game. The second theory is the principal-agent theorem. With its assumtions 

grounded in rational choice, it aims to explain the agency problem, which occurs when the 

agent is acting in his own best interest. The principal-agent theory was used in order to 

explain why the government could have an increased need for control and surveillance.  

Through empirical evidence, the study found that decentralization leads to an increased 

governmental need for control and surveillance over Swedish schools. Furthermore, the study 

found that governmental intervention has a negative impact on the professional autonomy of 

street-level bureaucrats. The actions taken by the government is indicative of an attempt to 

strengthen the control of goal fulfillment. Thus, the study concludes that the educational 

system is heading towards a situation with more political control and less professional 

autonomy.   

Key words: street-level bureaucrats, agency problem, decentralization, control, autonomy 
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Kapitel 1. Inledning  
 

1.1 Utbildningssystemets dilemma 
”Kontroll är främjande, men bara som ett yttersta syfte. I sig själv främjar den inte, utan 

anger en gräns för vad som är rätt och tillåtet. Den bekräftar eller skär bort möjligheter.”1  

 

Så tyder Riksrevisionens uttalande i rapporten skolverkets tillsyn år 2001, vilket målar upp en 

ganska negativ bild av politisk kontroll. Det ovan nämnda citatet valdes ut eftersom det 

speglar inställningen av den nyliberala diskurs som gav upphov till den starka 

decentraliseringstrend som sträckte sig över den tidigare centralstyrda offentliga sektorn. Likt 

flera av Sveriges välfärdstjänster influerades skolan av decentraliseringstrenden i hopp om att 

uppnå en kvalitetsmässig förnyelse.2 Mycket av den politiska kontrollen förkastades till 

förmån för den professionella autonomin av skolans frontlinjebyråkrater. Detta tog sig uttryck 

i bland annat införandet av målstyrning som administrativ organisationsprincip. Den svenska 

staten gick från den ena extremen till den andra – Från att ha ett strikt centralstyrt 

utbildningssystem till att ha abdikerat mycket av ansvaret över skolans utformning.  

 

Det sägs att reformer av den offentliga sektorns organisation och ledning följer ett 

pendelmönster. Detta mönster innebär att den nya modellen för att lösa aktuella problem 

implementeras, men att många efter en tid inser att det fanns mycket positivt i den 

ursprungliga modellen som övergavs. Följaktligen efterfrågas en omprövning av den nya 

modellen, och nya förslag som påminner om den originella modellen presenteras.3  

I politiken har debatten blivit inflammerad då utbildningssystemet diskuteras hätskt, ofta med 

anklagande toner om hur rivaliserande partier förstört den svenska skolan. Idag finns en 

framåtväxande opinion gällande återförstatligandet av skolan. Lärarnas riksförbund är av 

uppfattningen att kommunaliseringen ligger bakom många av utbildningssystemets 

tillkortakommanden och har tillochmed fått publicerad en bok om ämnet.4 Detta är samma 

uppfattning som Jan Björklund (L) förfäktat under många år. I en motion framförd av 

Björklund 2016 motiverade han exempelvis ett förstatligande av skolan mot bakgrund av 

                                                
1 Riksrevisionsverket. RRV 2001:24. Skolverkets tillsyn. s. 135 
2 Lindbom, Anders, Bergström, Fredrik & Sandström, Mikael (2007). Friskolorna och framtiden. s. 12 
3 Pierre, Jon (2014). Decentralisering, governance och institutionell förändring. s. 247 
4 Isaksson, Christer (red.) (2011). Kommunaliseringen av skolan – Vem vann egentligen? 
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kommunaliseringen.5 På senare tid har även Sverigedemokraterna, med Stefan Jakobsson som 

skolpolitisk talesperson, uttryckt för avsikt att återförstatliga skolan. Ur denna informationen 

kan vi utröna faktumet att skolpolitikens implementering inte gått som den beslutsfattande 

makten ursprungligen avsett, vilket har grunden i vad jag kallar för utbildningssystemets 

dilemma.   

 

Dilemmat handlar om att den professionella autonomin hos skolans frontlinjebyråkrater står i 

konflikt med möjligheterna att politiskt kontrollera den mer precisa inriktningen på 

skolpolitiken. Den professionella autonomin gynnas av diffusa målformuleringar; kontrollen 

däremot, gynnas av tydliga budskap och klara mål. 6 Med denna förståelse inser vi att en 

perfekt implementering av skolpolitiken kan ha varit omöjlig på grund av polariseringen 

mellan politisk kontroll och professionell autonomi. Den tidigare centralstyrda skolan angav 

en tydlig gräns för vad som var rätt och tillåtet, vilket gav staten en hög kontroll över 

politikens inriktning. När utbildningssystemet svängde om till decentralisering och införandet 

av målstyrning tippades balansen över till den professionella autonomin. 

Frontlinjebyråkraternas handlingsfrihet ökade i paritet med deras inflytande över 

skolverksamhetens utformning, varpå den politiska kontrollen över skolans precisa inriktning 

förlorades. För att genomdriva en framgångsrik implementering av skolpolitiken ponerar vi 

att staten måste upprätthålla en sund balans mellan de två dimensionerna.  

 

Denna studie sätter frontlinjebyråkratens betydelse för utbildningssystemet i strålkastarljuset.  

Skolpolitiken handlar nämligen om mer än bara politiska beslut fattade av riksdag och 

regering.7 Betydelsen av skolans frontlinjebyråkrater kan inte underskattas, inte minst 

eftersom de utgör nyckelspelare i det politiska spelet om skolan.8 Deras dagliga gärningar 

sätter sin prägel på skolans utformning och utgör skolpolitiken som medborgaren faktiskt 

möter den. Den statliga skolinspektionen används som analysobjekt då myndigheten är ett 

kontrollverktyg. Politiker kan använda skolinspektionen som ett medel för att styra och skapa 

förutsättningar för implementeringen av politiska beslut, men även myndighetsreformer kan 

genomdrivas för att visa på övergripande politiska markeringar och viljeriktningar. 

                                                
5 Sveriges riksdag. Motion 2016/17:1083 – Förstatliga skolan. Tillgänglig: 
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/forstatliga-skolan_H4021083  
6 Herting, Nils (2014). Implementering: Perspektiv och mekanismer, i Politik som organisation. s. 206 
7 Jarl, Maria & Rönnberg, Linda (2015). Skolpolitik – Från riksdagshus till skola. s. 235 
8 Jarl, Maria & Rönnberg, Linda (2015). Skolpolitik – Från riksdagshus till skola. s. 225 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/forstatliga-skolan_H4021083
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Skolinspektionen utgör alltså ett instrument för att skicka signaler till omvärlden, både till den 

politiska omgivningen, den övriga förvaltningen och frontlinjebyråkraterna i rikets skolor.9 

 

Utbildningssystemets dilemma är inte bara en statsvetenskaplig, utan även en ideologisk och 

filosofisk fråga. I egenskap av de framtida generationernas fostrare fyller skolan den kritiska 

funktionen att utbilda barn och unga vuxna till ansvarstagande och aktiva 

samhällsmedborgare. Eftersom skolan är en så samhällsviktig institution har det gjorts mycket 

forskning på området, inte sällan på uppdrag av statliga myndigheter. I ett försök att göra ett 

originellt bidrag har jag valt att undersöka skolans institutionella förhållanden i ljuset av 

teorier som inte är väl belagda inom den svenska forskningen.  

 

Det teoretiska ramverket som studien förhåller sig till består av två huvudsakliga teorier: 

Implementeringsforskningens klassiker – Michael Lipskys frontlinjebyråkratteori, och den ur 

rational choice sprungna principal-agentteorin. Med hjälp av teorierna undersöker studien hur 

den svenska skolan påverkas av institutionell förändring och hur eventuella statliga ingrepp 

påverkat frontlinjebyråkraters handlingsfrihet – detta för att kunna bedöma i vilken riktning 

utbildningssystemet är på väg mot. Rent metodologiskt tar studien både en kvantitativ och 

kvalitativ ansats. Studien är delvis teoriprövande i avseendet att frågeställningarna grundar sig 

på antaganden hämtade direkt från teorierna. Om antagandena håller är det ett tecken på att 

teorierna har en empirisk bärningskraft. 

.  

Detta är i grund och botten en statsvetenskaplig studie, men principal-agentteorin och studiens 

mångfacetterade natur öppnar upp en risk för tvärvetenskaplig tangering. Därmed förvarnar 

jag läsare för eventuella kopplingar till andra discipliner utöver den statsvetenskapliga. 

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att analysera hur svenska skolor påverkas av institutionell förändring, 

hur eventuella statliga ingrepp påverkat frontlinjebyråkraters handlingsfrihet och i vilken 

riktning utbildningssystemet är på väg mot. Detta kommer att göras i ljuset av 

frontlinjebyråkratteori och principal-agentteori. Ur teorierna hämtas två kärnantaganden som 

ligger till grund för studiens frågeställningar: 

 

                                                
9 Jarl, Maria & Rönnberg, Linda (2015). Skolpolitik – Från riksdagshus till skola. s. 199 
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- Principal-agentteorin menar att en separation mellan principal och agent skapar en 

informationsasymmetri, vilket leder till ett för principalen ökat kontroll- och 

tillsynsbehov. För att minska informationsasymmetrin och förebygga agentproblem 

kommer principalen att vidta strategiska åtgärder. 

- Enligt frontlinjebyråkratteorin beror frontlinjebyråkraternas handlingsfrihet på graden 

av kontroll i målstyrningen. Tydligare målformulering och välutvecklad kontroll av 

måluppfyllelse skapar en mindre handlingsfrihet, medan en diffus målformulering och 

mindre kontroll av måluppfyllelse skapar en ökad handlingsfrihet.   

 

Med hänsyn till dessa antaganden utmynnas följande frågeställningar:  

 

- Leder verkligen decentralisering till ett ökat statligt kontroll- och tillsynsbehov? 

- Vilka statliga ingrepp har gjorts för att förstärka statlig kontroll? 

- Hur har eventuella statliga ingrepp påverkat frontlinjebyråkraters handlingsfrihet? 

- Vad säger studiens empiriska bevis om utbildningssystemets utveckling? 

 

1.3 Metod och material 
Studien använder sig av flera olika metoder för att besvara frågeställningarna.  

 

• Decentraliseringens eventuella påverkan på statligt kontroll- och tillsynsbehov 

besvaras empiriskt med en kvantitativ dokumentstudie som metod. Den kvantitativa 

dokumentstudien består av en undersökning av skolinspektionens kostnadsutveckling 

för regelbundna tillsyns- och kvalitetsgranskningar under perioden 2009-2017.  

• Frågan om vilka statliga ingrepp som gjorts besvaras med en kvalitativ 

dokumentstudie som metod. Detta görs genom en textanalys av allmänna handlingar.  

• Hur eventuella statliga ingrepp har påverkat frontlinjebyråkraters handlingsfrihet 

besvaras empiriskt med samtalsintervjuer som metod. 

 

Eftersom ämnet i fråga handlar om komplexa institutionella förhållanden anses det viktigt att 

besitta en övergripande kunskap från början för att bättre förstå det kontext inom vilket 

intervjuerna tar plats. Av den anledningen kommer studien först och främst att arbeta med 

redan dokumenterad information för att bistå med en gedigen grund att stå på. 

Samtalsintervjuerna spelar en viktig roll i studien, men är lämpligast att genomföra efter 
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grundarbetet. Detta grundarbete består av en översiktlig beskrivning av 1980- och 90-talets 

förändringar, en genomgång av studiens teoretiska ramverk, samt den kvantitativa- och 

kvalitativa dokumentstudien. 

 

En anledning till att samtalsintervjuer inkluderats i metoden är att de ger en större potential 

för studien att spegla en verklighetsnära bild av frontlinjebyråkraters situation. Därtill ökar 

möjligheten att komma fram till ett intressant bidrag genom att strukturera intervjuerna i ett 

tätt förhållande till den teoretiska referensramen. Då jag vill veta vad varje intervjuperson 

tycker och tänker om ämnet kommer samma frågor att ställas till samtliga intervjupersoner. 

Förhoppningen är att det blir möjligt att utkristallisera ett mönster ur samtalen och uppnå 

teoretisk mättnad. Denna mättnad består av att man hittat samtliga relevanta tankekategorier 

och förhållningssätt som existerar i populationen. En indikator på teoretisk mättnad är att 

intervjupersonerna tenderar att upprepa vad de tidigare intervjupersonerna har nämnt.10 De 

strategiskt utvalda intervjupersonerna är visserligen inte representativa för populationen som 

helhet, men genom att analytiskt generalisera resultaten är det möjligt att lyfta fram 

allmängiltiga aspekter som förväntas säga något väsentligt om övriga närliggande fall.11 

 

Den valda strategin är lämplig för att uppnå ett gott resultat, men icke desto mindre existerar 

alternativa metoder som också förhåller sig väl till syftet. Exempelvis hade en enkätstudie 

kunnat ersätta samtalsintervjuerna. Den komparativa fördelen med en enkätstudie som metod 

är att den kan nå ett större urval med minimal ansträngning innan bearbetningen påbörjas. En 

enkätstudie hade dessutom lämpat sig för statistisk analys. Att välja den alternativa metoden 

kan vid ett första ögonblick te sig rationellt eftersom det hade besparat studien både tid och 

resurser. Vid närmare eftertanke är däremot samtalsintervjuer av naturliga skäl den överlägsna 

metoden eftersom det handlar om komplexa frågor som eventuellt behöver förklaras och 

upprepas. Samtalsintervjuer är nämligen lämpligare för att få utförliga svar på öppna frågor 

och undvika missförstånd. Möjligheten att ställa många och komplexa frågor och kontrollen 

över svarssituationen väger tungt vid jämförandet av den alternativa metoden.12 Mot den 

bakgrunden valdes samtalsintervjuer istället för utskickandet av enkäter.  

 

                                                
10 Esaiasson, Peter (2017). Metodpraktikan. s. 168 
11 Esaiasson, Peter (2017). Metodpraktikan. s. 159 
12 Esaiasson, Peter (2017). Metodpraktikan. s. 243-244 
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Studien använder en mångfald av material för att erhålla ett berikat innehåll av tilltänkt 

analys. Majoriteten av källmaterialet har hämtats genom Linköpings universitetsbibliotek och 

dess digitala sökfunktion. Resterande material har sitt ursprung i diverse elektroniska källor 

och kurslitteratur från statsvetenskapliga studier. Både 1980- och 90-talets förändringar och 

den teoretiska referensramen beskrivs med hjälp av vetenskaplig litteratur. Källmaterialet för 

den kvantitativa dokumentstudien utgörs av primärkällor, vilket innebär att data är hämtad 

från ursprungskällorna. Den kvalitativa dokumentstudiens källmaterial är en kombination av 

primär- och sekundärkällor.  

  

1.4 Avgränsningar 
I kapitel 2 har studien valt att ge en översiktlig beskrivning av utvecklingen under 1980- och 

90-talet. En detaljerad analys av decenniernas förändringar och dess konsekvenser förtjänar 

ett fullständigt forskningsarbete i sig självt. Med hänsyn till tidsramen och de begränsade 

resurserna kommer kapitlet att avgränsa sig till de för studien mest relevanta aspekterna. 

 

Vidare avgränsas studien till svenska grund- och gymnasieskolor eftersom dessa 

skolkategorier präglats av den i kapitel 2 nämnda utvecklingen i störst utsträckning. 

 

Den kvantitativa delen av dokumentstudien hade kunnat stärka sin legitimitet genom att 

analysera kostnadsutvecklingen över ett längre tidsintervall. För att gå längre bakåt i tiden 

hade det behövts en granskning av skolverkets årsredovisningar år 2008 och bakåt. 

Anledningen är att skolverket hade skolinspektionens ansvarsområde innan den nya 

myndigheten slog upp portarna. Till studiens förtret kunde skolverkets årsredovisningar inte 

hämtas på grund av tekniska problem. Således avgränsar sig den kvantitativa 

dokumentstudien till skolinspektionens årsredovisningar för perioden 2009-2017. 

 

1.5 Disposition 
I nästa kapitel kommer en genomgång av välfärdsstatens nya managementdoktrin, 

utvecklingen under 1980- och 90-talet samt dess effekter på utbildningssystemet. Kapitel tre 

presenterar studiens teoretiska ramverk. Nästgående kapitel fyra omfattar operationaliseringar 

samt aspekter av reliabilitet och validitet. Det femte kapitlet presenterar empirin för statligt 

kontroll- och tillsynsbehov och statliga ingrepp. Kapitel sex behandlar samtalsintervjuerna 

och den tillhörande arbetsprocessen. Slutligen i kapitel sju presenterar studien sina slutsatser.  
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Kapitel 2. Den svenska skolans förnyelse 
Kapitlet redogör för välfärdsstatens nya managementdoktrin, de väsentliga förändringarna 

under 1980- och 90-talet samt vilka effekter utvecklingen haft på utbildningssystemet.  

 

2.1 Välfärdsstatens nya managementdoktrin  
Den ekonomiska nedgång som började med oljekrisen 1973 ledde till att de offentliga 

resurserna i merparten av OECD-länderna reducerades, varpå den politiska enighet om värdet 

av statligt engagemang i offentliga verksamheter som tidigare existerat undergrävdes.13 I 

Sverige kom offentliga organisationer att bli föremål för omfattande omstruktureringar efter 

att ha uthärdat mycket kritik från både den högra och vänstra sidan av det politiska 

spektrumet. Den managementdoktrin som omstruktureringarna tog sin utgångspunkt i kallas 

för ”New public management” (vidare benämnt NPM). Denna managementdoktrin innefattas 

av ett kluster av idéer och teorier om att offentliga verksamheter kan effektiviseras genom 

anammandet av styrningsmetoder från det privata näringslivet.14  

 

Förespråkarna bakom NPM ansåg att de professionella krafterna kunde sköta 

skolverksamheten bättre än centralbyråkraterna, men att existerande regelverk, strukturer och 

procedurer skapade barriärer. Istället för en detaljstyrd verksamhet genom politisk väg skulle 

experter som förstod sig på verksamheten bäst tillåtas fokusera på problemen som behövde 

lösas. Detta förväntades producera organisationer med bättre anpassningsförmåga och en 

regering som fungerade bättre.15 En viktig strävan inom NPM var således att få till ett skifte 

från processtyrning (formulerandet av strikta regler gällande processers utformning) till ett 

större fokus på mål- och resultatstyrning (målformulering och kontroll av måluppfyllelse).16 I 

samma veva började idén att marknadisera den offentliga sektorn genom konkurrensutsättning 

och privatiseringar att blomstra fram. Mycket av vad som diskuterades under 1980-talet 

realiserades mot början av 1990-talet och är i dagens läge ett faktum.17  

 

                                                
13 Blomqvist, Paula & Rothstein, Bo (2000). Välfärdsstatens nya ansikte. s. 35 
14 Almqvist, Roland (2004). New public management. s. 10-15 
15 Laegrid, Per & Christensen, Tom (2002). New public management. s. 21 
16 Almqvist, Roland (2004). New public management. s. 24 
17 Almqvist, Roland (2004). New public management. s. 10 
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2.2 Decentraliseringens tre dimensioner 
Målstyrning som styrningsmetod brukar ofta förknippas med decentralisering – ett begrepp 

som fick ett stort genomslag under 1980-talet. Demokratiargument från föregående 

decennium sammanfattade decentralisering som idealiserade föreställningar om lokalt 

självbestämmande, småskalighet, lokal variation av service och ett ökat medborgarinflytande. 

Den grundläggande uppfattningen var att besluten och åtgärderna skulle bli sundare om 

centralbyråkrater och politiska direktiv inte var inblandade.18 

 

För att bryta ner begreppet ”decentralisering” till en koncis och lättbegriplig nivå använder jag 

docenten Jon Pierres definition, som täcker de flesta variationerna av begreppet. Han 

definierar decentralisering som: 

 

”förflyttningen av besluts- och handlingskompetens från högre till lägre nivåer i en 

organisation – eller om man så vill, från centrum till perifiri”19   

 

Inom politiken berör decentraliseringen, likt Pierres definition, att det politiska systemets 

högre nivåer överlämnar makt och beslutsbefogenheter till en lägre nivå. Pierre framhäver att 

decentralisering oftast inte enbart är en administrativ handling, utan snarare en process 

genomsyrad av politiska värderingar, vilket görs tydligt vid betänkandet av det politiska spelet 

om skolornas huvudmannaskap.20 Förändringar i styrningen under 1980- och 90-talet innebar 

en förändring längs tre dimensioner: Reglering, finansiering och huvudmannaskap. 

 

Med avseende på skolans förändring längs de tre dimensionerna kan följande konstateras. 

Med reglering avses beslut fattade av politiska institutioner gällande verksamhetens mål och 

innehåll. I skolans fall innebär decentraliseringen att styrdokumenten numera i högre grad 

karaktäriseras av övergripande målformuleringar, istället för detaljerade bestämmelser om 

verksamheten.21 Med andra ord har staten kontroll över regleringen, men den politiska 

makten har frånsagt sig ansvaret att specificera utbildningens innehåll, varpå de professionella 

krafterna fått mer handlingsfrihet för att uppnå målen. Gällande finansieringen har 

kommunernas möjlighet till ekonomisk styrning ökat avsevärt. Idag överför staten resurser till 

                                                
18 Pierre, Jon (2014). Decentralisering, governance och institutionell förändring. s. 248 
19 Pierre, Jon (2014). Decentralisering, governance och institutionell förändring. s. 249 
20 Pierre, Jon (2014). Decentralisering, governance och institutionell förändring. s. 251 
21 Jarl, Maria & Rönnberg, Linda (2015). Skolpolitik – Från riksdagshus till skola. s. 50 
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skolan genom ett allmänt statsbidrag till kommunerna. Detta innebär att kommunerna kan 

göra egna prioriteringar och själva disponera bidraget vid utformningen av verksamheten.22 

Angående huvudmannaskapet gjordes kommunerna till skolans huvudmän i samband med 

den så kallade kommunaliseringen. Med friskolereformen 1992 skapades även stora 

möjligheter för privata aktörer att anta huvudmannaskap över skolor.23  

 

2.2.1 Kommunaliseringen 
Vad ”kommunaliseringen” sammantaget handlar om är den serie politiska beslut som 

resulterade i det successiva överförandet av beslutsbefogenheter från den rikspolitiska till den 

kommunala nivån.24 En väsentlig del av denna process skedde 1988 då styrningen av skolan 

decentraliserades till kommunerna, vilka blev tilldelade skolans huvudmannaskap. Motivet 

var en strävan efter en bättre lokal förankring av beslut och kvalitetsmässig förnyelse.25 Före 

kommunaliseringens genombrott var den svenska skolan en av de mest detaljstyrda och 

genomreglerade offentliga verksamheterna i hela västvärlden. Bakom den omfattande statliga 

kontrollen fanns ett ideal att kunna garantera en likvärdig utbildningsstandard över hela riket. 

Den statliga centralstyrningen av skolväsendet var essentiell under den reformering och 

omstrukturering av skolan som pågick under efterkrigstiden, men enhetsskolan kom att brytas 

under 1980-talet då regeringen bedömde att detta var en förlegad tradition.26  

 

I Sverige fanns en stor efterfrågan på lokal autonomi och flexibilitet, delvis för att uppnå en 

förbättrad kostnadseffektivitet, men även på grund av ett växande behov av ökat medborgar- 

och brukarinflytande.27 År 1985 tillkallade dåvarande vice stadsminister Ingvar Carlsson en 

utredning om maktfördelningen och demokrati i Sverige, vilken bedömde att det 

medborgerliga inflytandet i skolan var särskilt litet och att skolan kunde anpassas till lokala 

förhållanden genom decentralisering. Samtidigt förutsatte utredningen att frihet för varje 

kommun och skola att själva välja hur undervisningen skulle bedrivas skulle leda till en ökad 

professionalisering av skolans personal.28 Utredningens betänkande knyter väl an till NPM 

och kom att omsättas i den offentliga förvaltningen genom införandet av målstyrning som 

                                                
22 Jarl, Maria & Rönnberg, Linda (2015). Skolpolitik – Från riksdagshus till skola. s. 51 
23 Jarl, Maria & Rönnberg, Linda (2015). Skolpolitik – Från riksdagshus till skola. s. 52 
24 Jarl, Maria & Rönnberg, Linda (2015). Skolpolitik – Från riksdagshus till skola. s. 50 
25 Blomqvist, Paula & Rothstein, Bo (2000). Välfärdsstatens nya ansikte. s. 163 
26 SOU 2014:5. Staten får inte abdikera – om kommunalisering. s. 56-57 
27 Laegrid, Per & Christensen, Tom (2002). New public management. s. 21  
28 SOU 1990:44. Demokrati och makt i Sverige 
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administrativ organisationsprincip. Beslutet att införa målstyrning i stadsförvaltningen togs 

1988 och innebar att detaljstyrningen ersattes med ett system där övergripande mål bestämdes 

centralt och genomfördes på det viset den verkställande nivån fann mest lämpligt för att 

uppnå målen.29 Detta tog sig uttryck i praktiken genom att de kommunala huvudmännen fick 

stor frihet att organisera skolverksamhetens finansiering och utformning. Mycket av makten 

var fortfarande förbehållen staten, men ansvaret för hur rikets skolverksamheter skulle 

utformas låg nu i kommunernas händer. 

 

2.3 Friskolereformen 
En central idé inom NPM som också infriats idag är att de traditionellt offentliga 

verksamheterna inte nödvändigtvis behöver utföras av stat, kommun, eller landsting, utan att 

de istället kan konkurrensutsättas och läggas ut på entreprenad.30  

 

Den moderata regeringen ledd av Carl Bildt 1991-1994 hade privatisering av produktionen av 

offentliga tjänster som sitt främsta recept för den offentliga sektorn, vilket gick under 

benämningen ”valfrihetsrevolutionen”.31 I samband med det borgerliga makttillträdet 

genomfördes friskolereformen 1992, vilket innebar en dramatisk förbättring av fristående 

skolors ekonomiska villkor. Fristående skolor har funnits sedan länge i Sverige, men i 

samband med friskolereformen kom de att tilldelas offentlig finansiering på en approximativt 

likvärdig nivå med de kommunala skolorna.32 Syftet var att konkurrensutsätta skolan och 

skapa förutsättningar för ökad mångfald, pedagogisk förnyelse och kvalitetsförbättringar i 

allmänhet.33 Med privatiseringen och den diversifiering som följde blev det möjligt att välja 

en skola utanför det traditionella upptagningsområdet eftersom kommunerna nu hade en reell 

konkurrens av skolor med privata huvudmän.  

 

En viktig faktor bakom friskolereformens intåg var den ideologiska profileringen inom 

moderaterna som skedde under 1980-talet. Startpunkten för profileringen kan dateras till 

Gösta Bohmans tal i Uppsala den 30 maj 1981. Hans budskap var att moderaterna stod inför 

en viktig uppgift – att genomdriva en liberalisering av samhället för att hejda utvecklingen 

                                                
29 SOU 2014:5. Staten får inte abdikera – om kommunaliseringen. s. 52 
30 Almqvist, Roland (2004). New public management. s. 25-26 
31 Rothstein, Bo (2010). Vad bör staten göra?. s. 40 
32 IFAU (2016). När skolan själv vår väja – Om friskolornas etableringsmönster. s.9 
33 Blomqvist, Paula & Rothstein, Bo (2000). Välfärdsstatens nya ansikte. s. 163  
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mot socialism. Välfärdsstaten hade blivit för omfattande och ineffektiv, men framförallt hade 

den inskränkt på medborgarnas frihet. Utgångspunkten var att staten inte fick ha monopol på 

att tillhandahålla välfärd och att förhållandet mellan staten och det civila samhällets 

institutioner behövde reformeras. När Moderaterna adopterade denna nyliberala linje 

utmanades därmed den socialdemokratiska samhällsmodellen mer explicit än vad den gjorts 

på flera decennier.34 Vad som följde var den starka privatiseringstrend som sträckte sig över 

de tidigare offentligt styrda skolverksamheterna. 

 

På en relativt kort tid har friskolorna intagit en ansenlig del av den svenska skolmarknaden. 

Skolverkets statistik (Hösten 2017) visar på en aggregerad nivå att närmare 1 av 4 skolor i 

Sverige är fristående. Bland gymnasieskolorna, där konkurrensen är som starkast, drivs cirka 

en tredjedel av privata aktörer.35 Med aktörsammansättningens kraftiga förändring har skolan 

blivit ett mer konfliktfyllt område. I och med den ökade valfriheten och friskolornas intåg har 

en mångfald av huvudmän kommit in i det politiska spelet om skolan. Med sig har de 

strategier som kan skilja sig från de andra spelarnas.36 Dessa är omständigheter som gör 

friskolereformen särskilt intressant eftersom de visar vilken betydelse NPM har haft för det 

rådande utbildningssystemet. Reformen var starkt influerad av principer om konkurrens- och 

marknadsutsättning av den offentliga sektorn och kan ses som en milstolpe för välfärdsstatens 

anammande av den nya managementdoktrinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
34 Möller, Tommy (2015). Svensk politisk historia. s. 267  
35 Skolverket (2017). Snabbfakta. 2018-01-10. Tillgänglig: https://www.skolverket.se/statistik-och-
utvardering/statistik-i-tabeller/snabbfakta-1.120821  
36 Jarl, Maria & Rönnberg, Linda (2015). Skolpolitik – Från riksdagshus till skola. s. 233-234 

https://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/snabbfakta-1.120821
https://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/snabbfakta-1.120821
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Kapitel 3. Teori 
Kapitlet introducerar och analyserar det teoretiska ramverk som senare kommer att utgöra 

utgångspunkten för studiens analys och slutsats.  

 

3.1 Lipskys frontlinjebyråkratteori 
Begreppet ”frontlinjebyråkrati” myntades först av Michael Lipsky 1969, som förfäktade att 

policys i hög grad påverkas av människorna som implementerar dem i praktiken.37 Det finns 

två sätt att förstå begreppet. Det ena är att likställa det med den public service som 

medborgarna regelbundet interagerar med. Utifrån denna förståelse betraktas den personal 

som är verksam inom public service som frontlinjebyråkrater utan vidare förutsättningar. 

Detta är det vanligaste sättet begreppet används på. Det andra sättet – vilket Lipsky 

ursprungligen syftade på – är att definiera frontlinjebyråkrati som arbete inom public service 

utfört under särskilda villkor. Enligt detta förhållningssätt agerar frontlinjebyråkraterna i 

direktkontakt med medborgarna och har befogenhet att utöva auktoritet över dem. Vidare 

menar Lipsky att de ofta är oförmögna att utföra jobben i enlighet med befattningens ideal 

som följd av begränsningar i arbetsförhållandena.38  

 

Karaktäriserande för frontlinjebyråkrater är att de arbetar i situationer som är för 

komplicerade för att hanteras enligt ett detaljstyrt regelverk. Det handlar om situationer som 

ofta kräver respons till den mänskliga dimensionen. Exempelvis kan poliser inte agera enligt 

alltför strikta instruktioner för ingripanden, särskilt inte vid bemötandet av hotfulla individer. 

Likaså har den nutida synen på utbildning förmildrat detaljerade instruktioner för hur och vad 

lärare skall lära, då utbildningsfilosofin menar att varje elev har olika inlärningsmöjligheter. 

Istället för ett detaljstyrt regelverk har frontlinjebyråkraterna ett målbaserat regelverk som kan 

tolkas och anpassas till den individ som mottager public service. Frontlinjebyråkraterna är 

oftast respekterade i sina specifika arbetsområden och är relativt fria från övervakning av 

överordnade eller klienter. Innebörden av detta är att de har en stor handlingsfrihet och 

förväntas utöva sin professionalitet genom självständiga beslut.39  

 

                                                
37 Lipsky, Michael (1969). Toward a Theory of Street-Level Bureaucracy (IRP Discussion Papers No. 48-69). s. 45 
38 Lipsky, Michael (2010). Street-level bureaucracy – Dilemmas of the individual in public services. s.xvii 
39 Lipsky, Michael (2010). Street-level bureaucracy – Dilemmas of the individual in public services. s.14-15 
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Skolan, kan per Lipskys definition, betraktas som en arena för frontlinjebyråkrati eftersom 

lärare och rektorer arbetar enligt ett politiskt bestämt mandat och i direktkontakt med 

medborgarna – ergo på frontlinjen där staten möter folket.40 Arbetsuppgifterna är många, 

resurserna knappa och övergången till målstyrning har minskat statens inflytande över 

arbetsprocessen. Lipsky påpekar att målstyrningens specifikation har en betydande effekt på 

frontlinjebyråkraters handlingsfrihet. Tydligare målformuleringar och välutvecklad kontroll 

av måluppfyllelse skapar en mindre handlingsfrihet, medan diffusa målformuleringar och 

mindre kontroll av måluppfyllelse skapar en ökad handlingsfrihet.41 I Sverige finns förvisso 

styrdokument och regelverk som reglerar skolans arbete, men frontlinjebyråkraterna kan göra 

en egen tolkning av hur riktlinjerna skall ta sig uttryck i verksamheten i och med deras 

övergripande karaktär.42 Implikationen bakom detta är att utbildningssystemets utveckling, 

som diskuterats i föregående kapitel, har gett skolans frontlinjebyråkrater ett större inflytande 

över verksamhetens utformning. 

 

Frontlinjebyråkrater vars arbeten är relativt fria från strukturella restriktioner kommer trots 

detta att utveckla rutiner i respons till deras arbetsförhållanden. Dessa rutiner utvecklas i 

huvudsak för att minska arbetsbördan och kunna arbeta i förhållande till de förväntningar och 

krav som ställs av den egna organisationen, medborgarna och staten.43 Maria Jarl och Linda 

Rönnberg menar i boken Skolpolitik – Från riksdagshus till klassrum att skolverksamheten 

kan liknas vid ett politiskt system och att frontlinjebyråkraternas beslut är politiska i sin natur. 

De utgår från David Eastons definition av politik som den auktoritativa fördelningen av 

värden. Per denna definition handlar politik om fördelningen av olika värden som 

medborgarna värderar högt. Fördelningen är auktoritativt i det avseendet att medborgarna 

uppfattar besluten som bindande eller legitima. Från det perspektivet agerar skolans 

frontlinjebyråkrater ofta på ett vis som påminner om den traditionella politikerrollen då de 

dagligen hanterar konkurrerande krav och önskemål. De begränsade resurserna gör att 

frontlinjebyråkraterna måste göra prioriteringar mellan vilka krav som skall tillgodoses.44   

                                                
40 Lipsky, Michael (2010). Street-level bureaucracy – Dilemmas of the individual in public services. s.xi 
41 Lipsky, Michael (2010). Street-level bureaucracy – Dilemmas of the individual in public services. s.40 
42 Jarl, Maria & Rönnberg. Linda (2015). Skolpolitik – Från riksdagshus till skola. s. 28 
43 Lipsky, Michael (2010). Street-level bureaucracy – Dilemmas of the individual in public services. s.xvii 
44 Jarl, Maria & Rönnberg, Linda (2015). Skolpolitik – Från riksdagshus till skola. s. 16-17 
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Lipskys resonemang hjälper oss att förstå varför välfärdens personal utgör en kritisk funktion 

i det svenska samhället. Trots att personalen normalt sett betraktas som vanliga anställda, 

representerar deras handlingar en leverans av de tjänster som erbjuds av staten.45  

 

3.1.1 Frontlinjebyråkrater som policyskapare 
Implementeringsprocesser drivs fram av individer och deras handlande. I teorin får 

skolpolitiken sitt slutgiltiga innehåll i mötet mellan frontlinjebyråkraten (rektorn/läraren) och 

medborgaren (eleven/föräldern). Lipsky menar att det först är i mötet med berörda 

medborgare som de politiska besluten får en verklig existens, och att besluten först då får en 

reell betydelse för medborgarna. Från det perspektivet inser vi att skolans frontlinjebyråkrater 

utgör de avgörande kuggarna i skolpolitikens implementeringsprocess.46 En faktor som 

Lipsky menar är gemensam för alla frontlinjebyråkratier är att det finns ett stort avstånd 

mellan beslutsfattare högt upp i den organisatoriska hierarkin och personalen längre ner i 

hierarkin som skall implementera besluten.47 Detta resulterar i att den faktiska policyn 

bestäms i tolkningsprocessen hos frontlinjebyråkraterna under mycket begränsad påverkan av 

centrala politiska beslut.48 Som implementeringskedjans sista länk har frontlinjebyråkraten en 

betydande handlingsfrihet i förhållande till den politiska styrningen när vederbörande gör 

avvägningar och fattar beslut om hur det konkreta arbetet skall disponeras. Andra faktorer 

utöver de politiska reglerna kan tas hänsyn till i olika grad när denne planerar sitt arbete. 

Exempelvis kan frontlinjebyråkratens egna tolkning av reglerna, den subjektiva professionella 

kunskapen eller bedömningen av den enskilde medborgarens behov ha en inverkan i 

bedömningen. Det är denna handlingsfrihet som ger frontlinjebyråkraterna en maktposition.49 

Sammantaget är innebörden att rektorer och lärare, genom sin yrkesutövning, håller frågan 

om skolpolitikens slutgiltiga förverkligande i sina egna händer.50  

 

3.1.2 Demokratins svarta hål  
Våra folkvalda politiker har i många fall enbart ett begränsat inflytande över den offentliga 

politiken såsom medborgarna faktiskt möter den. Anledningen är att de centrala politiska 

                                                
45 Lipsky, Michael (2010). Street-level bureaucracy – Dilemmas of the individual in public services. s.3 
46 Herting, Nils (2014). Implementering: Perspektiv och mekanismer, i Politik som organisation. s. 200 
47 Lipsky, Michael (2010). Street-level bureaucracy – Dilemmas of the individual in public services. s.11 
48 Herting, Nils (2014). Implementering: Perspektiv och mekanismer, i Politik som organisation. s. 190 
49 Herting, Nils (2014). Implementering: Perspektiv och mekanismer, i Politik som organisation. s. 200 
50 Jarl, Maria & Rönnberg, Linda (2015). Skolpolitik – Från riksdagshus till skola. s. 16 
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organen inte kan detaljstyra alla olikartade åtgärder som bör vidtas i de unika fall som måste 

hanteras. Istället måste den operativa personalen ges ett stort handlingsutrymme för att med 

flexibilitet kunna avgöra vilka åtgärder som är lämpliga i de enskilda fallen. I realiteten är det 

summan av den operativa personalens handlingar som de facto blir det offentliga 

åtgärdsprogrammet. Detta skapar vad statsvetaren Bo Rothstein kallar för ett demokratins 

svarta hål. I korta drag innebär demokratins svarta hål att det är frontlinjebyråkraterna som 

beslutar om medborgarnas välfärd, vilket gör det svårt att utkräva något ansvar i frågan om 

åtgärderna är representativa för lagstiftningens intentioner.51 Som tidigare nämnts har skolans 

omstrukturering inneburit att styrningen av skolans innehåll förverkligas lokalt. När 

intentionerna i styrdokumenten möter verksamheten gör frontlinjebyråkraterna en egen 

tolkning och värdering av innehållet. Problematiken växer fram då glappet mellan vad 

samhället gett i skolan i uppdrag och vad skolan faktiskt gör kan vara stort.52 

 

Rothsteins resonemang om demokratins svarta hål sätter fingret på en väsentlig nackdel med 

decentralisering – nämligen det demokratiska problem som uppstår när det i själva verket är 

andra än de folkvalda politikerna som styr implementeringen. Om vi med implementering 

menar processen mellan politiska beslut och deras realisering finns en risk att mycket går fel 

då inriktningen på den faktiskt förda politiken kan förändras radikalt. Även under gynnsamma 

förutsättningar är sannolikheten stor att skolpolitikens implementering misslyckas. Små och 

närmast banala behov under implementeringsprocessens gång kan medföra att den faktiskt 

genomförda politiken blir något helt annat än vad som beslutats.53 En möjlig förklaring till 

skillnader mellan beslutad och implementerad policy är att rektorer och lärare tolkar 

styrdokumenten annorlunda än vad lagstiftningen avsett, eller att intentionerna varit för vaga 

och motsägelsefulla.54 

 

I en representativ demokrati av Sveriges typ är folkets vilja menad att avspeglas i de beslut 

som politikerna tagit. I skolan finns det en risk att denna demokratiska princip inte infrias då 

mycket av ansvaret förflyttats till lokala organ och enskilda tjänstemän. Man kan ställa sig 

tveksam till att frontlinjebyråkraterna som är verksamma i rikets skolor för en implementering 

av skolpolitiken som är representativ för folkets vilja. Å ena sidan kan man argumentera för 

                                                
51 Blomqvist, Paula & Rothstein, Bo (2000). Välfärdsstatens nya ansikte. s.16 
52 Jarl, Maria & Rönnberg, Linda (2015). Skolpolitik – Från riksdagshus till skola. s. 89 
53 Herting, Nils (2014). Implementering: Perspektiv och mekanismer, i Politik som organisation. s. 185 
54 Jarl, Maria & Rönnberg, Linda (2015). Skolpolitik – Från riksdagshus till skola. s. 89 
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att friskolereformen råder bot mot denna problematik, då medborgarna fått rättigheten att 

välja bort de producenter de är missnöjda med. Å andra sidan kan implementeringens 

svårigheter och frontlinjebyråkraternas betydelse, ses som skäl till ett strikt offentligt 

huvudmannaskap av skolan för att säkra demokratisk kontroll över verksamheten.55  

 

Till syvende och sist kan vi konstatera att politiska beslut inte enbart bör handla om att ange 

substantiella mål, vilket utbildningssystemets målstyrning kan få en att tro. För en 

framgångsrik implementering bör politiska beslut även handla om mer principiella idéer om 

hur politisk legitimitet kan organiseras.56  

 

3.2 Rational choice 
Rational choice är ett teoretiskt ramverk nära anknutet till nationalekonomin som hjälper oss 

förstå och beskriva sociala/ekonomiska beteenden hos aktörer. Konceptet som rational choice 

grundar sig på kallas för homo economicus. Detta koncept av mänskligt beteende utgår från 

premissen att individer är rationella, strikt kalkylerande och nyttomaximerande varelser som 

strävar efter att uppnå sina personliga ändamål. Trots faktumet att teorin fått lite empiriskt 

stöd i den akademiska världen, fortsätter den att dominera den ekonomiska och 

statsvetenskapliga diskursen i många länder.57  

 

3.2.1 Institutionell rational choice 
Institutionell rational choice (Vidare benämnt ”IRC”) kan betraktas som en vidareutveckling 

av den traditionella teorin i avseendet att fokus läggs på institutioner och deras långsiktiga 

hållbarhet. IRCs förhållningssätt till institutioner handlar i korthet om den strategiska 

interaktionen mellan individerna som är verksamma i det institutionella sammanhanget.58 Likt 

den traditionella teorin använder sig IRC av antagandet att relevanta aktörer har ett antal 

fastrotade preferenser som de agerar strategiskt och kalkylerande för att uppnå. Då individer 

agerar ändamålsenligt för att tillgodose sina preferenser kan deras samlade handlingar 

producera ett för kollektivet suboptimalt utfall. Vad som typiskt förhindrar aktörer från att 

agera på ett för kollektivet optimalt sätt är frånvaron av institutionella regleringar som 

                                                
55 Blomqvist, Paula & Rothstein, Bo (2000). Välfärdsstatens nya ansikte. s.17 
56 Herting, Nils (2014). Implementering: Perspektiv och mekanismer, i Politik som organisation. s. 207 
57 Walsh, John (2013). Salem press encyclopedia – Rational choice theory 
58 Goodin, Robert (1998). A new handbook of political science. s. 169 
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garanterar solidariskt beteende.59 Till en början utvecklades IRC i samband med analysen av 

aktörers beteenden i den amerikanska kongressen och har därefter applicerats på andra 

politiska företeelser. George Tsebelis undersökte exempelvis implikationerna bakom 

institutionell reform inom den europeiska unionen.60 Andra akademiker har analyserat vilka 

typer av ansvar som staten delegerar till organisationer och hur dessa organisationer är 

utformade.61 

 

3.2.2 Principal-agentteori 
Principal-agentteorin är ett nyckelkoncept inom IRC som tar upp relationen mellan aktören 

som vill få något utfört (principal) och aktören som blir tilldelad uppgiften (agent). Teorin 

antar att principalen ingår en kontraktsmässig relation med en andra part (agenten) och 

delegerar beslutsfattande makt till denne, vilken i sin tur fullföljer särskilda ansvar och 

uppdrag åt principalens vägnar.62 ”Agentproblemet” uppstår då det existerar en 

informationsasymmetri till agentens fördel. Informationsasymmetrin skapar möjligheten för 

agenten att ägna sig åt opportunistiskt beteende på principalens bekostnad. För att minska 

informationsasymmetrin kommer principalen att vidta strategiska åtgärder. Den naturliga 

lösningen för problemet är att investera resurser i övervakning eller genomdriva regleringar 

som förebygger oönskat beteende.63 Agentproblemet har följande kännetecken, vilka kan ses 

som principal-agentteorins centrala antaganden:64 

 

a) Agentens inflytande: Principalens nytta påverkas av agentens handlingar.   

 

b) Asymmetrisk information: Principalen kan observera utfallet, men inte agentens 

handlingar. Övervakning av agentens handlingar är teoretiskt möjligt, men att erhålla 

en total tillsyn är oerhört kostsamt.  

 

                                                
59 Hall, Peter (1996). Political science and the three new instituitonalisms. s. 945 
60 Tsebelis, George (1994). The power of the European parliament as a conditional agenda setter 
61 Hall, Peter (1996). Political science and the three new instituitonalisms. s. 944 
62 Tallberg, Jonas (1999). Making states comply: the European commision, the European court of justice & the 
enforcement of the internal market. s. 56 
63 Jean-Jacques Laffont (2003). The principal agent model: The economic theory of incentives. s.74 
64 Miller, Gary (2005). The political evolution of principal-agent models. s.205 
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c) Asymmetriska preferenser: Agentens preferenser antas skilja sig från principalens. 

Exempelvis kan handlingar som gagnar principalens nytta vara kostsamma för 

agenten, vilket resulterar i en preferens för arbetsskygghet. 

 

En separation mellan beställare (stat) och utförare (skola), kan enligt principal-agentteorin 

medföra en situation där beställaren upplever ett ökat behov av kontroll och tillsyn. 

Separationen i fråga om skolan kan sägas bero på skolreformerna med den tillhörande 

övergången till målstyrning. Skolan är förvisso en politiskt styrd organisation, men samtidigt 

är den befolkad av frontlinjebyråkrater med mycket makt över den egna arbetsprocessen och 

verksamhetens utformning. Staten kan omöjligen besitta samma tillsyn över skolans dagliga 

verksamhet likt frontlinjebyråkraterna som är verksamma där. Det innebär att 

frontlinjebyråkraterna, som besitter mer information, kan utveckla tendenser att agera på ett 

vis som går stick i stäv med statens önskemål. Då staten frånsagt sig stora delar av ansvaret 

för skolan, kan vi utifrån teorin ponera att det behövs noggrann utvärdering och kontroll för 

att säkerställa att de professionella krafterna agerar på ett till uppdraget tillbörligt sätt.65  

 

Statsvetaren Evert Vedung är en av dem som menar att utvärdering fått ett stort genomslag 

hos merparten av aktiviteterna i dagens politik och förvaltning.66 Vedungs utsaga bekräftas av 

exempelvis OECD, som påvisat att regeringar ägnar mer tid, pengar och uppmärksamhet till 

att genomföra utvärderingar och resultatmätningar inom den offentliga sektorn än vad man 

någonsin gjort tidigare.67 Detta är begripligt med tanke på det genomslag som NPM haft inom 

OECD-länderna. Kontentan är att statligt kontroll- och tillsynsbehov över hur ansvaret 

hanteras ökar ju färre riktlinjerna i systemet blir. För att spinna vidare på ämnet, kommer 

studien i kapitel 6, att undersöka hur statligt kontroll- och tillsynsbehov förändrats och vilka 

statliga ingrepp som genomdrivits för att säkerställa att skolans frontlinjebyråkrater agerar i 

linje med statens intressen. 

 

 

 

 

 

                                                
65 Jarl, Maria & Rönnberg, Linda (2015). Skolpolitik – Från riksdagshus till skola. s. 13 
66 Vedung, Evert (2009). Utvärdering i politik och förvaltning.   
67 Thiel, Sandra & Leeuw, Franz (2002). The performance paradox in the public sector. s. 267 



19 
 

Kapitel 4. Operationalisering 
Kapitlet redogör för de operationaliseringar som är nödvändiga för att kunna genomföra den 

kvantitativa dokumentstudien och samtalsintervjuerna. Följaktligen kommer en diskussion av 

operationaliseringarnas reliabilitet och validitet.  

 

4.1 Statligt kontroll- och tillsynsbehov 
Eftersom ”statligt kontroll- och tillsynsbehov” är formulerat på en hög abstraktionsnivå 

innebär det att översättningen till operationella indikatorer blir särskilt problematisk och lätt 

att utsätta för kritik. Den mest praktiska och vattentäta operationaliseringen är att ta reda på 

vilken myndighet som ansvarar för kontroll och tillsyn av skolan, ta en kvantitativ ansats och 

räkna på myndighetens kostnader. Ansvaret har emellertid burits av olika myndigheter, men i 

dagsläget är skolinspektionen den särskilda kontrollmyndigheten som tar ansvaret genom 

bland annat regelbundna tillsyns- och kvalitetsgranskningar. Dessa granskningar innebär 

regelbundna kartläggningar av skolornas verksamhet. Vanliga inslag är bland annat 

dokumentstudier, besök, diskussioner med verksamhetsansvariga och enkätundersökningar.68 

Att enbart undersöka skolinspektionens kostnader för regelbundna tillsyns- och 

kvalitetsgranskningar förefaller dock vanskligt eftersom studien då går miste om 

kostnadsutvecklingen hos myndighetens föregångare. Skolverket genomförde granskningarna 

före skolinspektionens intåg, men på grund av tekniska problem kunde studien inte komma åt 

skolverkets årsredovisningar för år 2008 och bakåt. Eftersom skolverkets årsredovisningar för 

år 2008 och bakåt inte finns tillgängliga för granskning kan inte skolverkets 

kostnadsutveckling för tillsyns- och kvalitetsgranskningar mätas. Av den anledningen 

operationaliserar studien ”statligt kontroll- och tillsynsbehov” till skolinspektionens kostnader 

för regelbundna tillsyns- och kvalitetsgranskningar under perioden 2009-2017. Detta är en 

betydlig nackdel för studien eftersom decentraliseringen genomfördes redan mot början av 

1990-talet. Den nödvändiga operationaliseringen mäter alltså bara statligt kontroll- och 

tillsynsbehov för en begränsad period av decentraliseringsprocessen. Å andra sidan blir 

undersökningen mindre tidskrävande samtidigt som den belyser kostnadsutvecklingen för de 

senaste åren. Detta kan göra studien mer dagsaktuell då fokus sätts på den närmaste tidens 

omständigheter. 

 

                                                
68 Skolinspektionen. Inspektion. 2018-06-13. Tillgänglig: https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--
granskning/  

https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/
https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/
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4.2 Frontlinjebyråkrat 
För att i praktiken kunna göra ett strategiskt urval av intervjupersoner måste begreppet 

”frontlinjebyråkrat” operationaliseras.69 Problematiken uppstår vid gränsdragningen för vad 

som utgör en frontlinjebyråkrat i skolan och vilken av dessa som är lämpligast att intervjua. 

Lärare som möter elever flera timmar om dagen lär vara oerhört mer informerade om 

verksamheten på gräsrotsnivå jämfört med rektorn, som i föga utsträckning träffar elever i en 

undervisningssituation.70 Vidare står lärare längre ner i hierarkin och närmare allmänheten, 

medan rektorn har en mellanposition med avstånd både till staten och den operativa 

personalen. I ljuset av Lipskys teori är rektorer dock frontlinjebyråkrater i hög grad eftersom 

dessa också jobbar nära allmänheten. Både rektorer och lärare spelar en kritisk roll i 

skolpolitikens implementering, inte minst eftersom båda grupper är frontlinjebyråkrater, men 

det är rektorerna som bär det största ansvaret då dessa fungerar som verksamhetsföreträdare, 

arbetsgivarföreträdare och pedagogiska ledare. Samtalsintervjuer med rektorer, mot bakgrund 

av deras helhetsbild över verksamheten, kan därmed ge en mer nyanserad spegling av 

verkligheten. Av den anledningen operationaliseras begreppet till rektorer. 

 

4.3 Reliabilitet och validitet 
Forskningen blir inte bättre än kvaliteten på den data som samlas in. Därför är det viktigt att 

belysa aspekter av reliabilitet och validitet. Medan reliabiliteten avser tillförlitligheten hos den 

data som samlas in, handlar validiteten om giltigheten i undersökningen, dvs hur väl 

undersökningen mäter vad som avses att mätas.71 Vad som avses att mätas är 

skolinspektionens kostnadsutveckling för regelbundna tillsyns- och kvalitetsgranskningar, 

vilket betraktas som en indikator på om staten har agerat enligt principal-agentteorins 

föreställningar eller inte. Studiens kvantitativa data är direkt tagen ur skolinspektionens 

årsredovisningar och skolverkets statistikdatabas för antal skolor och elever. Båda är statliga 

myndigheter som är under konstant bevakning av regeringen och får därför ses som 

tillförlitliga. För att gardera undersökningen mot systematiska fel har kostnadsutvecklingen 

justerats för inflation och utgår från värdets motsvarighet i 2017-års priser. Genom att 

använda konsumentprisindex, det vanliga måttet för inflationsberäkningar i Sverige, redovisar 

                                                
69 Esaiasson, Peter (2017). Metodpraktikan. s. 59 
70 Vedung, Evert (2009). Utvärdering i politik och förvaltning. s. 172 
71 Esaiasson, Peter (2016). Metodpraktikan. s.57-59 
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tabellen kostnadsutvecklingens reella förändring.72 Den reella kostnaden beräknas med 

formeln: 

 

𝑅𝑒𝑒𝑙𝑙 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 = 𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎 å𝑟𝑒𝑡 𝑠𝑜𝑚 𝑚ä𝑡𝑠 ×  (
𝐾𝑃𝐼 2017

𝐾𝑃𝐼 å𝑟𝑒𝑡 𝑠𝑜𝑚 𝑚ä𝑡𝑠
) 

 

Gällande samtalsintervjuerna har studien uppnått en hög begreppsvaliditet eftersom det finns 

en tydlig överrensstämmelse mellan den teoretiska och operationella definitionen.73 För att 

stärka reliabiliteten kommer respondenterna bli ombedda att utveckla sina svar för att undvika 

eventuella tolkningsfel vid intervjuernas gång. Därtill ställs exakt samma intervjufrågor till 

samtliga respondenter för att erhålla en konsistens och möjlighet till teoretisk mättnad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
72 Statistiska centralbyrån. Konsumentprisindex (1980=0). fastställda tal. 2018-05-09. Tillgänglig: 
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-
konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/tabell-och-diagram/konsumentprisindex-
kpi/kpi-faststallda-tal-1980100/  
73 Mälardalens högskola. Validitet. 2014-01-02. Tillgänglig: http://www.mdh.se/student/stod-
studier/examensarbete/omraden/metoddoktorn/metod/validitet-1.29071  

https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/tabell-och-diagram/konsumentprisindex-kpi/kpi-faststallda-tal-1980100/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/tabell-och-diagram/konsumentprisindex-kpi/kpi-faststallda-tal-1980100/
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-konsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/tabell-och-diagram/konsumentprisindex-kpi/kpi-faststallda-tal-1980100/
http://www.mdh.se/student/stod-studier/examensarbete/omraden/metoddoktorn/metod/validitet-1.29071
http://www.mdh.se/student/stod-studier/examensarbete/omraden/metoddoktorn/metod/validitet-1.29071
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Kapitel 5. Statens ingrepp och agerande som principal 
Kapitlet redogör för de bevis som finns för att staten faktiskt ägnar med tid, pengar och 

uppmärksamhet till att genomföra utvärderingar inom skolväsendet. Kapitlet inleder med en 

redovisning av skolinspektionens kostnader för regelbundna tillsyns- och 

kvalitetsgranskningar för att sedan presentera olika ingrepp som gjorts för att stärka statlig 

kontroll. 

 

5.1 Kostnader för regelbundna tillsyns- och kvalitetsgranskningar 
Den borgerliga alliansen hade sedan länge eftersträvat en särskild och fristående 

kontrollmyndighet på utbildningsområdet. När alliansen intog regeringsställning, och därmed 

utbildningsdepartementet år 2006, sattes idén i verket och under oktober 2008 slog den nya 

skolmyndigheten, statens skolinspektion upp sina portar.74 Genom en granskning av 

skolinspektionens årsredovisningar för perioden 2009-2017 har nedanstående tabell tagits 

fram. Tabellen visar hur myndighetens kostnader för tillsyn- och kvalitetsgranskning 

förändrats över tid och syftar till att skildra statligt kontroll- och tillsynsbehov.  

 

Tabell 1. skolinspektionens kostnader för regelbundna tillsyn- och kvalitetsgranskningar 

Årtal 

Kostnader för regelbundna 
tillsyns- och 

kvalitetsgranskningar (tkr) 

Summa 
(tkr) 

KPI 
(1980=100) 

Reell 
kostnad i 
2017-års 

priser (tkr) 

Antal 
grundskolor 

Antal 
gymnasieskolor 

Totalt 
antal 

skolor 

Reell kostnad 
per skola 

Kommunal 
huvudman 

Privat 
huvudman 

2009 193 238 35 410 228 648 299,66 245 778 4660 976 5636 43 609 

2010 222 139 39 201 261 340 303,46 277 401 4627 1015 5642 49 167 

2011 195 387 47 539 242 926 311,43 251 257 4616 1005 5621 44 700 

2012 206 195 41 994 248 189 314,2 254 437 4909 1253 6162 41 291 

2013 209 935 49 082 259 017 314,06 265 656 4887 1346 6233 42 621 

2014 245 517 39 381 284 898 313,49 292 732 4845 1328 6173 47 421 

2015 204 212 106 235 310 447 313,35 319 126 4845 1303 6148 51 907 

2016 226 214 91 848 318 062 316,43 323 771 4847 1313 6160 52 560 

2017 215 387 91 433 306 820 322,11 306 820 4832 1316 6148 49 906 

Tabellen är skapad av författaren själv i Microsoft Excel 

 

Vi kan först konstatera att kostnaden för regelbundna tillsyns- och kvalitetsgranskningar har 

ökat från 228 648tkr år 2009 till 306 820tkr år 2017. Siffrorna utgör den nominella 

kostnadsutvecklingen, vilken har den procentuella förändringen 34,19 %. För att erhålla en 

                                                
74 Jarl, Maria & Rönnberg, Linda (2015). Skolpolitik – Från riksdagshus till skola. s. 200 
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mer sanningsenlig bild av kostnadsutvecklingen behöver siffrorna justeras efter inflationen, 

vilket görs enligt 2017-års priser via konsumentprisindex. Med detta gjort observerar vi att 

den reella kostnaden för regelbundna tillsyns- och kvalitetsgranskningar har ökat från 

245 778tkr år 2009 till 306 820tkr år 2017, vilket ger den reella procentuella förändringen 

24,84 %. För att säkerställa att kostnadsökningen inte beror på ett ökat antal skolor har den 

reella kostnaden dividerats med det totala antalet skolor varje år. Den reella kostnaden per 

skola har ökat från 43 609kr år 2009 till 49 906kr år 2017, vilket ger den procentuella 

förändringen 14,44 %.75 Totalt antal grund- och gymnasieskolor har ökat från 5636 år 2009 

till 6148 år 2017.76 

 

Kostnadsutvecklingen är inte särskilt häpnadsväckande, men faktumet kvarstår att 

skolinspektionen faktiskt ökat sina kostnader för regelbundna tillsyns- och 

kvalitetsgranskningar. Kostnadsökningen får betraktas som liten för en period på nio år, men 

eftersom principal-agentteorin inte specificerar i vilken omfattning principalens åtgärder 

behöver sträcka sig, får kostnadsökningen betraktas som ett svagt bevis på att staten agerat i 

linje med teorins föreställningar – det vill säga att staten vidtagit åtgärder för att minska 

informationsasymmetrin. För att ge en intuitiv överblick av kostnadsökningen har två diagram 

producerats.  

 

Diagram 1. kostnadsutvecklingen för regelbundna tillsyns- och kvalitetsgranskningar 

 

Diagrammet är skapat av författaren själv i Microsoft Excel 

                                                
75 Skolinspektionens årsredovisningar från år 2009 till år 2017. Tillgängliga: 
https://www.skolinspektionen.se/sv/Listningar-
konfiguration/Sok/?page=2&sortOrder=datum&filter=all&q=%C3%A5rsredovisning%20  
76 Skolverkets statistik för skolor och elever i grund- och gymnasieskolan från år 2009 till år 2017. Tillgängligt: 
https://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller  
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Den tjocka linjen visar den reella kostnadsutvecklingen under perioden. För att ge ett bra mått 

på hur förändringen har skett har den prickade trendlinjen inkluderats i båda diagrammen. 

Båda diagrammen visar att trendlinjen har en svagt uppåtriktad lutning, vilket åskådliggör hur 

skolinspektionens reella kostnad har ökat. Diagrammet ovan visar den aggregerade reella 

kostnadsutvecklingen, medan diagrammet nedan visar den reella kostnadsutvecklingen per 

skola. 

 

Diagram 2. kostnadsutvecklingen för regelbundna tillsyns- och kvalitetsgranskningar per skola 

 

Diagrammet är skapat av författaren själv i Microsoft Excel 

 

5.2 Skolinspektionens avancemang  
Skolinspektionens regelbundna tillsyn har gjorts mer frekvent då all skolverksamhet numera 

granskas över en treårsperiod, istället för den femårsperiod som tidigare gällde. Dessutom har 

skolinspektionen, sedan 2014, utvidgat tillsynen för att omfatta en bedömning av fristående 

skolors ekonomiska situation. Denna bedömning sker i samband med den regelbundna 

tillsynen, i syfte att upptäcka skolor vars ekonomiska situation är så dålig att det kan få 

negativa konsekvenser för eleverna, för att då prioritera besök vid dessa skolor.77 Genom 

2010-års skollag fick skolinspektionen ett betydligt starkare lagstöd jämfört med tidigare, 

vilket yttrar sig genom utökade sanktionsmöjligheter mot kommunala och privata 

                                                
77 IFAU (2016). När skolan själv vår väja – Om friskolornas etableringsmönster. s. 13 
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huvudmän.78 Det förstärkta lagstödet har gett skolinspektionen utökade möjligheter till att 

ingripa, rikta förödande vitesförelägganden samt besluta om temporära verksamhetsförbud.79 

Utöver detta pågår ett internt implementeringsarbete inom skolinspektionen inför införandet 

av regelbunden kvalitetsgranskning, som är menat att starta höstterminen 2018. Syftet med 

denna kvalitetsgranskning är enligt skolinspektionen att ”skolinspektionen ska kunna ge mer 

stöd och återkoppling till skolor, kommuner och fristående huvudmän”.80  

 

5.3 Vinster i välfärden under utredning 
Vinstfrågan har varit under utredning på uppdrag av staten genom välfärdsutredningen 2015-

2017, vars syfte var att ”säkerställa dels att offentliga medel används till just den verksamhet 

de är avsedda för och på ett sådant sätt att de kommer brukarna till godo, dels att eventuella 

överskott som huvudregel ska återföras till den verksamhet där de uppstått”.81 Viktigt att 

påpeka är att utredningen beställdes av den socialdemokratiska regeringen ledd av Stefan 

Löfven. Utredningen föreslog ett vinsttak, vilket provocerade fram skarp kritik från 

allianspartierna och näringslivet. Synen på huruvida vinstfrågan är ett agentproblem eller inte 

kan alltså bero på den politiska åskådningen. Med detta i åtanke är utredningen däremot 

fortfarande en intressant aspekt att inkludera eftersom det speglar ett statligt kontrollbehov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
78 Regeringskansliets rättsdatabaser. Skollag (2010:800). 2010-06-23. Tillgänglig: 
http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2010:800  
79 Regeringskansliet. SOU: 2017:35. s. 124. Tillgänglig: 
https://www.regeringen.se/498092/contentassets/e94a1c61289142bfbcfdf54a44377507/samling-for-skolan---
nationell-strategi-for-kunskap-och-likvardighet-sou-201735.pdf  
80 Skolinspektionen. Regelbunden kvalitetsgranskning. 2018-03-09. Tillgänglig: 
https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/regelbundenkvalitetsgranskning/  
81 Direktiv 2015:22. Ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster. s. 1 

http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2010:800
https://www.regeringen.se/498092/contentassets/e94a1c61289142bfbcfdf54a44377507/samling-for-skolan---nationell-strategi-for-kunskap-och-likvardighet-sou-201735.pdf
https://www.regeringen.se/498092/contentassets/e94a1c61289142bfbcfdf54a44377507/samling-for-skolan---nationell-strategi-for-kunskap-och-likvardighet-sou-201735.pdf
https://www.skolinspektionen.se/sv/Tillsyn--granskning/regelbundenkvalitetsgranskning/
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Kapitel 6. Samtalsintervjuer 
Detta kapitel presenterar den egna empirin som tagits fram via samtalsintervjuerna. Analysen 

av samtalsintervjuerna föregås av en redogörelse för arbetsprocessen och vilka överväganden 

som gjorts. 

 

6.1 Urval 
Inom ramen av denna studie genomfördes totalt sju individuella samtalsintervjuer med sju 

olika frontlinjebyråkrater inom grund- och gymnasieskolan. Urvalet bestod av tre 

grundskolerektorer och fyra gymnasieskolerektorer. Intervjupersonerna får betraktas som 

respondenter eftersom intresset ligger i deras tankar och resonemang.82 Totalt sett kontaktades 

33 olika potentiella respondenter, varav 15 grundskolerektorer och 18 gymnasieskolerektorer. 

Vid valet av respondenter gjordes bedömningen att rektorer är lämpligast att intervjua 

eftersom dessa har ett mångfacetterat ansvarsområde och arbetar i tätare dialog med den 

politiska makten jämfört med lärare.  

 

6.2 Etiska överväganden 
Studien har förhållit sig till forskningsetiska principer enligt god forskningssed. De fyra 

principerna i fråga härstammar från vetenskapsrådets rekommendationer.83 

 

a) Informationsprincipen: Respondenterna informerades om studiens syfte, det frivilliga 

deltagandet och deras rättighet att omedelbart avbryta sin medverkan.  

 

b) Nyttjandeprincipen: Vid kontakt utlovade studiens författare att respondenternas svar 

var avsedda för vetenskapliga syften och inget annat. 

 

c) Samtyckesprincipen: Respondenterna fick självständigt bestämma om, hur länge och 

på vilka villkor intervjuerna skulle ske.  

 

d) Konfidentialitetsprincipen: Vid kontakt utlovade studiens författare att namn på 

skolan, kommunen och respondenterna själva skulle vara anonyma. Vid varje 

                                                
82 Esaiasson, Peter (2017). Metodpraktikan. s. 236 
83 Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
Tillgänglig: https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf  

https://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf
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intervjutillfälle antecknade författaren respondenternas svar. Därefter lagrades 

anteckningarna i en mapp hemma hos författaren där obehöriga inte kunde ta del av 

dem. I studiens analys benämns respondenterna på ett sådant sätt att de inte kan 

identifieras av utomstående.  

 

6.3 Genomförande av intervjuer 
Författaren inledde arbetsprocessen genom att konstruera en intervjuguide som i förväg 

delades med respondenterna. Motivet var att göra studiens agenda mer transparent och 

förbereda respondenterna innan intervjutillfällena för att få mer välutvecklade svar. Detta 

beslutet togs trots risken att respondenterna kunnat bli beredda att undanhålla särskild 

information. Respondenterna kontaktades via e-post, där tid och plats för intervju bestämdes i 

de fall där kontaktförsöket resulterade i samtycke. Intervjuerna med grundskolerektorerna tog 

plats under vecka 19 och intervjuerna med gymnasierektorerna under vecka 20. Vid 

intervjutillfällena besöktes respondenterna på deras arbetsplatser, förutom vid ett tillfälle 

(rektor 3) då intervjun genomfördes per telefon. Intervjufrågorna utarbetades i enlighet med 

den teoretiska referensramen och hade målsättningen att vara av öppen karaktär. 

Respondenternas svar antecknades för hand, med undantag för samtalens beståndsdelar som 

saknade relevans för studien.   

 

6.3.1 Intervjuguide 
Intervjuguidens form och innehåll har konstruerats med stor omsorg. Alla frågor i 

intervjuguiden har följt tumregeln att de skall vara lättbegripliga och befriade från akademisk 

jargong.84 Intervjuguiden börjar med ett antal inledande uppvärmningsfrågor för att skapa 

kontakt med respondenten och upprätta en god stämning. Därefter kommer frågor gällande 

handlingsfriheten, vilka syftar till att anknyta till Lipskys frontlinjebyråkratteori. De 

avslutande frågorna berör statligt kontroll- och tillsynsbehov. Tanken var att belysa statens 

agerande som principal för att ta reda på hur detta påverkat respondenternas handlingsfrihet.  

De läsare som önskar ta del av intervjuguiden hänvisas till studiens bilagor. 

 

                                                
84 Esaiasson, Peter (2017). Metodpraktikan – Konsten att studera samhälle, individ och marknad. s. 274 
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6.4 Analys och tolkning 
Tabellen nedan har konstruerats för att ge en snabböverskådlig sammanfattning av 

respondenternas uppfattningar. Kolumnerna skola, huvudman och handlingsfrihet visar vilka 

typer av skolor respondenterna är rektorer för samt deras uppgivna handlingsfrihet. I 

kolumnen attityd mot skolinspektionen framgår respondenternas attityd mot skolinspektionens 

avancemang och huruvida de upplever intressekonflikter med myndigheten. Varje respondent 

har blivit tilldelad ett antal nyckelord som beskriver vilka teman som varit utmärkande för 

intervjun. 

 

Tabell 2. Överblick av samtalsintervjuer 

 Skola Huvudman Handlingsfrihet 
Attityd mot 

skolinspektionen 
Nyckelord 

Rektor 
1 

Grund Kommunal 
Väldigt stort 

inflytande 
Negativ, 

intressekonflikter 
Byråkrati, 

missförstånd, konflikt 

Rektor 
2 

Grund Privat 
Väldigt stort 

inflytande 
Mycket positiv 

Byråkrati, samarbete, 
professionalism  

Rektor 
3 

Grund Privat 
Väldigt stort 

inflytande 
Positiv 

Byråkrati, samarbete, 
vägledning 

Rektor 
4 

Gymnasie Privat 
Väldigt stort 

inflytande 
Negativ, 

intressekonflikter 
Byråkrati, konflikt, 

budget 

Rektor 
5 

Gymnasie Privat 
Väldigt stort 

inflytande 
Mycket negativ, stora 

intressekonflikter 
Byråkrati, konflikt, 

resursslöseri, rädsla 

Rektor 
6 

Gymnasie Privat 
Väldigt stort 

inflytande 
Negativ, vissa 

intressekonflikter 
Byråkrati, konflikt, 

skepsis 

Rektor 
7 

Gymnasie Kommunal 
Väldigt stort 

inflytande 
Negativ, 

intressekonflikter 
Byråkrati, konflikt, 

skepsis 

Tabellen är skapad av författaren själv i Microsoft Excel 

 

Samtliga respondenter medgav att de hade ett väldigt stort inflytande över verksamhetens 

utformning. Rektor 1 var så hjälpsam att vederbörande plockade fram en bok och visade 

författaren exempel på olika mål- och riktlinjer. Vad skolan har för mål kan exempelvis 

handla om att ”främja elevens hälsa och kunskapsutveckling”. Några detaljer om hur målen 

skall uppnås finns inte, utan rektorn har ett stort tolkningsutrymme över hur målen skall 

uppnås. Den stora handlingsfriheten möjliggörs alltså av vagheten i de övergripande 

riktlinjerna som rektorerna är obligerade att följa. Notera att handlingsfriheten är stor, men 
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inte total. Rektorerna måste nämligen samarbeta med tjänstemännen på huvudmannanivå 

samtidigt som skolinspektionen oftast har saker att anmärka på. Rektorerna 1, 6 och 7 menar 

att tjänstemännen ibland ”kommer i vägen” för dem att utforma verksamheten som de själva 

vill. ”Det finns en bristande förståelse för vad rektorns roll innebär, vilket gör att 

tjänstemännen försöker åta sig mitt ansvar”, påstod rektor 1. Rektor 2 och 3 medgav också 

att tjänstemännen har ett inflytande över arbetet, men betraktar det som ett samarbete snarare 

än en konflikt.  

 

Den betydliga handlingsfriheten bland rektorerna är föga förvånande och faller i linje med 

Lipskys frontlinjebyråkratteori. Rektorernas vaga riktlinjer kan nämligen knappast 

klassificeras som ett detaljstyrt regelverk utan faller mer i kategorin av målstyrning. När det 

kommer till angelägenheterna med tjänstemännen indikerar detta att skolan är ett konfliktfyllt 

område. I slutklämmen på kapitel 2.3 pekade vi ut friskolereformen som orsak till att skolan 

blivit mer konfliktfylld. Vi konstaterade att den mångfald av privata huvudmän som kom in i 

det politiska spelet om skolan skapade en kraftig förändring i aktörsammansättningen. De 

privata huvudmännen har inte sällan strategier som skiljer sig från de andra spelarnas och det 

finns en reell möjlighet att de privata huvudmännen, likt staten, har sina egna agendor som de 

är måna om att fullfölja. Däremot beklagade sig både rektor 1 och 7 över tjänstemännens 

påträngande beteende. Dessa rektorer ansvarar över kommunala verksamheter, vilket innebär 

att vi måste ta hänsyn till möjligheten att det även på kommunal nivå kan finnas 

intressekonflikter om hur skolan skall skötas. Vi ponerar att staten kanske inte är skolornas 

enda principal och att dynamiken är långt mer komplex. Rent teoretiskt kan både kommunala 

och privata huvudmän liknas vid miniatyr-principaler i avseendet att de har egna agendor, 

delegerar arbetsuppgifter till rektorer och kontrollerar att deras skolor sköts på ett tillbörligt 

sätt med hjälp av tjänstemän. Detta hör väl ihop med Rothsteins teori om demokratins svarta 

hål som menar att den tänkta implementeringen förvrängs när ansvaret förflyttas till lokala 

organ. Vi inser att skulden för en eventuell förvrängd implementering av skolpolitiken inte 

enbart ligger hos skolans frontlinjebyråkrater, utan även hos de tjänstemän som är verksamma 

på huvudmannanivå. Dynamiken mynnar ut i en problematisk situation för rektorerna som 

måste tillgodose krav och önskemål från flera olika håll. Framförallt från staten och 

huvudmännen, men även från de familjer och elever som mottager skolans tjänster. Även 

detta förhåller sig väl till Lipskys frontlinjebyråkratteori som syftar på att frontlinjebyråkrater 

hanterar konkurrerande krav och önskemål.  
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En aspekt av rektorernas arbete som de alla beklagade sig över var den tunga administrativa 

bördan. Rektorerna ansåg att detta var mycket negativt eftersom det skapade alltmer stress 

och tog värdefull tid från det pedagogiska arbetet. Den administrativa bördan kan möjligtvis 

bero på välfärdsstatens nya styrningsfilosofi à la NPM som förespråkar ett större fokus på 

mål- och resultat, vilka skall kontrolleras genom noggrann måluppfyllelse. Att kraven på 

dokumentation är så betungande får ses som en allvarlig bi-effekt av NPM. Tiden som 

spenderas på administration är förstås tid som hade kunnat spenderas på pedagogiskt arbete 

eller att utveckla verksamheten. Att minska den administrativa bördan skulle alltså kunna vara 

en lämplig lösning för att främja en kvalitativ skola och skapa en bättre välfärd. 

 

När intervjuerna närmade sig slutfrågorna som belyste statens agerande som principal 

redogjorde författaren vid varje intervjutillfälle över de empiriska fynd som studien påträffat. 

Majoriteten av rektorerna hade en negativ inställning till skolinspektionens avancemang och 

var skeptiska mot myndighetens förebråelser. Rektorerna 1, 4, 5, 6 och 7 upplevde en kamp 

om att göra arbetet mer konsekvent med förbindelsen gentemot skolinspektionen och deras 

egna önskemål. Särskilt utmärkande var rektor 5, som upplevde att skolinspektionen stjälper 

möjligheten för vederbörande att överhuvudtaget komma i närheten av de egna aspirationerna. 

Rektor 5 menade att detta beror på vinstfrågan och att friskolor är särskilt utsatta. ”Man borde 

prata om förluster istället för vinster. Statens paranoia mot vinstuttag har skapat en 

skolinspektion som påtvingar skolorna onödiga utgifter för att bränna bort något eventuellt 

överskott. Man vågar inte ta ut svängarna och prova något nytt längre”. Frustrationen och 

rädslan som rektor 5 gav uttryck för kan bero på att gymnasieskolan ifråga var relativt liten 

och att skolans ekonomiska muskler därav kunde varit små. Rektor 4, som ansvarade för en 

betydligt större gymnasieskola, delade uppfattningen att friskolor är särskilt utsatta och att 

budgetering är mycket viktigt för skolans överlevnad. ”Kommunala skolor kan få bidrag om 

budgeten inte räcker, men friskolor får inte samma stöd”. Vidare berättade rektor 4 att 

skolinspektionen ofta har annorlunda idéer om vad skolan behöver, men att rektorn måste 

foga sig efter myndigheten även om det inte finns någon överenskommelse. Detta är inget 

unikt för rektor 4, då rektorerna 1, 5, 6 och 7 kom med liknande utsagor om intressekonflikter 

med inspektionen. Undantagen var rektor 2 och 3 som var positivt inställda till att 

skolinspektionen blivit mer involverad i deras arbete. Mest positiv var rektor 2, som menade 

att många skolor blivit vanstyrda och att staten gör rätt i att ingripa. Rektor 3 ansåg att 

skolinspektionens involvering underlättade dennes arbete avsevärt. Det kan vara så att det 

ökade antalet friskolor är en bidragande faktor bakom statens ökade kontroll- och 
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tillsynsbehov. I kapitel 5.1 konstaterade vi att antalet friskolor hade ökat från 5636 år 2009 till 

6148 år 2017. Samtidigt ökade den reella kostnaden per skola med 14,44 % oberoende av 

ökningen i antal skolor. Dessutom genomfördes välfärdsutredningen 2015-2017 för att 

undersöka vinstuttag, hos bland annat, fristående skolverksamheter. Hur mycket av 

kostnadsökningen som kan förklaras av det ökade antalet friskolor är svårt att bedöma, men 

oavsett så indikerar statens ingrepp att det finns en bristande tillit för skolans professionella.  

 

Vissa rektorer var mer bekymrade över statens ingrepp än andra, men huvudsaken är att 

samtliga rektorers angivna handlingsfrihet har minskat. Vid en första anblick kan rektorerna 

som uttryckt sig positivt om skolinspektionen anses förhindra studien från att uppnå teoretisk 

mättnad. Vid närmare eftertanke inser vi att så inte är fallet eftersom skolinspektionen måste 

ha involverat sig och styrt verksamheten för att rektorernas arbete skall ha kunnat underlättats. 

Således har studien uppnått en teoretisk mättnad då den gemensamma nämnaren är att alla 

respondenter uttrycker ett synsätt som antyder på en minskad handlingsfrihet. 

Skolinspektionens mer frekventa besök indikerar att staten har ämnat stärka sin kontroll av 

måluppfyllelse för att säkerställa att skolans frontlinjebyråkrater agerar i linje med statens 

intressen. De förstärkta befogenheterna av skolinspektionen, i synnerhet de ökade 

sanktionsmöjligheterna, kan tolkas som att staten vill skapa en incitamentsstruktur som 

bestraffar oönskat beteende. Detta faller i linje med principal-agentteorins föreställningar om 

principalens agerande vid agentproblem.  

 

Sammanfattningsvis pekar de tecken som finns på att de rådande institutionella förhållandena 

ger upphov till en dynamik med intressekonflikter mellan skolans aktörer. Sett från studiens 

teoretiska ramverk är den konfliktfyllda dynamiken precis vad som kunnat förväntats av 

kommunaliseringen och friskolereformen. Aktörer kommer att agera i sina egenintressen 

såvida det inte existerar institutionella regleringar som kan garantera solidariskt beteende. Det 

kommunala självstyret tillåter varje kommun att sköta lokala frågor självständigt, därav 

skolan då kommunerna tilldelades huvudmannaskapet i samband med kommunaliseringen. 

Den ur NPM sprungna friskolereformen låter dessutom de privata krafterna sköta 

skolverksamheter självständigt. Mångfalden av huvudmän och skolor, kombinerat med den 

professionella autonomin som de ovan nämnda reformerna möjliggjort, har gjort att beteendet 

bland skolans aktörer kan skilja sig avsevärt. Vad rektorerna känner av är att deras 

handlingsfrihet krymper då staten försöker återta kontroll via regleringar och övervakning. 
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Kapitel 7. Slutsatser 
Lipskys frontlinjebyråkratteori förutsätter att berörda verksamheter har målstyrning som 

administrativ organisationsprincip och att frontlinjebyråkraternas handlingsfrihet är beroende 

av två huvudsakliga faktorer – målformuleringen och kontrollen av måluppfyllelse. Vad 

studien kommit fram till är att den svenska skolans målformulering är fortsatt vag sedan 

övergången till målstyrning, samtidigt som kontrollen av måluppfyllelse har blivit striktare. 

Välfärdsutredningen, skolinspektionens förstärkta befogenheter och kostnadsutvecklingen för 

regelbundna tillsyns- och kvalitetsgranskningar är talande för att staten vidtagit strategiska 

åtgärder för att motverka agentproblem med skolan. Majoriteten av rektorerna är negativa till 

skolinspektionens avancemang och upplever att detta inskränker på deras egna aspirationer. 

Förvisso är rektor 2 och 3 positiva till förstärkt statlig kontroll, men faktumet kvarstår att 

kontrollen av måluppfyllelse har ökat till nackdel för rektorernas handlingsfrihet.  

 

För att återgå till frågeställningarna kan studien konstatera att decentralisering faktiskt leder 

till ett ökat statligt kontroll- och tillsynsbehov. De empiriska bevisen som tagits fram i kapitel 

5 pekar på att staten vidtagit åtgärder för att stärka både tillsyn och kontroll av måluppfyllelse. 

Skolinspektionens regelbundna tillsyns- och kvalitetsgranskningar har blivit mer frekventa, 

kostnaden för dessa har ökat och myndighetens befogenheter har förstärkts. Staten har även 

tillkallat välfärdsutredningen för att undersöka vinster i välfärden. I kapitel 6 finner vi genom 

samtalsintervjuerna att de statliga ingreppen minskat rektorernas handlingsutrymme. Inom 

ramen av denna studie har alltså teorierna en empirisk bärningskraft då dessa kunnat predicera 

att staten ökat sin politiska kontroll på bekostnad av rektorernas professionella autonomi.  

 

Summa summarum ger studien ett underlag för att staten använder formella strukturer för att 

få tillbaka kontrollen och förebygga implementeringsmisslyckanden genom nya regleringar 

och striktare övervakning. Vad vi bevittnar kan liknas vid en korrigering av den originella 

målstyrningen mot en mer centraliserad riktning, utan att förändra utbildningssystemet på en 

fundamental nivå. Studien konkluderar därmed att 1980- och 90-talets förändringar 

underminerat den politiska kontrollen och att staten nu, för att upprätthålla en sundare balans 

mellan politisk kontroll och professionell autonomi, är i förloppet av att svänga om till en ny 

centralism.  

 

Balansen mellan politisk kontroll och professionell autonomi är värt att forska vidare på, och 

denna studiens fynd kan utgöra en utgångspunkt för den forskningen. Samtalsintervjun med 
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rektor 1 gav inspiration till en relevant forskningsidé. Rektorn ansåg att kommunaliseringen 

undergrävt skolans likvärdighet och pekade på ekonomiska aspekter: ”Vissa kommuner 

prioriterar finansieringen av skolan annorlunda, vilket leder till bristfällig likvärdighet. 

Särskilt de mindre kommunerna med lägre skatteintäkter råkar illa ut då resurserna helt 

enkelt inte räcker till”. Att mindre kommuner med bristfälliga ekonomiska resurser 

undergräver skolans likvärdighet kan utgöra ett motiv till ett återförstatligande av skolans 

finansiering. Eftersom allt fler röster i den politiska debatten ropar efter ett återförstatligande 

av skolan, finns en möjlighet att återförstatligandet av skolverksamheters finansiering blir det 

nästkommande steget i processen av att återta politisk kontroll. Genomförandet av en 

opinionsundersökning om finansieringens återförstatligande kan vara intressant för att 

bedöma ett sådant ingrepps reella chans att få genomslag.  
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Bilagor  
 

Bilaga 1. Intervjuguide  
 

Syftet med samtalsintervjuerna är att undersöka frontlinjebyråkraters handlingsfrihet och 

vilken påverkan statliga ingrepp har haft på handlingsfriheten.  

  

Inledande frågor 

• Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?  

• Kan du berätta kortfattat om din yrkesroll? Vilka är dina arbetsuppgifter? 

• Är du nöjd med dina arbetsuppgifter, eller finns det övriga uppgifter och mål du skulle vilja 

uppnå?  

  

Handlingsutrymme  

• Vilket inflytande har du över verksamheten? På vilket sätt kan du påverka den?  

• Hur skapas verksamhetens rutiner som följs i det dagliga arbetet?  

• Vilka mål finns inom skolan?  

• Hur ser relationen ut mellan de mål som ställs av staten och hur arbetet sköts i praktiken?  

• I vilken utsträckning har du möjlighet att utforma hur verksamheten skall uppnå målen?  

  

Tillsyn   

• Hur ser kontakten ut mellan verksamheten och skolinspektionen?  

• Hur upplever du avståndet till staten?  

• Skolinspektionens har avancerat när det gäller deras befogenheter och tillsyns- och 

kvalitetsgranskningar. Hur känner du att detta påverkar din yrkesroll?  

• Hur känner du inför välfärdsutredningen gällande vinstfrågan? 

• Hur ställer du dig inför statens ökade kontroll- och tillsynsbehov av den svenska skolan?   

 


