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Abstract 

Evaluation has grown in both volume and scope across levels and sectors in recent 

decades, particularly in the school sector. Despite this growth, there is insufficient 

knowledge about how and in what ways evaluations are formed, institutionalized 

and used in education governance and education reforms. This thesis addresses 

some of these issues by studying evaluation policy. The aim of the thesis is to 

explore and analyse the design and possible changes in national evaluation policy 

in compulsory education during two periods of extensive education reforms 

(1988-1994 and 2008-2014).  

The theoretical framework builds on evaluation research and policy studies, 

particularly the literature on policy design. These two strands of literature are 

supplemented with additional analytical tools from historical institutionalism 

regarding policy change. Drawing on previous research, a definition of evaluation 

policy that incorporates the policy context and also enables studying an implicit 

policy is proposed. On the empirical level, the findings are based on official policy 

documents, material produced by national government agencies as well as 

evaluations and evaluation systems.   

The thesis shows that during the first period (1988-1994), the evaluation policy 

was characterized as a means of helping to implement the extensive reforms. 

Evaluations were to be conducted on all levels of the school system to promote 

development on each executive level. The policy design reflected evaluation as a 

learning and capacity-building tool. Schools and municipalities were positioned 

as owners and co-creators of evaluation knowledge. During the second period 

(2008-2014), the evaluation policy was partially revised in order to come to terms 

with inadequate evaluations and declining school results. The policy included 

more sanctions and hortatory tools, and more emphasis was placed on 

comparisons and rankings. The evaluation policy was based on the assumption 

that local actors should and will act on evaluative knowledge created by the 

agencies and international actors, and that they could be motivated to do so by 

the threat of, for example sanctions or issues of ranking and comparisons.  

The evaluation policy design was largely stable over time. However, three more 

incremental but significant changes were identified: i) the policy design element 

“agents and implementation structures” was altered, ii) the evaluation policy 

expanded and iii) became more directed towards national and external control. 

These changes also indicated more negative implications for democracy during 

the second period. In relation to evaluations’ democratic function the analysis 

showed that the evaluation policy mainly strengthened the legitimizing and 

controlling function, whereas the enlightenment function was not prominent. 
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This implies a risk that issues that may be relevant from a broader democratic 

and societal perspective may be overlooked and not subjected to evaluation. The 

thesis also acknowledges and illustrates the importance of uncovering and 

reconstructing evaluation policies, policies that are partly veiled, since also 

implicit policies will have democratic implications. 

 

Keywords: Evaluation, governing, evaluation policy, compulsory education, 

Sweden, education reform, policy design, policy change, democratic implications 
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1. Inledning  

Utvärdering har idag blivit något självklart som tas för givet inom i stort sett alla 

sektorer. Utvärdering genomförs på alla nivåer i den offentliga sektorn och på 

bred front i samhället överlag. En växande mängd utvärderingar fyller flera olika 

funktioner och påverkar verksamheter på både önskade men också på oönskade 

sätt (Power, 1999; Dahler-Larsen, 2012; Stockmann och Meyer, 2013). På 

överstatlig nivå initierar organisationer som EU och OECD utvärdering i form av 

jämförelser mellan länder. På nationell nivå inrättas myndigheter som enbart 

sysslar med utvärdering och tillsyn av olika samhällssektorer. På arbetsplatser 

och inom organisationer genomförs utvärdering av många olika slag och stora 

ekonomiska och personella resurser läggs på olika utvärderande aktiviteter. 

Forskare har beskrivit det som att vi lever i ett utvärderings- eller gransknings-

samhälle (Neave, 1998; Power, 1999; Dahler-Larsen, 2012). Särskilt den svenska 

skolan är ett utvärderingstätt fält, med fler än 30 uppföljnings- och utvärderings-

system som berör grundskolan (Lindgren m.fl., 2016).  

Utvärdering är ett mångtydigt begrepp som används på olika sätt. Utvärdering är 

ofta sammankopplad med en vilja att förbättra och utveckla och har beskrivits 

som ”an essential tool in achieving socioeconomic development, good 

governance, sustainability and equity” (Furubo, 2018: s. 3). Utvärdering antas 

vidare göra offentliga verksamheter mer effektiva och resultatinriktade (Furubo, 

2018). Utvärdering framhålls också kunna försvara och förstärka centrala 

demokratiska värden som exempelvis transparens, ansvarsutkrävande och 

legitimitet - även om dessa högt ställda förväntningar kan vara svåra för 

utvärdering att faktiskt leva upp till (Lindgren, 2014). I takt med att utvärdering 

expanderat har forskare också börjat ifrågasätta värdet av olika utvärderingar och 

utvärderingssystem. Kritik har också riktats mot utvärderingars icke avsedda och 

konstitutiva effekter (Dahler-Larsen, 2012, 2014; Owczarzak m.fl., 2016).  

Kopplat till detta uppmärksammas också att utvärdering i sig självt ofta 

undslipper kritisk granskning; att utvärdering har kommit att bli en slags 

skyddad diskurs som därigenom undgår ifrågasättande (Dahler-Larsen, 2012; 

Furubo, 2018). 

Utvärdering är alltså i mångt och mycket en förgivettagen verksamhet som får 

stor plats i den offentliga politiken, i förvaltningens dagliga verksamhet och i 

samhället i stort. Det gäller inte minst på skolans område. Men trots intensifierad 

utvärdering av och i skolan saknas kunskap om utvärdering, bl.a. om dess roll i 

styrningen. Denna avhandling vill bidra med kunskap om utvärderingens roll på 

det utvärderingstäta skolområdet genom att undersöka nationell utvärderings-

policy utifrån ett styrningsperspektiv. I avhandlingen studeras utvärderings-

policy i form av överväganden och aktiviteter som rör utvärdering, hur den 
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utformas, genomförs och hur den eventuellt förändras över tid. Att studera 

utvärderingspolicy ur ett styrningsperspektiv handlar om att placera in 

utvärdering i en vidare politisk och samhällelig kontext. Ur ett statsvetenskapligt 

perspektiv är det inget anmärkningsvärt ställningstagande. Däremot är ett sådant 

perspektiv mindre givet i stora delar av utvärderingslitteraturen.  

I utvärderingslitteraturen har utvärdering nämligen ofta belysts utifrån ett 

metodfokuserat angreppssätt och dess kontextuella omgivning har ofta kraftigt 

tonats ned eller till och med reducerats bort. I likhet med en förhållandevis 

mindre del av utvärderingslitteraturen utgår denna avhandling från att 

utvärdering behöver kontextualiseras. Utgångspunkten är att utvärdering präglas 

av den politiska och samhälleliga omgivningen (Weiss, 1993; Howe och House, 

1999; Andersson och Karlsson, 2004; Dahler-Larsen, 2012; Dahler-Larsen och 

Schwandt, 2012). Utvärdering kan också vara konstituerande för de politiska 

institutioner och sammanhang inom vilka den tar form (House och Howe, 2000; 

Schwandt, 2003). Utvärderingsverksamheten kan också ha betydelse för hur vi 

förstår och tänker om skolans verksamhet och som policyområde (Dahler-Larsen, 

2012). Det innebär att utvärdering kan forma villkoren för skolverksamheten och 

för de politiska besluten och därmed ha demokratiska implikationer. 

I denna avhandling innebär styrningsperspektivet att inramningen och 

utformningen av nationell utvärderingspolicy synliggörs (se t.ex. Taylor och 

Balloch, 2005). Styrningsperspektivet används både för att kunna bidra med 

kunskap om hur utvärdering relaterar till offentligt policyskapande och för att 

utveckla begreppsliga och analytiska verktyg för att generera sådan kunskap. 

Denna kunskap är viktig eftersom den bidrar till att synliggöra hur utvärdering 

används i offentlig policy vilket vi vet för lite om. Kunskapen öppnar också upp 

möjligheter för att diskutera utvärderingens demokratiska implikationer, som 

bland annat handlar om frågor om vad utvärdering är och bör vara i styrningen 

och för samhället i stort, och i detta fall särskilt på skolområdet.  

Ett styrningsperspektiv på grundskolans utvärderingspolicy aktualiserar också 

frågor om förändring. Styrning är i sig självt kopplat till förändring, exempelvis 

genom att den syftar till att åstadkomma, befästa eller att förhindra förändring. 

Skolan som policyområde har under de senaste decennierna genomgått 

omfattande reformering med förändrade styrningsförhållanden som följd. Om 

och hur utvärderingspolicyn har förändrats i relation till denna reformering, 

liksom hur denna förändring i sådana fall kan förstås, blir därmed centrala. 

Analysen av utvärderingspolicy ur ett styrningsperspektiv görs alltså dels för att 

få kunskap om hur utvärdering utformas i ett visst sammanhang, men även med 

sikte på att få kunskap om hur utvärderingspolicyn eventuellt förändras i takt 

med att policyområdet reformerats. I avhandlingen studeras därför utvärderings-

policy på grundskolans område under två reformperioder.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med avhandlingen är att synliggöra, beskriva och analysera hur nationell 

utvärderingspolicy på skolområdet utformats under och förändrats mellan två 

reformperioder, nämligen 1988-1994 och 2008-2014.  

 

Tre frågeställningar har utvecklats för att vägleda arbetet:  

1. Vad karaktäriserar utvärderingspolicyn under respektive reformperiod? 

2. (Hur) har utvärderingspolicy förändrats mellan de två reformperioderna 

och vad kvarstår oförändrat?  

3. Hur kan utvärderingspolicyn, dess eventuella förändring och 

demokratiska implikationer förstås?  

Avhandlingen analyserar nationell utvärderingspolicy och detta avser den 

nationella politiskt och administrativa nivån, dvs. den utvärderingspolicy som 

riksdag, regering samt tillhörande utredningsväsende och myndigheter 

utvecklar. Avhandlingen avgränsas till att studera nationell utvärderingspolicy på 

det skolpolitiska området med avgränsning till grundskolan. 

1.2 Avhandlingens bidrag och sammanhang 

I avhandlingen görs en policyanalys av nationell utvärderingspolicy för grund-

skolan under två reformperioder (1988-1994 och 2008-2014). Avhandlingen 

avser att därigenom bidra till tre forskningsfält, nämligen utvärderingsforskning, 

forskning om offentlig policy och utbildningsvetenskaplig forskning om 

utvärdering av skolan. Genom att använda och integrera forskning från dessa tre 

fält fås en bredare och djupare förståelse om utvärderingspolicy och dess roll. I 

det följande placerar jag in avhandlingen i förhållande till dessa tre forskningsfält 

samt lyfter fram vad avhandlingen avser bidra med inom respektive område. 

Utvärderingsforskning kan något förenklat delas upp i forskning för utvärdering 

och forskning om utvärdering där avhandlingen avser bidra till det senare. 

Forskning för utvärdering handlar framförallt om att utveckla metoder och 

ansatser för utvärdering utifrån olika utgångspunkter (Rossi m.fl., 2004; 

Fitzpatrick m.fl., 2012; se Alkin, 2013 för översikt). Syftet är oftast att stödja och 

bidra till en förbättrad utvärderingspraktik.  

Forskning om utvärdering, å andra sidan, studerar olika sidor av och infalls-

vinklar på fenomenet utvärdering exempelvis utvärderingens syfte, roll och 

effekter. Hur utvärderingar används har varit och är en central fråga i forskning 

om utvärdering. Under de senaste decennierna har ett antal forskare också 

studerat utvärdering med fokus på styrningsfrågor. Hur utvärdering styrs, 

organiseras och vilka konsekvenser det får för individ, organisation och samhälle 
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är exempel på frågor som dessa forskare riktar sökljuset mot (se t.ex. Hansen, 

2005, 2012; Lundgren, 2006; Segerholm, 2009, 2016; Dahler-Larsen, 2012; 

Hanberger, 2012; Lindensjö och Lundgren, 2014; Hanberger, Lindgren, m.fl., 

2016; Lindgren m.fl., 2016; Schoenefeld och Jordan, 2017). Inom detta 

forskningsområde uppmärksammas och problematiseras sammanhanget som 

utvärdering befinner sig. Avhandlingen ansluter till detta forskningsområde och 

vill göra ett bidrag till kunskap om utvärderingspolicy ur ett styrningsperspektiv. 

Avhandlingen kommer bland annat att visa om och i så fall hur nationell 

utvärderingspolicy för skolan förändras när skolområdet förändras genom 

omfattande utbildningsreformer.  

Inom utvärderingslitteraturen har begreppet utvärderingspolicy använts i 

begränsad utsträckning (Cooksy m.fl., 2009; Mark m.fl., 2009; Trochim, 2009). 

Det är framförallt Trochim (2009) som har lämnat ett bidrag genom att 

begreppsligt urskilja vad en utvärderingspolicy kan omfatta. Hans begrepps-

definition, som närmare beskrivs i kapitel två, är dock inte ändamålsenlig för 

policyanalysen i denna avhandling. Trochim utgår nämligen från en formellt 

nedtecknad utvärderingspolicy som en organisation har utvecklat och antagit. 

Med ett fokus på organisationers formella utvärderingspolicy kommer inte det 

politiska styrningssammanhanget med i analysen, och denna viktiga dimension 

inryms således inte i Trochims (2009) definition. I denna avhandling kommer 

därför utvärderingspolicybegreppet att utvecklas och policyanalytiska redskap 

användas för analysen av utvärderingspolicy.  

Avhandlingens policyanalytiska verktyg hämtas framförallt från forskning om 

policydesign. Studiet av policydesign växte fram som en policyteoretisk ansats 

under framförallt 1980-och 90-talen. Under senare år har ansatsen rönt förnyat 

intresse (Howlett och Lejano, 2013; Howlett, 2014; Pierce m.fl., 2014; Howlett 

m.fl., 2015; Colebatch, 2018; Turnbull, 2018; Capano och Howlett, 2019). I denna 

avhandling används Schneider och Ingrams (1993, 1997; Schneider m.fl., 2014) 

policydesignteoretiska analysredskap för att kunna rekonstruera utvärderings-

policyns beståndsdelar i form av dess design. Begreppet policydesign avser 

kortfattat en policys innehåll, centrala byggstenar eller strukturella logik 

(Schneider och Ingram, 1988, se vidare kapitel två).  

I tidigare studier som använt Schneider och Ingrams (1993, 1997; 2014) 

väletablerade ramverk har policys där målgruppskonstruktionerna1 är centrala i 

policydesignen ofta varit undersökningsobjektet. Det kan exempelvis gälla 

immigranter (Reich och Barth, 2010; Jørgensen och Thomsen, 2013), fäder 

(Crowley m.fl., 2008) eller barn som lever under fattiga förhållanden (Hynes och 

                                                             
1 Målgruppskonstruktioner avser hur tilltänkta eller berörda mottagare av policyn konstrueras som 
förtjänta eller belastande av policyn (Schneider och Ingram, 1997: s. 75, 84ff).  
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Hayes, 2011). Det har inneburit att de delar av ramverket som handlar om 

kunskapskonstruktioner2 i mindre utsträckning utsatts för prövning och 

utveckling (Schneider och Sidney, 2009; Pierce m.fl., 2014). Avhandlingens 

analys av utvärderingspolicy, där kunskapskonstruktioner får antas vara mer 

centrala än målgruppskonstruktioner, kan därmed utgöra ett tillskott när det 

gäller förhållandevis mer understuderade aspekter av ramverket. Ett annat 

bidrag i förhållande till Schneider och Ingrams ramverk handlar om policy-

förändring. Sedan 1990-talet har Schneider och Ingrams ramverk successivt 

utvecklas och nya insikter har kommit att integrerats i ramverket. Det gäller 

bland annat frågan om policyförändring. Denna utveckling har emellertid 

huvudsakligen haft fokus på målgruppskonstruktionerna som mekanism för 

förändring (Pierce m.fl., 2014). Eftersom avhandlingen studerar en kunskaps-

inriktad policy som inte domineras av målgrupper kan avhandlingen bidra med 

inspel om hur ramverket kan kompletteras för att tolka förändring av denna typ 

av policy. I avhandlingen kompletteras ramverkets förändringsanalys med en 

historisk institutionell analys av policyförändring (Mahoney och Thelen, 2010; 

Conran och Thelen, 2016).  

Inom pedagogisk forskning har det tidigt funnits ett intresse för utvärderings-

frågor och utvärderingars roll i styrningen av skolan. Vid sin professors-

installationsföreläsning framhöll Sigbrit Franke-Wikberg (1982: s. 217): ”Att 

utvärderingsforskning bör ha en given plats vid reformering och förändring av 

utbildning är uppenbart. Lika självklart bör sådan forskning inte vara snävt 

nyttoinriktad på aktuella planeringsproblem utan i stället syfta till att ge underlag 

för en genomgripande diskussion om utbildningen och en allmän referensram för 

handlandet”. Tillsammans med forskare som Ulf P. Lundgren (Franke-Wikberg 

och Lundgren, 1980) och Urban Dahllöf (Dahllöf och Franke-Wikberg, 1989) 

argumenterade Franke-Wikberg för en teoriinriktad utvärdering, där utvärdering 

skulle ses i ett vidare och samhälleligt sammanhang. Dessa forskare studerade 

utvärderingsaktiviteter på utbildningsområdet och ägnade sig också åt att 

utveckla utvärdering av skolan.  

Det finns ett fortsatt och mer nutida utbildningsvetenskapligt forskningsintresse 

för dessa frågor också. Det har emellertid framförallt riktats mot olika 

utvärderande aktiviteter var för sig (se Forsberg och Lundahl, 2006: s. 7).  Dessa 

forskare har exempelvis studerat betyg (Lundahl, 2006; Widén, 2010), nationella 

prov (Bagger, 2015; Arensmeier och Lennqvist Lindén, 2017; Lundahl, 2017), 

specifika nationella utvärderingar (Vestman, 2007), kvalitetsredovisning (Nytell, 

2006; Segerholm, 2009), skolinspektionen (Rönnberg m.fl., 2013; Rönnberg, 

2014; Ivarsson Westerberg, 2016) och internationella kunskapsmätningar 

                                                             
2 Sociala kunskapskonstruktioner avser hur fakta och kunskap konstrueras och certifieras som sann 
(Schneider och Ingram, 1997: s. 75) och vad för slags kunskap som integreras i policyn (Schneider och 
Sidney, 2009: s. 108). 
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(Pettersson, 2008; Ringarp, 2016; Ringarp och Waldow, 2016; Landahl och 

Lundahl, 2017). Den refererade forskningen har bidragit med kunskap om 

specifika utvärderingsaktiviteter och ofta med ett intresse för styrningsfrågor. 

Men samtidigt inneburit att ett samlat grepp om mångfalden av utvärderings-

praktiker ofta lämnas utanför analyserna. Det finns dock några forskare som 

studerat olika former av utvärdering i relation till skolans styrning (se Karlsson 

Vestman och Andersson, 2007; Segerholm, 2009; Hanberger, Carlbaum, m.fl., 

2016). Det är framförallt här som avhandlingen avser lämna ett bidrag, dvs. 

genom att ta ett samlat grepp om utvärdering och inkludera olika utvärderings-

aktiviteter. Genom att studera utvärdering som policy vill avhandlingen bidra 

med kunskap om en mångfald av utvärderingsaktiviteter och olika utvärderings-

system på skolområdet utifrån ett styrningsperspektiv.   

1.3 Disposition och läsanvisning  

I kapitel två presenteras och diskuteras de begrepp och teoretiska utgångspunkter 

som legat till grund för det analytiska ramverk som används för att synliggöra, 

beskriva och analysera utvärderingspolicy. I det tredje kapitlet, metod och 

material, beskrivs hur studien har omsatt det analytiska ramverket i relation till 

det material som analyserats. Därefter följer två empiriska kapitel som svarar mot 

frågeställning ett och undersöker utvärderingspolicy under två tidsperioder. 

Kapitel fyra täcker reformperioden 1988-1994 och kapitel fem reformperioden 

2008-2014. Kapitel sex är ett jämförande kapitel mellan de två tidsperioderna 

och svarar mot den andra frågeställningen. Därefter följer ett kapitel där den 

tredje frågeställningen diskuteras. I det sista kapitlet (åtta) sammanfattas 

avhandlingens huvudsakliga slutsatser. 
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2. Teoretiska utgångspunkter  

2.1 Inledning 

Det här kapitlet tar avstamp i tidigare forskning om utvärdering (2.2) med fokus 

på utvärdering och styrning och övergår sedan till att beskriva vad 

utvärderingspolicy står för i avhandlingen (2.3). Från policyanalyslitteraturen 

(2.4) hämtas redskap för att kunna identifiera och rekonstruera nationell 

utvärderingspolicy. I avhandlingen nyttjas Schneider och Ingrams (1997) 

policydesignramverk för att söka efter, beskriva och analysera utvärderingspolicy 

på grundskolans område. Deras ramverk används också i analysen av 

policyförändring och kompletteras med en historisk institutionell analys (2.5). 

Kapitlet avslutas med att sammanfatta avhandlingens policyanalytiska ramverk 

(2.6).  

2.2 Forskning om utvärdering 

I den växande utvärderingslitteraturen har fenomenet utvärdering och dess 

framväxt beskrivits på olika sätt. Den mest omfattande utvärderingsforskningen 

har handlat om forskning för utvärdering, dvs. att utveckla angreppssätt och 

metoder för utvärdering. Forskning om utvärdering har ökat efterhand och 

omfattar bl.a. studier av framväxt av utvärdering, användning av utvärdering och 

utvärderingars konsekvenser. I det följande kommer forskning om utvärdering, 

som avhandlingen förankras i, att behandlas. Tonvikten ligger på utvärderingens 

framväxt och utvärderingens funktion i ett styrningsperspektiv där avhand-

lingens bidrag också placeras in. 

Utvärderingens framväxt och förändring i ett styrningsperspektiv 

Utvärderingens roll och funktion i samhället har utvecklats och förändrats över 

tid och i relation till övriga samhällsförändringar. Vedung (2010) beskriver 

utvärderingens framväxt och spridning utifrån ett styrningsperspektiv i form av 

fyra vågor eller böljor: den vetenskapliga, dialogorienterade, den nyliberala och 

den evidensbaserade vågen. Dessa vågor är speglingar av sin tid och har burit 

med sig skiftande föreställningar om det korrekta sättet att utföra och betrakta 

utvärdering. Vågmetaforen är belysande för att visa hur varje våg lämnar efter sig 

sediment, som finns kvar när nästa våg bryter in mot stranden. Med tiden har 

utvärderingslandskapet kommit att bestå av lager på lager av sådana sediment 

(Vedung, 2010: s. 265). Vedungs (2010) beskrivning av dessa utvärderingsvågor 

tas upp i det följande:  
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Den första vågen inleddes i början av 1950-talet och konsoliderades under 1960-

talet. Den hade sitt ursprung i den dåvarande andan av policyplanering och 

samhällsförbättringar genom interventioner i form av offentliga åtgärder och 

program. I tänkandet fanns en ”radikal rationalism” (Vedung, 2010: s. 265). 

Under 1960-talet och fram till mitten av 70-talet fanns en stark tilltro till central 

planering och ett flertal planeringssystem lanserades. Utvärdering skulle under 

den första vågen bidra med kunskap om effekter av program, insatser och 

åtgärder som skulle ligga till grund för beslut och framtida agerande. Denna våg 

präglades av en ”mål-medel rationalitet” där utvärdering skulle vara en del i 

policyprocessen för att stärka underlagen för besluten. Det antogs att 

utvärderingar skulle användas instrumentellt och att utvärderingar skulle göra 

de politiska besluten mer rationella och vetenskapligt grundade (s. 268). Under 

mitten av 1970-talet kom denna tro att utmanas allt mer när det visade sig att 

central planering och styrning inte fungerade som det var tänkt och en ny våg 

rullade in, nämligen den dialogorienterade vågen (Vedung, 2010).  

Under den andra vågen breddades och decentraliserades styrningen av 

samhället. Nu förespråkades en mer pluralistisk utvärdering som skulle 

inkludera intressenterna. Erfarenheterna från de grupper eller enskilda aktörer 

som på något vis var berörda av det som utvärderas skulle tas in i större 

omfattning. Deras intressen, anspråk och frågor kunde även utgöra utgångspunkt 

för utvärderingen. Denna våg var driven av en kommunikativ tankelogik. Istället 

för en drivkraft efter ”sanningar” skulle en dialogorienterad utvärdering generera 

breda överenskommelser, konsensus, politisk acceptans och demokratisk 

legitimitet. Utvärdering skulle vara en arena för dialog och för olika intressenters 

deltagande. Under denna tid växte bl.a. demokratisk utvärdering,”empowerment 

evaluation” och brukarutvärdering fram (Vedung, 2010: s. 268–270). 

Den tredje vågen, den nyliberala, kommer också från en misstro till idén om 

central planering, men istället för en dialog- eller en deltagarinriktad lösning lyfts 

här en marknadsinriktad. New Public Management (NPM) är en del av denna våg 

som rullade in i slutet på 1970-talet. Här är individens valfrihet och ekonomiska 

incitament för styrning av offentlig verksamhet, liksom måluppfyllelse, 

effektivitet och produktivitet centrala begrepp (Vedung, 2010: s. 270). NPM förde 

samman ett kluster av idéer från den privata sektorn, som exempelvis 

ledarskapets vikt, indirekt istället för direkt kontroll samt kundorientering. Detta 

innebar nya former och roller för utvärdering. En ökad betoning på ansvarighet 

hos utförare, hur resurser används och hur kostnadseffektiva de är blev centrala 

(Vedung, 2010: s. 273).  

Den fjärde vågen kom under slutet av 1990-talet. Här är drivkraften att ta reda 

på ”what works” och att utveckla evidensbaserad policy och praktik och finna så 

kallade evidensbaserade lösningar. Vågen sammanfaller med att olika 
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internationella sammanslutningar började producera systematiska kunskaps-

översikter inom t.ex. socialt arbete, sjukvård men även till viss del utbildning. 

Denna våg, i likhet med den första vetenskapligt drivna vågen, är driven ur en 

mål-medel tankelogik där utvärdering ska stärka och sprida kunskap om hur 

olika medel (program, åtgärder) bidrar till att nå målen. Likheter finns med den 

första vågen i drivkraften att ta reda på hur en intervention fungerar, men 

utvärderingarna och kunskapsunderlagen är annorlunda än de som användes 

under den första vågen (Vedung, 2010: s. 274). Under evidensvågen har 

utvärderingar fokuserat på att sammanställa kunskap om effekter av interven-

tioner från olika studier och olika slags evidens rangordnas i vad som kallas 

evidenshierarkin. Det finns några olika så kallade evidenshierarkier som tagits 

fram inom de stora organisationerna som sysslar med systematiska kunskaps-

översikter. Vanligt är att randomiserade kontrollstudier (RCT) placeras högst upp 

i hierarkin (exempelvis Cochrane, Campbell Collaboration och What Works 

Celaringhouse), vilket betyder att sådana studier värderas högst. Vedung (2010) 

menar att den fjärde vågen kan tolkas som en pånyttfödelse av vetenskap och 

randomiserade experiment i utvärdering. Denna utveckling menar Sullivan 

(2011) delvis finner sin förklaring i att utvärdering inte kunnat ge de svar som 

eftersökts: ”many of the final evaluation reports appeared equivocal – answering 

the question ’what works?’ with the answer ‘it depends’ ” (Sullivan, 2011: s. 505–

506). 

Sediment från dessa fyra vågor, om vi följer Vedungs (2010) metafor, finns till 

viss del kvar idag. I avhandlingen bildar dessa förståelser om utvärderingens 

framväxt, förändring och koppling till styrning en bakgrund till den kommande 

analysen och tolkningen av utvärderingspolicy under två reformperioder. I nästa 

avsnitt uppmärksammas ytterligare forskning om expansionen av utvärdering 

och dess förändrade funktion.  

Utvärdering i ett allt mer utvärderingstätt samhälle  

Furubo och Sandahl (2002) framhåller att utvärdering förändrats från att ha varit 

inriktade mot att ta fram kunskap för att bygga upp välfärdsprogram till att 

”mata” de administrativa kontroll- och beslutsfattarprocesserna (Furubo och 

Sandahl, 2002: s. 19). Rist och Stame (2006) uppmärksammar att utvärdering 

utvecklats till att producera strömmar av information och utvärderingsresultat 

istället för fördjupade utvärderingsstudier. Forskning har också visat att 

utvecklingen av utvärdering har institutionaliserats i olika sammanhang (se t.ex. 

Gröjer, 2004; Hansen, 2009; Ahonen, 2015; Jacob m.fl., 2015). Andra forskare 

har också framhållit att en del av utvärderingens expansion kan förstås utifrån 

aktiviteterna själva. Exempelvis menar Furubo och Sandahl (2002) att 

utvärdering också kan skapa mer utvärdering:”Evaluation becomes its own 
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domain of intellectual and applied work with its own mechanisms for ensuring 

further growth” (Furubo och Sandahl, 2002: s. 17). Forskning har också visat att 

uppföljnings- och utvärderingssystem tenderar att växa i takt med att luckor i 

systemen blottläggs. Pollitt (2013) menar att det finns en eskaleringslogik som 

verkar genom att indikatorer multipliceras eftersom aktörer upptäcker att det 

saknas indikatorer för viktiga aspekter. Eskaleringslogiken kan också verka 

genom att indikatorer som till en början var tänkt som formativa förr eller senare 

används (av andra) för kontrollerande syften (Pollitt m.fl., 2010; Pollitt, 2013). 

Utvärdering kan med andra ord få långtgående konsekvenser bortom de avsedda, 

det avspeglar utvärderingars konstitutiva effekter (Dahler-Larsen, 2004, 2012) 

vilket kommer beröras längre fram.  

Den tilltagande institutionaliseringen av utvärdering, att utvärdering i allt större 

utsträckning blivit inbäddade i policyprocesser, har enligt Furubo och Karlsson 

Vestman (2011) minskat utvärderingens oberoende ställning: ”evaluators 

themselves risk becoming part of the very power structures they are examining” 

(Furubo och Karlsson Vestman, 2011: s. 7). Institutionaliseringen av utvärdering 

framhålls ibland som ett hot:”The very success of evaluation, which is 

institutionalized so as to be close to policy-making, brings with it risks. We like to 

think that we can ‘speak truth to power’ but often we risk getting burned by 

getting too close to the flame!” (Stern, 2008: s. 254).  Forskare har uppmärk-

sammat att den granskande och kritiskt ifrågasättande roll som utvärdering i 

många sammanhang iklätts kan vara svår att förena med att vara ett stöd i och 

för den politiska styrningen. Dahler-Larsen (2015) menar att den symbios som 

skapats mellan utvärderare och administratörer har lett till en expansion av 

information som tros vara användbar i administrativa beslutsprocesser på 

bekostnad av information som kan bistå att ifrågasätta själva handlingslinjerna 

och deras innehåll. I förlängningen blir detta en legitimerande fasad som kan 

förhindra att policys verkligen undersöks och granskas (Dahler-Larsen 2015).  

Forskning om utvärderingsanvändning, eller utvärderingars olika syften eller 

funktioner, har varit ett område som ägnats stor uppmärksamhet inom 

forskningen om utvärdering. Länge dominerades fältet av en förståelse och syn 

på utvärdering som närmast kan förknippas med en instrumentell slags 

användning av utvärdering (Mark och Henry, 2004; Sohlman, 2012), dvs. att 

utvärdering skulle vara en direkt input i beslutsprocesser. Utifrån denna 

förståelse riktades kritik mot att utvärderingsinformation inte användes i 

tillräckligt stor utsträckning: ”Findings from many excellent evaluations are 

blatantly ignored or used but misinterpreted or willfully skewed, it was lamented” 

(Vedung, 2015: s. 187 ). Forskningen om utvärderingsanvändning vidgades bland 

annat genom Weiss (1977, 1979) som framhöll ”konceptuell” användning och att 

utvärdering kan fylla en upplysande funktion. I forskningen har bland annat 

konceptuell, symbolisk, legitimerande, process-, eller felaktig användning 
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påvisats (se t.ex. Weiss, 1977, 1979; Cousins och Leithwood, 1986; Patton, 1997; 

Shulha och Cousins, 1997; Boswell, 2009; Hanberger, 2011). Forskningen har 

alltså vidgats från en strikt instrumentell syn på utvärderingsanvändning. Bland 

annat har debatten handlat om att ”användning” är ett för smalt begrepp. Och 

forskare har förespråkat begrepp som ”evaluation influence” (Kirkhart, 2000; 

Mark och Henry, 2004) och ”functions” (Hanberger, 2011) för att inrymma en 

vidare förståelse av utvärderingens effekter i ett visst sammanhang.  

Utvärderingars samhälleliga funktioner 

Stockmann och Meyers (2013) tredelade syftesbeskrivning för utvärdering 

erbjuder ett sätt att begreppsliggöra utvärderingens olika funktioner. Stockmann 

och Meyer menar att utvärdering i grund och botten fyller tre olika funktioner i 

ett demokratiskt samhälle, nämligen kontroll, legitimitet och upplysning (2013: 

s. 8-16). Dessa tre funktioner är sammanlänkade och kan diskuteras i förhållande 

till olika sammanhang i den demokratiska styrningen och samhället. Dessa 

sammanhang har jag valt att översätta till tre sammanlänkande domäner: 

implementeringsdomänen, politiska beslutsfattardomänen och den policy-

kontextuella domänen.  

Implementeringsdomänen berör program och organisationer där utvärdering 

kan erbjuda kunskap om åtgärder för att öka resurseffektiviteten, hållbarheten 

eller på annat sätt bidra till programutveckling. Utvärdering kan öppna upp för 

lärande och utgöra underlag för agerande. Utvärdering kan verka upplysande 

genom att belysa tillstånd, kontrollerande genom att granska insatser och 

effektivitet och legitimerande genom att exempelvis följa implementerings-

processer. Den politiska beslutsfattardomänen berör politiska strategier och 

beslutsfattande där utvärderingar kan fylla en upplysande funktion genom att ge 

underlag för politiska beslut och strategier vilket i förlängningen kan bidra till 

ökad transparens och acceptans för politiska beslut vilket ger den en 

legitimerande funktion. Utvärdering kan inom denna domän också verka 

kontrollerande genom att granska resultaten av de beslut som fattas (Stockmann 

och Meyer, 2013).  Den tredje domänen, den policykontextuella domänen, är en 

bredare domän som inrymmer samhälleliga värden. Utvärdering kan ha en 

upplysande funktion genom att förbättra medborgares information och öppna 

upp för möjligheter för dialog och demokratiskt deltagande. Utvärdering kan 

också ha en kontrollerande funktion genom att granska policy och politiken 

utifrån samhälleligt accepterade värden och kriterier. Genom en kritisk 

granskning av den förda politiken kan utvärdering också fylla en legitimerande 

funktion gentemot det politiska systemet (Stockmann och Meyer, 2013). 

Utvärdering skulle teoretiskt sett kunna organiseras för att uppfylla samtliga tre 

funktioner inom dessa domäner. Stockmann och Meyer (2013) belyser således 

hur utvärdering kan fylla olika funktioner, vilket i mer eller mindre utsträckning 

kan styras över genom hur utvärdering organiseras och utformas. Dahler-Larsen 
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har dock riktat uppmärksamhet mot utvärderingars så kallade ”konstitutiva 

effekter”, som sträcker sig bortom det planerade och genomtänkta (Dahler-

Larsen 2004, 2012). Det innebär att utvärderande aktiviteter kan få långtgående 

konsekvenser genom att de formar och skapar verklighetsuppfattningar och hur 

vi förstår det utvärderade (Dahler-Larsen, 2004: s. 31). Denna slags inverkan 

fungerar på olika sätt, inte minst genom det slags språkbruk som används 

(Sahlin-Andersson, 2002; Dahler-Larsen, 2004, 2012). Vidare menar Dahler-

Larsen (2004) att utvärdering verkar konstitutivt eftersom utvärderings-

kriterierna uttrycker vad som är viktigt att utvärdera vilket exempelvis kan leda 

till fixering vid kriterier och att ett kriterium eller en indikator begreppsligt blir 

definitionen på kvalitet (s. 33). När de utvärderingskriterier eller indikatorer som 

används i ett uppföljningssystem på så sätt formar verkligheten verkar 

utvärdering konstitutivt.  

Demokratisk utvärdering 

Frågor kring utvärdering och styrning har också diskuterats i utvärderings-

litteraturen genom att sätta in utvärderingens praktik och användning i 

förhållande till demokratiska aspekter. Det finns ett antal utvärderingsforskare 

som har engagerat sig i frågan om utvärdering i förhållande till demokrati och 

utvecklat utvärderingsansatser för att på olika sätt studera, stödja och främja 

demokrati. Några sådana exempel är “democratic evaluation” (MacDonald, 1974, 

1976),”participatory evaluation” (McTaggart, 1989, 1991; Chouinard, 

2013),”deliberative democratic evaluation” (Howe och House, 1999; House och 

Howe, 2000, 2003), “communicative evaluation” (Ryan, 2005), “responsive 

evaluation” (Abma m.fl., 2016) och “progressive evaluation” (Picciotto, 2015). För 

flera av dessa ansatser handlar utvärdering om att stärka demokratin, exempelvis 

genom att bredda deltagandet i utvärderingen. House och Howe (1999) 

argumenterar till exempel för att utvärderingar ska inkludera alla relevanta 

synsätt, intressen, värden och målgrupper och skapa förutsättningar för dialog 

och deliberation.  

MacDonald (MacDonald, 1974, 1976, 1978) beskrev redan på 1970-talet en 

utveckling som lett till en dominans av vad han kallade byråkratisk och 

autokratisk utvärdering, och menade att denna situation behövde förändras till 

förmån för demokratisk utvärdering. Den byråkratiska utvärderingen fungerar 

som ett beslutsunderlag exempelvis till statliga myndigheter som har kontroll 

över fördelningen av resurser. Utvärderaren agerar som konsult och kriteriet är 

kundnöjdhet. Denna slags utvärdering öppnar emellertid inte upp för 

offentlighetens kritiska ögon och utvärderaren har inte kontroll över vad som 

görs med informationen och resultaten från utvärderingen (MacDonald, 1974: s. 

133). I autokratisk utvärdering agerar utvärderaren expert eller rådgivare och 
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äger utvärderingsprodukterna. Arbetet valideras av det vetenskapliga forsknings-

fältet och nyckelord är ”principer” och ”objektivitet” (MacDonald, 1974: s. 133). 

En autokratisk utvärdering syftar också till att ta fram ett underlag för 

beslutsfattare att användas för att förbättra och legitimera styrningen. 

Demokratisk utvärdering, å andra sidan, är en service till hela samhället. Makten 

över kunskap är en central fråga, målet är att bidra till informerade medborgare 

genom utvärdering (MacDonald, 1978: s. 12). Den demokratiska utvärderingen 

skulle dessutom kunna förbättra de demokratiska institutionerna genom att 

bredda vad som utvärderas. Utvärdering blir en möjlighet för policykritik snarare 

än en aktivitet inom ett visst programs ramar där antaganden och värden av 

policyn inte ifrågasätts (Green, 2006: s. 120). Demokratisk utvärdering kan alltså 

bidra till att möjliggöra att fler aktörer får kunskap så att de kan medverka i, eller 

påverka beslutsfattande eller processerna i styrningen. Den kan också bidra 

genom att bredda vad som utvärderas och vilka kriterier som används i 

utvärderingen.  

Sammanfattningsvis om utvärdering ur ett styrningsperspektiv 

Utvärdering har alltså studerats och diskuterats i förhållande till olika 

styrningssammanhang. Forskningen har bland annat uppmärksammat att 

utvärderingar kan vara styrande för en verksamhet, samtidigt som det länge 

saknades kunskap om hur utvärdering styrs (Wollmann, 2003). På senare tid har 

dock olika aspekter av relationen mellan utvärdering och styrning behandlats (ex 

Lundgren, 2006, 2009; Hertting och Vedung, 2009; Segerholm, 2010; 

Hanberger, 2012; Hansen, 2012; Lindensjö och Lundgren, 2014; Nordesjö, 2015; 

Lindgren m.fl., 2016). Inom denna del av forskningen riktas uppmärksamhet mot 

utvärderingens kontextuella och styrningsmässiga omgivning som ett sätt att 

förstå fenomenet utvärdering. Från denna forskning uttrycks att genom styrning 

och organiseringen av utvärdering ges utvärdering olika förutsättningar att verka 

och att den kan fungera i såväl avsedd, oavsedd och konstitutiv riktning. Som 

styrmedel förväntas utvärdering ha inverkan på skolans verksamhet och 

skolpolitikens utformning. I avhandlingen studeras utvärdering ur ett styrnings-

perspektiv genom att undersöka utformningen av nationell utvärderingspolicy 

och likaså hur den eventuellt förändras. Vad som avses med utvärderingspolicy 

kommer att diskuteras i det följande.  

2.3 Utvärderingspolicy – begreppsutredning 

Begreppet utvärderingspolicy används för beslutade strategier för utvärdering 

inom exempelvis organisationer eller länder. Ett exempel är svenska SIDA 

(Swedish International Development Cooperation Agency) med dess “evaluation 

policy” från 1999 (SIDA, 1999), och ett annat det kanadensiska “Directive on the 
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Evaluation Function” och “Policy on Evaluation” (Government of Canada, 2009). 

I såväl utvärderingens praktik som i utvärderingslitteraturen har fokus varit att 

identifiera och utveckla ”effektiva” utvärderingspolicys för organisationer (se 

exempelvis Cooksy m.fl., 2009; Trochim, 2009). För avhandlingen behövs dock 

en vidare definition av utvärderingspolicy som gör det möjligt att synliggöra och 

problematisera policy för den utvärderingsverksamhet som finns på skolområdet 

och hur den förändrats och kan förstås under två reformperioder. Innan 

avhandlingens utvärderingspolicybegrepp presenteras separeras och diskuteras 

först hur utvärdering och policy använts inom utvärderingsforskning respektive 

policystudier och därefter hur dessa båda begrepp används i avhandlingen innan 

de läggs samman i begreppet utvärderingspolicy.  

Utvärdering 

Utvärdering är ett omtvistat begrepp som används i många olika sammanhang. 

Det innebär att begreppet också blir mångtydigt och ibland otydligt.  Flera 

definitioner har lagt fokus på olika egenskaper och skapat olika gränsdragningar 

för vad utvärdering är och inte är. Scrivens (1991) definierar utvärdering som ”the 

process of determining the merit, worth or value of something, or the product of 

that process”, vilket bedöms utifrån lämpliga kriterier som är uttalade och 

motiverade (s. 139). Utvärdering avser alltså både processen att utvärdera och 

själva utvärderingsprodukten/rapporten. Själva värderingen är också central, 

vilket är en minsta gemensam nämnare i ordkonstruktionen ut-värdering. 

Utvärderingsobjektet specificeras emellertid inte i Scrivens definition.  Weiss 

(1998) definition begränsar utvärderingsobjektet (evaluand) till program eller 

policy och klargör hur värderingen görs och varför:”the systematic assessment of 

the operation and/or the outcomes of a program or policy, compared to a set of 

explicit or implicit standards, as a means of contributing to the improvement of 

the program or policy” (Weiss, 1998: s. 4, kursivering i original). Vedungs (1998) 

definition är tydligt kopplad till offentlig policy och beslutsfattande: Utvärdering 

är en ”noggrann efterhandsbedömning av utfall, slutprestationer eller förvaltning 

i offentlig verksamhet, vilken avses spela en roll i praktiska beslutssituationer” (s. 

20). Utvärdering berör offentliga interventioner och omfattar exempelvis 

reformer, policys, program eller insatser. Franke-Wikberg och Lundgrens (1980: 

s. 10) definition av (program)utvärdering, ”att värdera och uttala sig om 

resultatet av ett program för uppfostran eller undervisning”, är ett exempel på en 

politikområdes- och verksamhetsavgränsad definition.  

En fråga som också diskuterats är om definitionen av utvärdering ska omfatta 

något avslutat, pågågående eller ännu inte påbörjat. Vedung (1997) anser att 

utvärdering avser något pågående eller avslutat. Argumentet är att utvärdering 

riskerar bli betydelselöst som begrepp om det innefattar alla slags analyser: 
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”evaluation becomes an umbrella, covering all kinds of analyses of, in, and for 

public intervention. Is it reasonable to let ‘evaluation’ refer to almost any 

intellectual effort in the public sector?” (Vedung, 1997: s. 7).  

Vissa forskare framhåller att utvärdering är en form av forskning och betonar 

forskningsmetodologin i sin definition. Exempelvis Rossi m.fl. (2004): ”Program 

evaluation is the use of social research methods to systematically investigate the 

effectiveness of social intervention programs in ways that are adapted to their 

political and organizational environments and are designed to inform social 

action to improve social conditions” (s. 16). I en del definitioner finns det en 

uttalad tanke om att utvärdering ska kunna bidra till förbättring av programmet 

eller policyn (Weiss, 1998), att den ska spela roll i praktiska beslutssituationer 

(Vedung, 1998) eller är utformad på så sätt att den skall kunna förbättra sociala 

förhållanden eller villkor (Rossi m.fl., 2004). Relaterat till denna förbättrings-

tanke är utvärderingens kriterier. Vad ska utvärderingsobjektet bedömas mot?  

En skiljelinje kan dras mellan deskriptiva och preskriptiva värdeteorier (Shadish 

m.fl., 1991). En deskriptiv värdeteori innebär att utvärderare använder andras 

kriterier som exempelvis beslutsfattare eller intressenter har formulerat, 

exempelvis om insatsens mål, eller intressenters uppfattningar om vad ett bra 

resultat skulle vara. Deskriptiva värden är underförstådda i de flesta 

utvärderingsteorier. Argumentet för att använda deskriptiva värden bottnar i att 

de härrör från uppfattningar från beslutsprocessen eller verksamheten och 

därmed kan anses legitima (Shadish m.fl., 1991: s. 49). Utifrån en preskriptiv 

värdeteori utgår utvärderaren från vissa värden, exempelvis demokrati, rättvisa, 

jämlikhet, deltagande eller ”empowerment” (MacDonald, 1974, 1976; McTaggart, 

1991; Howe och House, 1999; House och Howe, 2000; Chouinard, 2013; 

Picciotto, 2015). Med utgångspunkt i en bredare teoretisk värdegrund är 

argumentet för preskriptiva värden att de är nödvändiga när utvärderingar av 

offentliga insatser ska göras. Preskriptiva teorier “give evaluators a critical 

perspective and intellectual authority that descriptive theories cannot match. 

They broaden evaluators’ understanding of good social programs by broadening 

their understanding of what is good for the human condition generally” (Shadish 

m.fl., 1991: s. 49).  

För avhandlingens utvärderingspolicyanalys behövs en definition av utvärdering 

som täcker in en mångfald av aktiviteter som tillsammans utgör den 

utvärderingsverksamhet som kan förekomma på skolområdet. Som Scheerens 

m.fl. (2003) konstaterar är exempelvis uppföljningar och olika typer av 

(kunskaps)mätningar vanligt förekommande inom skolområdet. Termen 

uppföljning har ofta använts för att indikera en löpande form av datainsamling 

av t.ex. kostnader eller nyckeltal av olika slag.  Sådana indikatorer samlas in i 

någon form av system som i forskningen benämns ”monitoring system”, 
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”measurement system” eller ”performance indicator systems” (Kusek och Rist, 

2004; Hanberger, Lindgren, m.fl., 2016; Lindgren m.fl., 2016). Scheerens m.fl. 

(2003: s. 7) särskiljer utvärderande aktiviteter utifrån deras objekt, som 

”assessment” (när studenter är utvärderingsobjektet), ”appraisal” (när lärare är 

objektet), ”evaluation” (när ett utbildningsprogram är objektet) och ”monitoring” 

(när det avser de dagliga besluten kring utbildningssystem och organisationer). 

Gemensamt för alla begreppen är att de innebär värdering och bedömning.  

Scheerens och andra (t.ex. Kusek och Rist, 2004) använder termen ”M&E” 

(monitoring and evaluation) för att samla samtliga dessa aktiviteter under 

gemensam flagg. När M&E institutionaliseras används begreppet M&E system 

(Kusek och Rist, 2004), eller enbart utvärderingssystem (Hanberger, 2011; 

Dahler-Larsen, 2014). Genom att utvärdering växts och spridits har utvärderings-

praktiker institutionaliserats och ritualiserats till rutinartade, repetitiva 

utvärderingssystem (Leeuw och Furubo, 2008; Hanberger, 2011; Dahler-Larsen, 

2014; Højlund, 2014: s. 428).  

Liksom utvärdering har utvärderingssystem definierats på olika sätt. Leeuw och 

Furubo (2008) menar att vi kan tala om utvärderingssystem när följande fyra 

kriterier är uppfyllda: att det finns en gemensam epistemologisk utgångspunkt, 

en viss grad av institutionell organisation, återkommande eller permanent 

produktion av utvärderingskunskap samt att det finns en tanke om avsedda 

användare. Med utvärderingssystem betonas integreringen av utvärdering i en 

organisation. Det finns en gemensam förståelse om utvärdering inom 

organisationen och att den kopplas in i organisationens aktivitetscykler (Leeuw 

och Furubo, 2008). Integreringen är även något som framhålls i Dahler-Larsens 

(2012) definition. Utvärderingssystem avser här permanenta arrangemang för 

utvärdering. Mer specifikt avses riktlinjer och rutiner för hur utvärderingsdata 

ska samlas in, administreras, analyseras och användas i en organisatorisk och 

politisk kontext (Dahler-Larsen, 2012: s. 165). Lindgren m.fl. (2016: s. 241) 

skriver att “Evaluation systems are structures and processes established to 

produce streams of data or knowledge (the terms are used interchangeably here) 

intended to play a role in future action situations”. Utvärderingssystem innefattar 

således inte bara strömmar av utvärderingsinformation i form av löpande 

enskilda utvärderingar, utan även system för att säkerställa inflödet av 

uppföljningsdata som ska används i exempelvis beslutssituationer. I linje med 

denna definition används begreppet utvärderingssystem i avhandlingen som ett 

samlingsbegrepp och inkluderar därmed system för uppföljning, 

kvalitetsmätning, kunskapsmätning, utvärdering m.m. 

Sammanfattningsvis tar avhandlingens utvärderingsbegrepp utgångspunkt i 

Scrivens (1991) definition, där utvärdering avser processen att avgöra värdet av 

något (bedömning) eller produkten av den processen. Utvärderingsaktiviteter 
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som kan förekomma under olika beteckningar inkluderas, så som uppföljning, 

rankningar, tillsyn, granskning och utvärdering. Gemensamt för dessa aktiviteter 

är att de går ut på att systematiskt beskriva och bedöma en verksamhet för olika 

syften3. Utvärderingssystem används i avhandlingen som samlingsbegrepp för 

system för exempelvis uppföljning, utvärdering och kvalitetsgranskning.  

Policy 

Liksom utvärdering används policybegreppet på flera olika sätt i litteraturen. En 

ofta förekommande definition är att policy är en handlingslinje av en legitim 

aktör för att adressera ett samhälleligt problem (se t.ex. Colebatch, 1998). En 

sådan definition innebär att policy inte enbart innefattar beslut, eller 

sammanlänkade beslut (web of decisions) (Hill, 1997).  Policy definieras ofta 

också i termer av en process, som kan handla om att ta fram ett bättre 

kunskapsunderlag (Colebatch, 2009a: s. 58). Colebatch och kollegor (2006a, 

2006b, 2009b; Colebatch m.fl., 2010) lyfter fram tre olika sätt att 

forskningsmässigt närma sig policy, nämligen som auktoritativa beslut, 

strukturerad interaktion och social konstruktion.  

Policy som auktoritativa beslut betraktar policy som utfall av aktörers 

(exempelvis regeringars) beslut om hur de skall uppnå sina mål. I detta 

perspektiv fokuseras beslut och deras implementering. Policyprocessen beskrivs 

ofta i form av steg eller faser4 (Nakamura, 1987; Sabatier, 2007). I policy-

processen identifieras problem, lämpliga strategier för att lösa dem, och hur de 

ska implementeras (Colebatch, 2010: s. 32). Policys är officiella uttalanden som 

tillkännager vad exempelvis regeringen (eller en del av den) skall göra inom ett 

särskilt område (Colebatch, 2006a: s. 11).  

Policy som strukturerad interaktion betonar att policyprocessen utgår från 

komplexitet och att det kan finnas konflikt mellan aktörer, t.ex. mellan politiskt 

valda, myndigheter liksom olika slags organiserade intressen i och utanför 

statsapparaten (Colebatch, 2006c: s. 11). Här betonas att det finns olika 

uppfattningar och agendor bland deltagare. Förhandling är nödvändigt för att 

uppnå en gemensam strategi. Policy börjar inte med att identifiera ett problem 

och det handlar inte om att lösa problem utan om att hantera problemområden 

(areas of concern) (Colebatch, 2010: s. 32). Policy ses som en pågående process 

med flertalet syften som kanske överlappar och till och med står i motsats till 

                                                             
3 Andra har använt granskning som ett paraplybegrepp för att inkludera flertalet besläktade 
aktiviteter (se t.ex. Ek, 2012; Ivarsson Westerberg och Jacobsson, 2013). I avhandlingen används 
utvärdering som paraplybegrepp och granskning inkluderas som en utvärderingsaktivitet bland 
många andra.  
4 Exempelvis Jones (1970;1977), Anderson (1975), Brewer och DeLeon (1983) som bland annat 
beskrivs i Sabatier (2007) och Nakamura (1987).   
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varandra och vars resultat är tillfälliga och provisoriska (Colebatch, 2010). 

Forskning som betonar vikten av ”policy communities” (Sabatier, 1988; Sabatier 

och Weible, 2007) kan kopplas till policy som strukturerad interaktion.  

Policy som social konstruktion betonar att policy är ett sätt att rama in världen 

på (Schön och Rein, 1994; Rein och Schön, 1996) och avspeglar det sätt som 

deltagare uppfattar världen och gör den möjlig att förstå: vad som är normalt, vad 

som är problematiskt, vad som är legitim kunskap och vem som kan tala med 

auktoritet, och vem som kan begära att bli lyssnad på (Colebatch, 2006c: s. 11–

12). Policy som social konstruktion handlar om hur innebörder och betydelser 

formas, konstitueras och kommuniceras (Yanow, 2000; Fischer, 2003; Hajer och 

Wagenaar, 2003).  

Avhandlingens policybegrepp innefattar alla tre förståelserna av policy och 

betraktar det som en empirisk fråga om (utvärderings)policy framträder på ett 

eller flera av dessa sätt (Colebatch, 2006b, 2006c, 2009b, 2010). Vad en viss 

policy närmare består av kan också beskrivas i termer av en policydesign vilket 

jag återkommer till längre fram.  

Utvärderingspolicy 

Efter att ha plockat isär och klargjort hur begreppen utvärdering och policy 

används i litteraturen och avhandlingen är det dags att sätta samman dem. 

Inledningsvis diskuteras definitioner av utvärderingspolicy som förekommer i 

litteraturen i relation till avhandlingens syfte och forskning om utvärderings-

policy. Därefter utvecklas avhandlingens utvärderingspolicybegrepp. Den tar 

utgångspunkt i och kompletterar Trochims definition i relation till de definitioner 

av utvärdering och policy som redogjorts för i de två tidigare avsnitten.  

Det finns ett fåtal definitioner av utvärderingspolicy i utvärderingslitteraturen5. 

En diskussion kring begreppet finns emellertid i ett specialnummer av New 

Directions for Evaluation (nr 123) från 2009 (Mark m.fl., 2009). För Trochim 

(2009) är utvärderingspolicy ”any rule or principle that a group or organization 

uses to guide its decisions and actions when doing evaluation” (2009: s. 16). Det 

                                                             
5 I försök att närmare undersöka hur begreppet har använts i litteraturen har ett enkelt 
sökningsförfarande inom de största internationella utvärderingstidskrifterna (Evaluation, American 
Journal of Evaluation och New Directions for Evaluation) genomförts med termerna 
”evaluation+policy”, ”evaluation+guidelines/principles/directions/conducting” i olika former. 
Därefter vidgade jag sökningen till att omfatta alla tidskrifter i några olika databaser, och fann väldigt 
få som berörde utvärderingspolicy specifikt, desto fler om ”policy evaluation” och institutionali-
seringen av utvärdering. Sökningarna genomfördes 2013. Jag fann totalt nio artiklar som använder 
begreppet evaluation policy, sju av dessa ingår i en special utgåva av New Directions for Evaluation 
från 2009 (där ibland Trochim (2009)). Christie och Fierro (2012) hänvisar också till Trochims 
(2009) definition.  Skedsmo (2011) använder begreppet utvärderingspolicy, men diskuterar inte 
innebörden av det.  
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är således ett brett spektrum av dimensioner som inkluderas, där både formella 

handlingslinjer och rutiner såväl som mer informella och implicit praxis inryms. 

Dessa aktiviteter blir emellertid till policy om de är formellt antagna för att 

vägleda beslut eller handling om utvärdering (Trochim, 2009: s. 17) vilket 

därmed begränsar vad definitionen omfattar. Trochims definition av 

utvärderingspolicy fokuserar således på en antagen utvärderingspolicy utvecklad 

på grupp/organisationsnivå för enskilda utvärderingar. Trochim utvecklar en 

taxonomi med åtta punkter för vad utvärderingspolicy kan innehålla, nämligen 

mål, deltagande, kapacitetsbyggande aktiviteter, ledningsfrågor, roller, processer 

och metoder, användning och meta-utvärdering. Trochim (2009) framhåller 

också betydelsen av ett växelspel mellan policy och praktik:  

It would not be desirable for this multilevel process to be unidirectional. 

Certainly policy should guide practice. But the reverse is also true: policy needs 

to be informed by practice. That is, we need an experiential and empirical 

practice base to inform policy development. Without that experiential base, 

policies are more likely to be ill-suited for the context and more likely to fail 

(Trochim, 2009: s. 27). 

Trochims definition har emellertid vissa begränsningar i förhållande till 

avhandlingens syfte. För det första fokuserar Trochim (2009) på enskilda 

utvärderingar, och inkluderar därmed inte utvärderingssystem, dvs. system för 

insamling och spridning av utvärderingsinformation/kunskap. Trochims 

definition omfattar, för det andra, formellt antagna utvärderingspolicys och ger 

därmed ingen vägledning för hur en implicit utvärderingspolicy kan 

rekonstrueras. För det tredje är det en organisationsfokuserad ansats som i första 

hand syftar till att utveckla en organisations interna utvärderingspolicyarbete, 

inte att studera utvärderingspolicy för ett politikområde. Kopplat till detta, och 

på grund av att Trochim (2009) fokuserar enskilda organisationers strategier för 

utvärdering, saknas det en fördjupad förståelse för det politiska styrnings-

sammanhanget liksom även en tydlig policydefinition med förankring i policy-

litteraturen.  

Det finns ett fåtal studier av utvärderingspolicy, vid sidan av Trochims och hans 

kollegors (se ovan). Leeuw (2009), som studerat utvärderingspolicy, framhåller 

att utvecklingen gått från icke-formella utvärderingspolicys till att nu ge fastare 

ramar i det nederländska fallet som han studerar. Vagt formulerade 

förhållningssätt har behövts översättas i praktiken vilket skapat stort 

handlingsutrymme för de som ska implementera policyn. Marra (2018) finner att 

utvärderingspolicyn som implementerats i Italien skapat centralisering och gett 

en skarpare roll för det juridiska systemet avseende tjänstemännens handlings-

utrymme. Andra forskare, som Schoenfeldt och Jordan (2017) har riktat 

blickarna mot styrningen av utvärdering men utan begreppet utvärderingspolicy, 
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och närmat sig liknande frågeställningar genom att förena governance-litteratur 

med utvärdering (se t.ex. Hanberger, 2012; Hansen, 2012).  

Från utvärderingslitteraturen hämtas insikten att utvärderingspolicybegreppet å 

ena sidan behöver rama in vad utvärdering är men att det samtidigt och å andra 

sidan inte ska göras alltför begränsande. Om utvärdering betraktas i en mycket 

snäv bemärkelse riskerar nämligen centrala aspekter att missas. I begrepps-

utredningen har jag tagit fasta på att utvärderingar, för vilka policy kan utvecklas, 

ska innefatta någon form av värdering och bedömning (Scriven 1991; Vedung 

1997; Weiss 1998 etc.). Utvärdering av utbildning omfattar flera olika aspekter 

och värdering och bedömning av utbildningssystemet (Scheerens m.fl., 2003) 

och kan göras på olika nivåer. Vidare bör definitionen av utvärderingspolicy 

omfatta både policy för enskilda utvärderingar såväl som utvärderingssystem 

(Lindgren m.fl., 2016). Begreppet bör även omfatta aktiviteter som är knutna till 

utvärdering så som att utforma och beställa utvärdering, och som sker under 

genomförandet av utvärdering så som förankring och att främja delaktighet såväl 

som efterföljande aktiviteter som spridning av utvärderingsresultat, rapportering 

och uppföljning. Policydimensionen har bidragit med att uppmärksamma att 

utvärderingspolicy inte kan reduceras till exempelvis riksdagens beslut, utan att 

den fortsätter att skapas/utformas också under tiden som den implementeras. 

Exempelvis kan myndigheter få till uppdrag att genomföra vissa typer av 

utvärderingsstudier och inom den myndigheten kan det finnas en viss etablerad 

kultur, en förståelse för vad utvärdering är och skall vara, som påverkar 

myndighetens sätt att ta sig an utvärderingsuppgiften.  

Med utgånspunkt i resonemanget ovan definieras utvärderingspolicy i 

avhandlingen som överväganden och aktiviteter som rör utvärdering, sett som ett 

samlingsbegrepp och exempelvis omfattar uppföljning, kvalitetskontroll, 

inspektion och utvärderingssystem. I begreppet ingår överväganden och 

aktiviteter som föregår genomförandet av utvärdering, som görs under 

genomförandet av utvärdering, och som sker efter utvärderingen är avslutad. 

Avhandlingens definition utgår därtill från att nationell utvärderingspolicy inte 

enbart avser riksdagens/regeringens formuleringar som sedan implementeras 

utan även myndigheterna ses som policyskapande aktörer. Det innebär att 

myndigheterna (och även andra aktörer) kan bidra i såväl formuleringen som 

realiseringen av nationell utvärderingspolicy.  

2.4 Policyanalys  

I detta avsnitt beskrivs utgångspunkterna för avhandlingens policyanalys av 

utvärderingspolicyn. Policyanalys har en lång tradition och historiska rötter och 

i likhet med utvärderingsforskningen har den genomgått olika faser eller 
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generationer. I den tidiga policyanalysen (PA) var funktionen att med 

vetenskapliga metoder stödja beslutsfattare. Denna positivistiskt inriktade 

policyanalys kom efterhand att kritiseras för sitt snäva fokus på ekonomisk 

effektivitet. Försöken att komma till rätta med begränsningarna med den första 

generationens PA har beskrivits som en vändning mot en mer tolkningsinriktad 

och argumenterande PA: ”the argumentative turn” i policyanalys (Fischer och 

Forester, 1993). Nya ansatser utvecklades, så som kritisk, narrativ, interpretiv, 

deliberativ, eller diskursiv policyanalys (Yanow, 1996; Fischer, 1998, 2003; 

Dryzek, 2000; Hajer, 2003; Hajer och Wagenaar, 2003; Colebatch, 2009b). Här 

är utgångspunkten att policyanalysen kan producera sammansatt och 

situationsbunden kunskap. Avhandlingen utgår från denna senare generationens 

PA. Inom den inriktningen finns i sin tur många olika ansatser och metoder. För 

att synliggöra och analysera utvärderingspolicy utgår avhandlingen från ett 

tolkningsinriktat policydesignperspektiv. I nästa avsnitt beskrivs och diskuteras 

detta närmare.  

Att studera policydesign 

Litteraturen om policydesign har sina rötter i den rationella tradition av 

policystudier som syftade till att förbättra policyutfall genom att applicera policy-

relevant kunskap för att bemöta specifika policyproblem. Policydesign har 

därefter utvecklats som en del i en tolkningsinriktad PA. En policydesign skapas, 

formuleras och formas, men det sker inte alltid logiskt och sammanhängande 

(Howlett och Lejano, 2013; Howlett och Rayner, 2013). Det innebär att en policy 

inte ska betraktas som ‘designad’ i en traditionell uppfattning av begreppet som 

en medveten, intentionell och överlagd planering, utan snarare som en stegvis 

process, eller flera olika processer (Howlett, 2014: s. 198). Utifrån detta 

perspektiv förstås policydesign som ”…a dialectic between the (social) 

construction and (ecological) adaption of policy” (Howlett och Lejano, 2013: s. 

359). Det innebär att i studiet av policydesign kan själva designen och dess utfall 

såväl som designprocessen vara i analytiskt fokus. Studier som fokuserar 

policydesignprocessen tar fasta på hur policyns beståndsdelar, i det följande 

betecknat som dess element, väljs och tas fram. Andra betonar själva innehållet i 

policyn, manifesterat i dess element. Med policydesign avser Schneider och 

Ingram:  

the content or substance of public policy – the blueprints, architecture, 

discourses, and aesthetics of policy in both its instrumental and symbolic forms. 

Policy designs are observable phenomena found in statues, administrative 

guidelines, court decrees, programs and even the practices that reveal who does 

what, when, with whom, with what resources, for what reasons, and with what 

kinds of motivating devices (Schneider och Ingram, 1997: s. 2).  
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Policystudier med fokus på policydesign växte fram under 1980-och 1990-talen 

och forskare som Salamon, Ingraham, Goggin, Dryzek, Ingram och Schneider 

gjorde viktiga bidrag (Howlett, 2014). Under 1990-talet svalnade forsknings-

intresset för policydesign något och “the idea of ’design’ was largely replaced by a 

new emphasis on the study of decentralized government arrangements” 

(Howlett, 2014: s. 189). Det som tidigare varit staters uppgifter kom i allt större 

utsträckning att decentraliseras till lokala och regionala offentliga organ och icke-

statliga aktörer, ofta i olika nätverkskonstellationer (se t.ex. Howlett, 2011, 2014; 

Howlett och Lejano, 2013). Under senare år har emellertid allt fler policyforskare 

återupptagit designperspektivet (Howlett, 2014; Howlett m.fl., 2015; Colebatch, 

2018; Turnbull, 2018; Capano och Howlett, 2019). Avhandlingens policyanalys 

anknyter till detta framväxande intresse genom att anamma ett 

policydesignperspektiv, med utgångspunkt i Schneider och Ingrams (1997)  

policydesignramverk och tar fasta på mer sentida utveckling av ramverket 

(Schneider och Ingram, 2005a, 2005b, 2008; Schneider m.fl., 2014).   

Policydesign som teoretisk utgångspunkt 

Schneider och Ingrams policydesignramverk har sitt ursprung i och ansluter till 

dominerande inriktningar inom policylitteraturen under 1900-talet: som 

pluralism, policy sciences och kritisk teori (Schneider och Ingram, 1997). Detta 

har också ansetts vara en av teorins styrkor (deLeon, 2005). Teorin hör hemma 

inom den interpretativa och närmast ”kontextuella orienteringen” av 

policystudier (Howlett, 2014) som utgår från att policyskapande sker i en specifik 

kontext som präglas av institutioner och idéer. Institutionella arenors regler, 

normer och procedurer påverkar aktörers val och strategier. Detta utgör 

kontexten, men policyskapande präglas också av aktörer och deras idéer, som 

förespråkar olika policylösningar. Olika kontexter kan generera olika slags 

policydesigner. Schneider och Ingrams (1997) teori betonar de politiska 

processerna som policydesigner skapas i, och de översättningsprocesser genom 

vilka en design får avtryck i demokratin. Policy ska alltså ses i relation till det 

vidare samhället och demokratin vilket också avhandlingen argumenterat för 

ovan.  

Om teorin 

Schneider och Ingram (1997) vill betona de politiska processerna som skapar en 

policydesign, liksom översättningsprocesserna genom vilka effekterna på 

demokratin realiseras. I teorin länkas policydesignen från dess policyområdes-

kontext till en samhällelig kontext genom inramningsprocesser, tolknings-

processer och designprocesser. I det följande beskrivs kort hur teorin postulerar 

att en policydesign relaterar till centrala aspekter av demokratin och varför det 

ses som väsentligt att undersöka.  
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Enligt Schneider och Ingrams teori uppstår en policydesign från en 

policyområdeskontext som i sin tur härstammar från den bredare samhälleliga 

kontexten genom så kallade inramningsprocesser (framing dynamics). Den 

samhälleliga kontexten är mycket bred och omfattar alla aspekter av den fysiska, 

sociala, psykologiska, politiska och historiska världen. Policyområdeskontexten 

är de smalare, mer specifika (socialt konstruerade) förståelser som uppstår från 

den samhälleliga kontexten (1997). I teorin lyfts särskilt sociala konstruktioner, 

politisk makt och institutionella kulturer som särskilt viktiga aspekter av 

policyområdeskontexten. Särskilt två sociala konstruktioner framhålls som 

fundamentala för policydesignen, nämligen sociala konstruktioner av 

målgrupper respektive kunskap (s 73). Målgrupper är de socialt konstruerade 

grupper eller individer som identifieras som mottagare av förmåner eller 

belastningar i offentlig policy: 

The social construction of potential target populations refers to the images, 

stereotypes, and beliefs that confer identities on people and connect them with 

others as a social group who are possible canditates for receiving beneficial or 

burdensome policy (Schneider och Ingram, 1997: s. 75).  

Schneider och Ingram menar att policyns design, t.ex. hur problem formuleras, 

språket som används för att rättfärdiga policyn, reglerna och verktygen som 

nyttjas, och implementeringsaktörer och implementeringsstrukturer och under-

liggande antaganden, kommer att utformas olika beroende på de sociala 

konstruktionerna av målgrupperna (1997). Målgrupper kan framställas både 

positivt och negativt. Positiva sociala konstruktioner kan vara att målgrupperna 

framställs som ärliga, berättigade, bidrar till samhällsnyttan, är oskyldiga offer 

eller hårt arbetande och därmed förtjänta.  Negativa sociala konstruktioner kan 

vara att målgrupperna framställs som farliga, oärliga, giriga eller har sig själva att 

skylla och därmed oförtjänta (Schneider och Ingram, 2008).  

Utöver de sociala konstruktionerna av målgrupperna som förtjänta eller 

oförtjänta är målgruppernas politiska maktresurser (såsom deras storlek, 

ekonomiska resurser, organisering och förmåga till politisk mobilisering) viktiga 

inslag i hur policys designas. Genom att kombinera sociala konstruktioner av 

målgrupper som förtjänta och oförtjänta respektive hururvida de har mycket eller 

lite maktresurser skapas ett policyutrymme. Detta kan visualiseras som en 

fyrfältare där den horisontella axeln avser positiva (som förtjänta) eller negativa 

(som oförtjänta) konstruktioner och den vertikala axeln mycket respektive lite 

maktresurser. Målgruppskonstruktioner kan placeras in som gynnade (förtjänta 

med mycket maktresurser), beroende (förtjänta med lite maktresurser), 

utmanare (oförtjänta med mycket maktresurser) och avvikare (oförtjänta med 

lite maktresurser) (Schneider och Ingram, 1997). 
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Teorin antar att förmåner ges till grupper som har betydande maktresurser och 

positioneras som förtjänta. Belastningar ges i motsats huvudsakligen till de med 

svag politisk makt och som också är konstruerade som oförtjänta. Enligt 

Schneider och Ingrams policydesignteori blir dessa sociala konstruktioner 

inbäddade i designen och sänder budskap om hur målgruppen betraktas. Enligt 

teorin internaliseras dessa budskap av målgrupperna och får långtgående 

implikationer för deras identitet, attityder och politiska deltagande (Schneider 

och Ingram, 1997, 2008).  

Den andra fundamentala sociala konstruktionen för en policydesign är som 

nämnts, kunskapskonstruktioner. Teorin lutar sig på Berger och Luckmann 

(1967) och kunskapssociologi i betydelsen av sociala konstruktioner som ”the 

world making or the varying ways in which realities of the world are shaped” 

(1997: s. 73). Vid en viss tidpunkt kan en särskild konstruktion vara så förankrad 

att den betraktas som ”verklig”, tas för given och ”bara är” (1997: s. 73). Sociala 

konstruktioner är dock inte alltid hegemoniska, motstående perspektiv fortsätter 

höras och skapa motkraft till de dominerande konstruktionerna. Olika 

verkligheter baserade på olika övertygelser, förväntningar och tolkningar kan 

existera hos olika människor och grupper. Eftersom det är många som är 

involverade i processen, så som politiker, media, intressegrupper, enskilda 

individer och partier, blir policyskapandet enligt Schneider och Ingram en kamp 

mellan rivaliserande krafter som strävar efter att få acceptans för en särskild 

konstruktion av en händelse, grupp, historien eller för den del nutida 

förhållanden (1997: s. 75).  

Överväganden av möjligheter och risker som politiker, intressegrupper, 

potentiella målgrupper och andra deltagare gör inverkar alltså på policydesignen. 

Politiker är exempelvis måna om att associeras till visa policyidéer som kan fylla 

visa syften:  

They not only scrutinize issues as they emerge, but are continually searching for 

ways to create opportunities for political gain by identifying potential policy 

designs that will seem to be responsive to one or more real or imagined needs 

among various constituencies. The creation of needs and issues, through social 

constructions of social groups and events, plays a central role in the extent to 

which elected leaders can use public policy as a tool for increasing or 

maintaining power, or achieving other ends (Schneider och Ingram, 1997: s. 77).  

Enligt Schneider och Ingrams teori är målgrupps- och kunskapskonstruktioner 

som sagt centrala för policydesignen. Ramverket tar också upp hur olika 

policydesigner påverkar samhället genom översättningsprocesser, dvs. hur 

policys får effekter och konsekvenser i den samhälleliga kontexten (societal 

context) på olika sätt. Schneider och Ingram (1997) framhåller att det är i det 
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vardagliga livet som medborgare oftast kommer i kontakt med sin regering (läs 

välfärdsstaten eller kommunen). Beroende på vilka val som gjorts när det gäller 

policyns designelement och hur de passar ihop kan policyskaparen uppfattas som 

mer eller mindre rättvis, logisk eller rättfram (1997: s. 79).  

En viktig del i teorin är att historiska och nuvarande policydesigner har 

långtgående effekter inte bara för de berörda målgrupperna, utan även genom att 

policydesigner formar institutioner och den bredare kulturen genom både de 

materiella (resurser) effekterna av policyn (t.ex. nya regler och nya 

organisationer) och de retoriska/symboliska (interpretiva) effekterna (1997). 

Därför menar Schneider och Ingram att ”Policies are lessons in democracy” 

(1997: s. 79) och förespråkar således att offentliga policys bör designas och 

granskas utifrån demokratiska värden.  Fyra demokratisk värden framhåller de 

särskilt: rättvisa (t.ex. opartiskhet, livskvalitet), medborgarskap (politisk röst, 

deltagande, orientering gentemot statsmakten, identitet), demokratiska 

institutioner (omfattning, djup, äkthet) och problemlösande (effektivitet, 

kostnadseffektivitet, relevans). De menar även att policydesign ”best serve 

democracy when the goals reflect a balance among democratic values, or when 

they focus on one or more aspects of democracy that are noticeably deficient in 

the societal context” (1997: s. 84). Beroende på design kan policyn i större eller 

mindre utsträckning ge uttryck för dessa demokratiska värden, och teorin gör 

olika antaganden om hur policyns olika beståndsdelar (designelementen) 

inverkar på demokratin (se längre fram). Detta ramverk framstår som relevant 

och passande att använda för att studera nationell utvärderingspolicy och besvara 

avhandlingens forskningsfrågor och harmoniserar med avhandlingens förståelse 

och definition av utvärderingspolicy. Men det finns också begränsningar och 

invändningar mot detta policydesignperspektiv.  

Tillämpningar och kritik 

Teorin har använts i många studier. Pierce m.fl (2014) har genom en systematisk 

genomgång identifierat 111 tillämpningar mellan 1993 och 2013. Det vanligaste 

är att ramverket använts i kvalitativa fallstudier. Det har nyttjats inom många 

olika policyområden och för att studera policy på olika nivåer, men vanligast har 

den federala nivån i USA varit (Cairney och Heikkila, 2014; Pierce m.fl., 2014). 

Teorin har varit relativt stabil över tid (Cairney och Heikkila, 2014: s. 373) även 

om vissa förtydliganden och modifieringar har gjorts. Sociala konstruktioner av 

målgrupper har varit det som fått störst genomslag i forskningstillämpningarna. 

Denna aspekt av ramverket är också den som Schneider och Ingram utvecklade 

först (i artiklar från slutet av 80-talet). Betydligt färre studier har handlat om 

sociala konstruktioner av kunskap i policyprocessen eller policys feed-forward 

effekter på demokratin (Pierce m.fl., 2014).  



 

26 

Kritik har också riktats mot teorin. Bland annat kritiserade deLeon (2005) teorin 

för att sakna tydlighet om vilka drivkrafter som ligger bakom förändringar i 

målgruppskonstruktioner. Denna kritik ledde till en utveckling av teorin som 

innebar att den därefter tydligare hanterar förändringar i målgruppskonstruk-

tioner (Pierce m.fl., 2014; Schneider m.fl., 2014, se kommande avsnitt om 

policyförändring). Kritik har även riktats mot teorins demokratiska ambition 

samtidigt som Schneider och Ingram genom sitt sätt att skriva, och framförallt 

språkanvändning kan marginalisera medborgare enligt Throgmorton (1999: s. 

277) med avseende på boken ”Policydesign for democracy” (Schneider och 

Ingram, 1997).  

Policydesignelement 

En central del i Schneider och Ingrams policydesignteori (1997) är att analysera 

en policys innehåll utifrån dess element.  Att identifiera och söka efter dessa 

element görs i avhandlingens innehållsanalys av utvärderingspolicy. Dessa 

element kommer att sökas efter i kapitel fyra och fem för att besvara den första 

forskningsfrågan. I det följande beskrivs de policyelement som Schneider och 

Ingram menar finns i varje policy. 

Mål och problem att lösa avser fånga in vad avsikterna med policydesignen är 

och vad som skall uppnås genom policyn. Policys kan bestå av ett eller flera mål 

och målen kan vara tydliga eller otydliga, realistiska eller orimliga, motstridiga 

eller kompletterande. Mål och problembeskrivningar är sociala konstruktioner 

även om de oftast uttrycks i mer ’objektiva’ eller tekniska termer. Mål kan också 

vara symboliska, och sända signaler utan att avse faktiska insatser/åtgärder som 

ska genomföras (Schneider och Ingram, 1997: s. 83-84).  

Målgrupp(er) är de mottagare som en policy riktar sig till. Målgruppen kan ges 

förmåner eller nackdelar genom policyn. Vilka som är policyns mottagare och 

huruvida de får fördelar eller missgynnas genom policydesignen är centralt. Hur 

målgrupper konstrueras i policyn menar Schneider och Ingram (1997) är viktigt 

för hur exempelvis rättvisa, medborgarskap och demokratisk problemlösning 

kommer till uttryck i ett vidare samhällsperspektiv. Policy kan stärka eller 

underminera statens legitimitet (Schneider och Ingram, 1997: s. 85). 

Målgruppsidentifiering och beskrivning sänder således viktiga demokratiska 

budskap.  

Implementeringsaktörer/implementeringsstrukturer avser de som blir 

ansvariga för att förverkliga en policy, vilket förutsätts ske inom ramen för den 

formella styrningskedjan (Schneider och Ingram, 1997). Nya implementerings-

aktörer, exempelvis en myndighet, kan komma till som en följd av policyn. Redan 

existerande aktörer kan också göras implementeringsansvariga eller ges nya 

ansvarsområden eller befogenheter genom policyn (Schneider och Ingram, 1997: 
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s. 82). Att skapa nya eller omorganisera befintliga myndigheter är ett relativt 

vanligt medel för att förverkliga politiska målsättningar (Howlett, 2011: s. 74). 

Implementeringsaktörer tillämpar och skapar verktyg och regler som blir viktiga 

för dem själva och för aktörer på andra håll i implementeringskedjan. Aktörernas 

handlingsutrymme är centralt (Schneider och Ingram, 1988: s. 71). Schneider och 

Ingram (1997: s. 89-92) beskriver fyra variationer av aktörernas handlings-

utrymme: 

1. Starkt reglerat med lite handlingsutrymme. Mål, verktyg, regler och val av 

målgrupper är tydliga och specifika och lämnar litet handlingsutrymme 

för aktörerna. Det kan gälla fördelning av befogenheter, auktoritet och 

relationer mellan t ex myndigheter. 

2. Delegerat till gräsrotsnivån med stort handlingsutrymme för 

implementeringsaktörerna, som här betraktas som policyskapare.  

3. Samförståndsinriktat handlingsutrymme med stödstruktur. Här lämnas 

ett visst handlingsutrymme till aktörer och målgrupper, men samtidigt 

kan regler om exempelvis deltagande och beslutsfattande skapa riktning 

för implementeringsaktörerna.  

4. Delegerat till privata organisationer i kombination med stort eller visst 

handlingsutrymme för implementeringsaktörerna. Det handlar ofta om 

att service överlåts till aktörer utanför staten.  

 

Verktyg är de element i en policydesign som syftar till att förändra beteende eller 

kapacitet hos de aktörer och målgrupper som policyn riktar sig till (Schneider och 

Ingram, 1997: s. 93). Verktygen bygger på olika antaganden om hur de ska 

påverka agerande (Schneider och Ingram, 1990). Fem grupper av verktyg 

urskiljs: 

1. Auktoritetsverktyg, som bygger på antagandet att aktörer och målgrupper 

på lägre nivåer antas vara böjda att följa direktiv och order uppifrån. 

2. Uppmuntrans- och sanktionsverktyg, antar att målgrupper och aktörer är 

rationella aktörer huvudsakligen motiverade av egen-intresse. Positiva 

eller negativa sanktioner nyttjas för att människor annars inte skulle vara 

motiverade att agera i enlighet med policyns intentioner om det inte finns 

något att vinna eller förlora. Sanktioner har som syfte att avskräcka 

målgrupper eller aktörer från att avvika från det förväntade (Schneider 

och Ingram, 1997: s. 94).  

3. Kapacitetsbyggande verktyg kan exempelvis vara utbildning, tekniska 

hjälpmedel eller informationsgivning. De avser att upplysa, avlägsna 

hinder och stärka målgrupper och deras möjlighet att agera. Information 

kan användas för att rikta blickarna mot ett visst problem (Schneider och 

Ingram, 1997: s. 94). 
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4. Uppmanande verktyg är exempelvis tal, PR-kampanjer eller uttalanden 

där auktoritativa företrädare för policyn uppmanar människor att vidta 

nödvändiga åtgärder genom att påverka värden. En policydesign som 

innehåller uppmanande verktyg antar att människor motiveras inifrån 

och beslutar sig för agerande på basis av deras uppfattningar och värden. 

De syftar till att förändra aktörers eller målgruppers värderingar och 

mana fram önskvärda beteenden (Schneider och Ingram, 1990: s. 519, 

1997: s. 95). 

5. Lärande verktyg uppmuntrar aktörer och målgrupper att lösa problem, 

men lämnar strategierna upp till dem själva. Lärande verktyg uppmuntrar 

att ställa frågor och leta efter svar. Verktygen syftar till att initiera en 

utforskande process och bidra till att stärka aktörerna genom att de själva 

finner lösningar och genomför dem (Schneider och Ingram, 1997: s. 95).  

 

Regler är proceduriella aspekter av en policydesign och anger vem som ska göra 

vad, var och när. Regler kan förstärka eller utmana existerande maktförhållanden 

genom att vissa aktörer och målgrupper inkluderas och andra utesluts, och 

genom de begränsningar som regleringarna sätter upp. Regleringarna kan riktas 

mot både implementeringsaktörerna och/eller målgrupperna i en policydesign 

(Schneider och Ingram, 1997).  

Rationaliserande förklaringar och grundläggande antaganden: 

Rationaliserande förklaringar inbegriper förklaringar och motiveringar för att 

legitimera och berättiga policy. Grundläggande antaganden är de ofta implicita 

premisser som fogar samman policydesignens element. Det kan exempelvis 

handla om tekniska, beteendemässiga eller normativa antaganden (Schneider 

och Ingram, 1997: s. 99-100).  

En sammanfattning av de centrala aspekterna av designelementen och dess 

innebörd finns i tabell 2.1 nedan. Dessa element kan stärka eller försvaga 

demokratin beroende på hur de är utformade (Schneider och Ingram 1997). Hur 

demokratin påverkas av den nationella utvärderingspolicyn och dess förändring 

kommer att diskuteras i kapitel sju.  
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Tabell 2.1: Policydesignelement och deras innebörd. 

Designelement Innebörd 

Mål och problem att lösa Vad som skall uppnås och behöver förändras.  

Målgrupp(er) De individer, grupper eller organisationer som policyn riktas till 
och som blir mottagare av förmåner eller belastningar. 

Implementeringsaktörer/-
strukturer  

Aktörer som är en del av den formella styrningsstrukturen och 
ansvariga för utveckling och genomförande av policy. 
Implementeringsstrukturerna kan medge olika grad av 
handlingsutrymme.  

Verktyg De medel som används för att få till stånd ett förändrat 
beteende. Auktoritetsverktyg, uppmuntran- eller 
sanktionsverktyg, kapacitetsbyggande, uppmanande eller 
lärande verktyg som bygger på olika antaganden om hur 
beteende förändras. 

Regler Vägleder och/eller begränsar handlande. 

Rationaliserande förklaringar 
och grundläggande 
antaganden 

Förklaringar/ motiveringar för att legitimera, berättiga och 
förklara policy. Grundläggande antaganden är implicita eller 
explicita premisser som sammanfogar designelementen 

Källor: Schneider och Ingram (1990, 1997: s. 75–100; Ingram och Schneider, 1991).   

2.5 Policyförändring 

En central fråga för policyforskningen handlar om hur policy förändras: ”Change 

is the fundamental focus of those who are interested in studying public policy” 

(Capano, 2009: s. 7). Förändring kan generellt definieras som  

when, between time t and time t1, there is empirical evidence that it has 

undergone changes to its properties (shape, state or quality). It is clear that in 

order to understand the nature of such changes, it is also necessary to 

understand and explain the persistence of the object of analysis (Capano, 2009: 

s. 9).  

Studiet av policyförändring innefattar således även kontinuiteter och det som 

förblir bestående. Förändring i en policy kan avse exempelvis processer, 

policyaktörers relationer, policyns värdegrunder och mål, policystrategier, 

policyinstrument, policydefinitioner etc. (Capano, 2009: s. 26). För att studera 

policyförändring är tidsaspekten central (Pierson, 2004; Capano, 2009) och 

analysen av eventuell förändring kommer oundvikligen att påverkas av den 

tidsperiod analysen omfattar:  
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The more macroscopic the scope and the longer the time frame of the analysis, 

the more relevant are the relatively stable structural arrangements for 

explaining patterns of behavior. The more microscopic the scope and the shorter 

the time frame, the more relevant will choices and strategies made by individual 

actors be for explaining outcome of a given policy process (Kogan m.fl., 2006: s. 

24–25).  

För att förstå förändringsprocesser krävs därför studier över ett decennium eller 

mer (Sabatier, 1988). Avhandlingen har valt att undersöka utvärderingspolicy 

under två reformperioder för att kunna studera förändring och stabilitet i policyn. 

Valet av tidsperioder kommer att diskuteras närmare i kapitel tre.  

I avhandlingen är det förändringar i utvärderingspolicyns innehåll, design och 

dess avtryck i form av utvärderingsprodukter som undersöks under två 

reformperioder. Schneider och Ingrams (1997) ramverk möjliggör och stödjer en 

viss form av förändringsanalys och de menar att den fokuserar på förändringar 

som hittills oftast förbisetts. Ofta saknas perspektivet som Laswell introducerade 

för flera decennier sedan: ”Who gets what, when, and how” genom policyn 

(Schneider och Ingram, 2005b: s. 639). Just dessa frågor är centrala frågor om 

förändring i deras policydesignramverk, som bland annat handlar om vem som 

tjänar på förändring och huruvida förändring påverkar demokratins villkor 

(Schneider m.fl., 2014: s. 129). Jag kommer diskutera utvärderingspolicyns 

demokratiska implikationer och om dess förändring är positiv eller negativ 

utifrån Schneider och Ingrams demokratiperspektiv i kapitel sju. I det följande 

redogör jag för vad Schneider och Ingrams policydesignteori (1997) postulerar 

om policyförändring, vilket inkluderar deras mer sentida utveckling av ramverket 

för att angripa just policyförändring (Schneider och Ingram, 2005b, 2005a; 

Schneider m.fl., 2014).  

Policydesignteorin och policyförändring 

Schneider och Ingram (1997) ansluter sig huvudsakligen till en historisk-

institutionell ansats när det gäller synen på förändring i policydesign. I linje med 

andra policyforskare (Baumgartner och Jones, 1993; Sabatier och Jenkins-Smith, 

1993) framhåller Schneider och Ingram (1997) att sociala strukturer och policy 

tenderar att befinna sig i jämvikt tills att denna jämvikt rubbas av en extern 

händelse som öppnar upp för förändring av de sociala konstruktionerna. 

Policydesignen är alltså vanligen stabil, men vid vissa tillfällen sker förändring: 

“In sum, these policy designs usually reproduce the prevailing institutional 

culture, power relationships, and social constructions; at times, however, they 

depart from this pattern and introduce change” (Schneider m.fl., 2014: s. 109). 
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Denna stabiliserande verkan synliggöras i teorins vikt vid målgrupps-

konstruktioner.  

För att rekapitulera så kan målgrupper framställas antingen positivt (som 

förtjänta) eller negativt (som oförtjänta) och de har olika politiska maktresurser 

att tillgå (så som storlek, ekonomiska resurser eller organiseringsförmåga) 

(Schneider och Ingram, 1997). De sociala konstruktionerna och hur dessa 

påverkar policyförändring skiljer sig mellan olika policyområdeskontexter.  

Schneider och Ingram (1997) menar att vissa policyområdeskontexter domineras 

av tydliga sociala konstruktioner av målgrupper, men i andra policyområdes-

kontexter spelar kunskap och fakta en mer framträdande roll, vilket också 

påverkar om policyn (policydesignen) förändras eller inte. I den förstnämnda 

typen av policyområdeskontext, t.ex. inom områden som immigration, välfärd 

och brott och straff, strävar resursstarka policyskapare efter att rama in 

konstruktionerna av problem och målgrupper på ett sätt som gynnar deras linje 

eller ståndpunkt. Enligt teorin innebär detta att offentlig policy fördelar förmåner 

till så kallade gynnade grupper (grupper som har betydande politisk makt i 

kombination med att de positioneras som förtjänta). Bestraffningar ges 

huvudsakligen till de så kallade avvikarna (med svag politisk makt och som också 

är negativt konstruerade som oförtjänta) (Schneider och Ingram, 1997; Schneider 

m.fl., 2014). Detta eftersom gynnade grupper har större möjligheter att bestrida 

och motsätta sig förändringar som drabbar dem negativt (Schneider m.fl., 2014). 

Målgruppskonstruktionerna som förtjänta och oförtjänta legitimerar därigenom 

strategier som gör att förmåner, som bidrag och subventioner och regleringar ges 

till de förtjänta och belastningar eller försummelse för de oförtjänta. Det innebär 

att gynnade grupper blir starkare över tid (genom institutionell förstärkning) och 

redan belastade grupper drabbas ytterligare (Schneider och Ingram, 2005b). 

Detta verkar sammantaget för stabilitet i en policydesign (Schneider m.fl., 2014: 

s. 129).  

I den andra typen av policyområdeskontext där kunskap spelar en viktig roll kan 

policyn (policydesignen) till en del förändras enligt Schneider och Ingram. Denna 

del av ramverket har dock inte uppmärksammats och tillämpats i lika stor 

utsträckning (Schneider och Sidney, 2009; Pierce m.fl., 2014).  

I Policydesign for Democracy (1997) var det alltså huvudsakligen målgrupps-

konstruktioner och policystabilitet som lyftes fram, vilket inte är förvånande, då 

Schneider och Ingram med sin teori om policydesign hade för avsikt att 

synliggöra hur policydesign ofta misslyckas med att förstärka demokratin och 

Schneider och Ingram ville förklara varför (1997). I deras fortsatta arbete 

utvecklade de teorins förändringsantaganden, bland annat efter kritik från 

deLeon (1997; 2005), som menade att det saknades förklaringar till varför 
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målgruppskonstruktioner förändras och varför de förändras, exempelvis från 

avvikande till beroende eller gynnande, eller tvärtom (deLeon, 2005).  

I nyare publikationer lyfter Schneider och Ingram (2005a, 2005b) även 

tillsammans med deLeon (Ingram m.fl., 2007; Schneider m.fl., 2014) fram just 

förändring av målgruppskonstruktionerna som förklaring till policyförändring. 

Schneider och Ingram (2005, 2014) poängterar att målgruppskonstruktionerna 

förvisso bidrar till stabilitet, men att förändring i uppfattningar om målgrupper 

också kan utgöra underlag för förändring. Det kan exempelvis uppstå när för 

mycket förmåner ges till gynnande grupper, till den punkt att de sociala 

konstruktionerna av gruppen börjar skifta från förtjänta och berättigade till att 

de får för mycket förmåner som de inte längre är förtjänta av i allmänhetens ögon, 

så kan skifte uppstå till att de konstrueras som oförtjänta. Andra exempel de lyfter 

fram är policyentreprenörer och sociala rörelser, som kan sätta press och 

mobilisera för att förändra konstruktioner och därmed policy (Schneider och 

Ingram, 2005b, 2005a). Ytterligare ett exempel på drivkraft till förändring kan 

utgöras av policyn själv, att policy feedback från tidigare policys kan skapa 

möjligheter för social mobilisering och förändring av sociala konstruktioner 

(Schneider och Ingram, 2005a). Genom att lyfta fram målgrupps-

konstruktionerna menar de att de kompletterar forskningen om policyförändring 

och gör ett bidrag till den tidigare historiska institutionalismens svårighet att 

förklara förändring som sker, utan ett ”punctuated equilibrium” dvs. när en 

policy så att säga viker av från stigen men utan att en extern större händelse 

(external event) inträffat (Schneider och Ingram, 2005b).  

För att tolka förändring av utvärderingspolicy, som i större utsträckning kan 

hänföras till policyområdeskontexter där kunskap väger tungt, är ramverket som 

tidigare nämnts inte lika utförligt och behöver därför kompletteras. Schneider 

och Ingram menar dock att teorin bland annat visar hur kunskap kan verka 

pådrivande för förändring, och i vilka sammanhang det är troligt att ske. 

Exempelvis framhåller de att på en arena där vetenskap och professionella 

nätverk dominerar inramning av frågor och policyutfall är det mer troligt att 

förändring genom policylärande kan ske, eftersom policylogiken i en sådan 

policyområdeskontext behöver framställas mer genomtänkt med tydliga tankar 

om kausala relationer mellan en policydesign och policykonsekvenser för att nå 

legitimitet (Schneider och Ingram, 2005b). Jag har valt att komplettera 

Schneider och Ingrams policydesignteori med en bredare historisk institutionell 

tolkningsram som inrymmer de mer inkrementella förståelserna av förändringar 

som kan förekomma i en policy och som erbjuder redskap och begrepp för att 

tolka utvärderingspolicyns förändring.  
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Historisk institutionalism och förändring 

Inom historisk institutionalism är ett grundläggande antagande att policy i 

grunden är stabil och bestående (Peters, 2012). Radikal policyförändring är 

sällsynt vilket förklaras med så kallat stigberoende, dvs. policyförändring hör till 

det ovanliga och kommande policys kommer att påverkas och avvika mycket lite 

från en tidigare skapad och idag förhärskande policy (Steinmo m.fl., 1992; Peters, 

1999). Det har lett till att fältet stämplats som stabilitetsfokuserat:  

The extensive attention given to critical junctures and path-dependent processes 

has led to characterizations of historical institutionalism as a tradition that has 

favored explanations of change that rest on notions of history as a process 

characterized by punctuated equilibria, followed by long periods of institutional 

stability (Fioretos m.fl., 2016: s. 12).  

Men på senare tid har forskningsagendan riktats mot de mer inkrementella 

processerna av förändring (Hall, 2016). Att långsamma processer av gradvis 

förändring, inte enbart enskilda historiska brytpunkter, kan orsaka radikal 

förändring (Pierson, 2004). Bland annat Baumgartner och Jones (1993, 2002), 

Sabatier och Jenkins-Smith (1993) och Hall (1993) har framhållit externa 

händelser utanför policyns subsystem, t.ex. en samhällelig omvälvning, som 

grund för genomgripande policyförändring som annars förhindras av 

institutionell stabilitet (Cashore och Howlett, 2007: s. 533). 

Utvecklingen inom fältet har inneburit att mer fokus riktas på att förstå 

processerna som ligger bakom mer gradvis och framväxande förändring. 

Institutioner eller policys förstås som bestående av flera olika enheter skapade 

vid olika tillfällen. Denna ”mosaik” av instiutioner och lagrade strukturer leder 

till att institutioner eller policys ibland är dåligt matchade/synkade och styrda av 

motstridiga imperativ. Den växande litteraturen om gradvis institutionell 

förändring belyser olika mönster av institutionell förändring och de kausala 

mekanismer som producerar olika mönster av inkrementell förändring (Fioretos 

m.fl., 2016).  

Gradvis institutionell förändring 

Mahoney och Thelen (2010) lyfter fram gradvis institutionell förändring, vilket 

de grundar i en maktfördelningssyn av institutioner. Utifrån detta perspektiv 

betonas pågående kamper inom institutioner men också över rådande 

institutionella arrangemang. De framhåller att institutionell stabilitet och gradvis 

förändring är en funktion av aktiva, pågående politiska mobiliseringar vilket 

innebär att institutioner är känsliga för förändring inte bara vid kritiska tillfällen 

utan på en mer pågående basis (Mahoney och Thelen, 2010). Det innebär att 

förändring kan förstås som en slags anpassning gentemot förändrade 
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omständigheter. Inkrementell förändring kan förväntas uppstå i de så kallade 

”glappen” (Pierson, 2004) eller ”soft spots” i policyns design, dess 

implementering, tillämpning eller effekter (Mahoney och Thelen, 2010; Conran 

och Thelen, 2016). Det finns flera olika källor till dessa glapp (Conran och Thelen, 

2016). För det första kan glapp uppstå på grund av kognitiva och 

informationsmässiga begränsningar. En total överblickbarhet finns inte i själva 

designprocessen vilket innebär att en komplett översikt vid designtillfället aldrig 

kan nås. För det andra är en design ofta resultatet av kompromisser och 

motstridiga mål som inryms i designen och som över tid kan hanteras på olika 

sätt vilket kan vara en orsak till glapp. För det tredje är institutioner maktuttryck, 

vilket innebär att det kan motsättas och bestridas och dessa strider eller 

skiljaktigheter kan vara en källa till att glapp uppstår. Slutligen är tid också en 

faktor. Över tid kan aktörer eller kontexten förändras vilket kan orsaka glapp 

(Conran och Thelen, 2016, s. 57).  

Mekanismerna för förändring finns således till viss del inom institutionerna 

själva: ”We propose that the basic properties of institutions contains within them 

possibilities for change” (Mahoney och Thelen, 2010: s. 14). Den omgivande 

kontextens drag och policyns egenskaper innehåller i sig själva nyckeln till att 

förstå processerna genom vilken förändring kan uppnås (Mahoney och Thelen 

2010). Det innebär att orsaker till förändring dels kan sökas internt i policyns 

design och dels externt, i dess omgivning. Där både det interna och externa kan 

betraktas utgöra tryck på policyn. Policyn förväntas alltså bestå på grund av detta 

tryck, men tryck förväntas också kunna avleda policyn från etablerade stigar 

(Peters, 2012: s. 85).  

Den omgivande kontexten och institutionens karaktäristiska skapar förut-

sättningar för aktörers agerande, vilket genererar olika förutsättningar för olika 

typer av förändring (Mahoney och Thelen, 2010: s. 15). Mahoney och Thelen 

(2010) lyfter fram fyra olika mönster eller typer av gradvis, institutionell 

förändring: ersättning (displacement), skiktning (layering), förskjutning (drift) 

och omvandling (conversion) (Thelen, 2003; Streeck och Thelen, 2005; Mahoney 

och Thelen, 2010). Ersättning innebär att existerande regler eller element tas bort 

och ersätts av nya. Skiktning sker när nya element adderas till de redan befintliga, 

exempelvis införs nya regler eller nya aktörer (Mahoney och Thelen, 2010). Vid 

förskjutning förändras reglers innebörd och tillämpning på grund av 

förändringar i omgivningen. Och omvandling sker när regler formellt är de 

samma, men tolkas och tillämpas på nya sätt (Thelen, 2003). Omvandling 

orsakas, till skillnad från förskjutning, inte av förändrade omständigheter i 

omgivningen utan drivs fram av strategiska aktörer (Mahoney och Thelen, 2010: 

s. 17).  
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Antaganden om policyförändring 

Ur detta resonemang går det att göra några sammanfattande antaganden vad 

gäller utvärderingspolicyns eventuella förändring. För det första förväntas 

utvärderingspolicyn vara stabil och trögrörlig men att den kan förändras på mer 

eller mindre genomgripande sätt på grund av händelser i dess omgivning 

(Pierson, 2004; Schneider och Sidney, 2009: s. 106; Peters, 2012). För det andra 

kan det antas att utvärderingspolicyn också kan förändras på mer gradvisa eller 

inkrementella sätt (Pierson, 2004; Mahoney och Thelen, 2010; Conran och 

Thelen, 2016). Drivkrafterna till förändring förväntas finnas i både policy-

kontexten och i policyns karaktäristika, och kan förstås som externa och interna 

tryck (Schneider och Ingram, 1997; Mahoney och Thelen, 2010; Peters, 2012; 

Conran och Thelen, 2016). Slutligen kan gradvis förändring ske på olika sätt och 

karaktäriseras som ersättning, skiktning, förskjutning och omvandling (Thelen, 

2003; Streeck och Thelen, 2005; Mahoney och Thelen, 2010). Om och hur 

utvärderingspolicyn förändras undersöks i kapitel sex. I kapitel sju återvänder jag 

till dessa antaganden för att tolka utvärderingspolicyns stabilitet och förändring.  

2.6 Att studera utvärderingspolicy: Avhandlingens 
policyanalytiska ram  

I avhandlingen görs en policyanalys av utvärderingspolicy som baseras på de 

begrepp och utgångspunkter som beskrivits i kapitlet. Som redogjordes i 

inledningen anknyter avhandlingen till olika forskningsfält, och de teoretiska 

beståndsdelarna som bygger upp det analytiska ramverket har sammanfogats för 

att på bästa sätt erbjuda analytiska verktyg för att uppfylla avhandlingens syfte.  

Empiriskt tar avhandlingen utgångspunkt i de centrala skolpolitiska reformer 

som genomförts och skolans nationella styrning. Det är i denna kontext som 

policydesignen rekonstrueras. Utvärderingspolicyns design undersöks utifrån 

elementen, utvärderingarna och utvärderingssystemen vilka beskriver 

utvärderingspolicyns karaktär (frågeställning 1). Utvärderingspolicyns innehåll 

och karaktär är fokus i kapitel fyra och fem där de två reformperiodernas 

utvärderingspolicy rekonstrueras. I kapitel sex fokuseras vad som är stabilt och 

vad som förändras i utvärderingspolicyns element och i myndigheternas 

utvärderingsprodukter mellan de två reformperioderna (frågeställning 2). 

Kapitel sju syntetiserar avhandlingens resultat och här tolkas utvärderings-

policyns karaktär, förändring och demokratiska implikationer i relation till 

Schneider och Ingrams policydesignramverk, antaganden hämtade från historisk 

institutionalism om policyförändring och med hjälp av litteratur som diskuterats 

i detta kapitel (frågeställning 3).  
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I nästa kapitel beskrivs och diskuteras avhandlingens metodval och hur jag har 

anpassat de teoretiska beståndsdelarna i genomförande av policyanalysen. De 

teoretiska vägval som behandlats i detta kapitel kommer alltså att diskuteras 

ytterligare i relation till studiens design, urval och övriga tillvägagångssätt. I 

kapitel sju och åtta diskuteras ytterligare förtjänster och begränsningar med den 

valda ansatsen. 
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3. Metod och material 

3.1 Inledning 

I kapitlet kommer jag att beskriva policyanalysens genomförande i form av tre 

steg. Det första steget (3.2) omfattar insamling och urval av det material som 

analysen baseras på vilka är styrdokument, myndighetstexter och utvärderingar. 

Det andra steget (3.3) är en innehållsanalys av utvärderingspolicyn under två 

tidsperioder baserat på insamlat material och det tredje steget (3.4) är en 

förändringsanalys av policyn med fokus på vad som förändrats och legat fast. 

Innan de tre stegen närmare redogörs för, beskrivs och motiveras de reform-

perioder som avhandlingen omfattar. 

Två reformperioder 

I studiet av policyförändring har forskare påtalat vikten av valet av tidsperiod (se 

kapitel två). Det tidsperspektiv som anläggs och den/de tidsperioder som 

studeras påverkar vilka skeenden och berättelser som kan fångas upp, och kan ge 

olika förståelser och förklaringar till de förändringar som sker (se t.ex. Sabatier, 

1991, 2007; Kogan m.fl., 2006). Till exempel kan ett kortare tidsperspektiv få 

vissa händelser och förändringar att framstå som centrala, medan de får mindre 

vikt om de istället skulle ses ur ett längre tidsperspektiv. Vid valet av tidsperiod 

har jag vinnlagt mig om att inte rekonstruera utvärderingspolicy utifrån ett alltför 

kort tidsspann. Jag har vidare sökt stöd ur tidigare forskning för att ringa in 

reformperioder (Karlsson Vestman och Andersson, 2007; Lundahl m.fl., 2010; 

Björnsson, 2013; Lindensjö och Lundgren, 2014) där Björnssons (2013) 

indelning fått utgöra utgångspunkt för avhandlingen.  

Den tidsperiod som avhandlingen omfattar är åren 1988-2014. Inom denna 

tidsram på närmare trettio år har två intensiva reformperioder identifierats som 

utgör utgångspunkt för policyanalysen och kapitelindelningen (Björnsson, 2013).  

Den första perioden, 1988-1994, (kapitel fyra) innehåller en intensiv reform-

period med förändrad ansvarsfördelning och styrning, kommunalisering, och 

valfrihetsreformer och Skolverket inrättas som myndighet med ett tydligt 

utvärderingsuppdrag. Den andra perioden, 2008-2014, (kapitel fem) inträder en 

tid efter regeringsskiftet när en rad beslut fattas om omfattande reformer och 

förändringar av myndighetslandskapet. Myndigheten för skolutveckling (MSU) 

läggs ner och Skolinspektionen inrättas med ett tydligt tillsynsuppdrag. Några år 

senare får IFAU (dåvarande Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering) 

ett breddat uppdrag för att även omfatta utvärdering av utbildningspolitiken.  
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Perioden mellan de två reformintensiva perioderna (dvs. åren 1994-2008) skulle 

kunna ses som en slags konsoliderande fas. Det kan inte uteslutas att en empirisk 

analys av denna period skulle ha kunnat tillföra avhandlingens analys ytterligare 

infallsvinklar. Det som motiverar valet av de två perioderna är att jag vill 

undersöka utvärderingspolicy i ett styrningsperspektiv och antar att utvärder-

ingspolicy är särskilt givande att studera under perioder när skolan är föremål för 

omfattande politisk reformering. Valet har därför fallit på att mer ingående 

studera de reformintensiva perioderna. Det motiveras också av att 

utvärderingspolicys eventuella förändring bör undersökas i förhållande till en 

förändrad policyområdeskontext eftersom det är där som förklaringar till 

policyförändring bland annat kan sökas enligt Schneider och Ingrams ramverk 

(Schneider och Ingram, 1997). Utvärderingspolicys kan antas bli särskilt 

framträdande och artikulerade under perioder där just styrningen är föremål för 

reformering. Utvärderingspolicy och utvärderingar kan förväntas fylla olika 

funktioner och kan dessutom antingen konsolideras eller förändras under så pass 

långa perioder som jag valt att undersöka. Till exempel kan utvärderingspolicyn 

inledningsvis bidra till eller vara en del av reformeringen. Utvärderingspolicyn 

kan efterhand inriktas mot att stödja den etablerade styrningen.   

3.2 Material 

Policyanalysen baseras på offentliga dokument. Dokument har fördelen att vara 

en rik källa för att skildra skeenden, processer och betydelser (Ozga, 2000; 

Atkinson och Coffey, 2004). Men denna typ av dokument, kan och bör betraktas 

som en viss typ av genre av dokument (Atkinson och Coffey, 2004). De är 

nämligen skrivna för att passa in i det politiska sammanhang de produceras i 

(Levin och Young, 2000: s. 146). Det är således av vikt att betrakta dokumenten 

i förhållande till det sammanhang de är skapade i (Bergström och Boréus, 2012).  

Materialet som nyttjats är således offentliga och tillgängliga. Materialet är av 

sådan art att det inte kan betraktas innehålla känsliga uppgifter och präglas i liten 

grad av etiska överväganden som andra datainsamlingsmetoder kan innebära. 

Men det innebär fortfarande att jag har ett etiskt ansvar så som att vara tydlig om 

forskningens utgångspunkter, metoder och resultat och att följa god forsknings-

sed (Vetenskapsrådet, 2017).  

I urvalet av material för policyanalysen har urvalsstrategierna skiljt sig åt 

beroende på vilken typ av material det gällt. I det följande beskrivs hur jag gått 

till väga för att identifiera och välja ut de styrdokument, myndighetsproducerade 

texter respektive utvärderingar som ligger till grund för analyserna.  
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Styrdokument 

De styrdokument som sökts, samlats in och analyserats är policydokument som 

avspeglar vad riksdag och regering vill med nationell utvärdering och som 

uttrycker hur de vill styra, påverka eller skapa förutsättningar, begränsningar 

eller möjligheter för nationell utvärdering på skolområdet (se t.ex. Lingard och 

Ozga, 2007). Ingången har alltså varit reformerna och de centrala propositioner 

och direktiv som uttrycker regeringens viljeinriktning. Departementsutredningar 

(Ds) och Statens offentliga utredningar (SOU) utgör också centrala dokument för 

reformer. Även om regeringen inte är avsändare i SOU:er erbjuder utredningar 

fördjupade resonemang och olika överväganden som regeringen ofta har att ta 

ställning till i ett senare skede och har därför också inkluderats. Instruktioner och 

regleringsbrev för myndigheter med utvärderingsuppdrag har också samlats in 

eftersom de uttrycker viljeriktningar och även regeringens styrning av myndig-

heternas utvärderingsverksamhet.  

Processen för att identifiera relevanta styrdokument inleddes med att identifiera 

centrala propositioner, utredningar och direktiv för reformperioderna. I ett första 

skede samlades dessa in och lästes översiktligt för att avgöra huruvida de kunde 

vara relevanta för att söka uttryck för utvärderingspolicy. Om så var fallet har de 

ingått i materialet. Ett fåtal valdes bort (exempelvis proposition om ny 

lärarutbildning som inte berör utvärdering). I reformtexterna refereras också till 

tidigare utredningar och propositioner, t.ex. relevanta budgetpropositioner, och 

de samlades också in. Detta förfarande skulle potentiellt sett kunna innebära att 

dokument om exempelvis överväganden som inte lett fram till en proposition 

lämnas utanför urvalet. Under en reformperiod kan det finnas många förslag och 

intentioner som lyfts fram, men det är inte alla som genomförs. För att komma 

runt detta möjliga problem har jag letat vidare i de fall det inte skrivits någon 

proposition efter en utredning. Jag har då sökt i utskottsprotokoll/betänkanden 

efter riksdagens motiveringar. Ett sådant exempel är beslutet att vidga IFAUs 

uppdrag, vilket motiverades i utbildningsutskottets rapport (2011/12 RFR). I 

läsningen av texterna har jag alltså uppmärksammat hänvisningar till tidigare 

texter i form av en bakåtspårande process, men jag har även letat framåt för 

förståelse över vad som skett och beslutats. 

Den valda datainsamlingsstrategin har således lett fram till ett urval proposi-

tioner, direktiv, utredningar, förordningar, inkl. myndighetsinstruktioner, 

regleringsbrev, samt en utskottsrapport.  De flesta dokument har funnits 

tillgängliga via nätet, men jag har även vänt mig till Skolverkets arkiv för tillgång 

till första periodens regleringsbrev. En förteckning över vilka dokument som 

analyserats återfinns i bilaga 3.  
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Myndighetstexter 

Eftersom myndigheter med utvärderingsuppdrag betraktas som policyskapande 

aktörer har även deras avsikter och hur de uttrycker sin utvärderingsverksamhet 

och roll undersökts i policyanalysen. Myndighetsproducerade texter är således 

det andra materialet som samlats in. I utvärderingspolicybegreppet ingår också 

aktiviteter som följer efter utvärderingen är avslutad såsom spridning av 

utvärderingsresultat och rapportering. Myndighetstexter om detta har också 

sökts och samlats in. Jag har sökt efter texter som beskriver myndighetens 

verksamhet, som uttrycker hur de betraktar sin roll, sin utvärderingsverksamhet 

och strategier kring detta. Materialet utgörs av årsredovisningar, årsrapporter, 

verksamhetsplaner, presentationsskrifter, fördjupade anslagsframställningar, 

texter på hemsidor och övriga dokument som beskriver deras utvärderings-

verksamhet. Även här har visst material beställts från Skolverkets arkiv. 

Materialen från de två tidsperioderna är något olika. Exempelvis har 

myndigheternas hemsidor varit en viktig källa för den andra perioden, medan det 

för den första perioden enbart varit tryckt material. Det har krävts ett ingående 

arbete för att finna ut vad det var för slags material som myndigheterna skapat 

(framförallt för första perioden) och hur jag skulle kunna hitta det. Även här finns 

en risk att det insamlade materialet inte är heltäckande och att något/några 

dokument därmed kan ha förbisetts. Men det får betraktas som osannolikt att en 

annan eller delvis annan utvärderingspolicy skulle ligga gömd i ett av dessa 

dokument. 

Utvärderingsprodukter 

Ett tredje material som samlats in och analyserats är utvärderingsprodukter. Det 

är utvärderingar som genomförts av myndigheterna på uppdrag av regeringen 

eller på eget initiativ. Det omfattar även de utvärderingssystem som varit i bruk 

eller införts under de studerade perioderna (se mer nedan). Utvärderings-

produkterna betraktas som uttryck för utvärderingspolicy, vad den mynnar i och 

belyser exempelvis aspekter av konstruktionen av utvärderingskunskap (se 

Schneider och Ingram, 1997). Enskilda utvärderingar och utvärderingssystem 

har identifierats på olika sätt.  

Strategin för insamling av enskilda utvärderingar skedde genom ett successivt 

och utprövande förfarande. Strategin har vägletts av tillvägagångssätt för genom-

förande av systematiska kunskapsöversikter (Scott-Little m.fl., 2002; 

Kitchenham, 2004). Här finns utprövade metoder för att inkludera och exkludera 

studier enligt en definierad sökstrategi som syftar till att upptäcka så mycket av 

den relevanta litteraturen som möjligt, i detta fall utvärderingar (Kitchenham, 

2004). Tillvägagångssättet har innefattat tre steg. Under det första steget 

planerades arbetet med utgångspunkt i utvärderingspolicybegreppet. Här 
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utvecklades sökord och sökstrategier och datakällor/databaser identifierades. I 

detta skede formulerades inkluderings- och exkluderingskriterier för vilka 

utvärderingar som skulle ingå i policyanalysen.  

I det andra steget genomfördes en datainsamling med de valda sökorden. 

Sökningar efter utvärderingar gjordes i den nationella databasen LIBRIS och i 

myndigheternas årsredovisningar. Ambitionen var att få en bred träffbild 

(Kitchenham, 2004). Vidare begränsades sökningen till att omfatta tre år i slutet 

av respektive period på grund av den stora mängden material att granska. 

Anledningen till att periodens tre sista år valdes bygger på antagandet att det ger 

större möjlighet att fånga in utvärderingspolicyn för hela perioden. 

Utvärderingar som utvecklades samtidigt som pågående reformarbete bedömdes 

ha mindre att tillföra som uttryck för tidsperiodens utvärderingspolicy i 

jämförelse med utvärderingar från reformperiodens slut.  Det är möjligt att 

alternativet att ta med utvärderingar från hela tidsperioden skulle ha kunnat ge 

en ännu mer heltäckande bild, men en hanterbarhetsstrategi fick vara vägledande 

då en avgränsning var nödvändig på grund av det omfångsrika materialet.  

För att säkerställa ett korrekt tillvägagångssätt konsulterades en bibliotekarie för 

att skapa söksträngarna med de valda sökorden. Dessa blev: 

(skolverk*) (utvärder* OR uppfölj* OR gransk*) år:(1992 OR 1993 OR 1994) 

Respektive: 

(skolverk* OR skolinsp* OR "institutet för arbetsmarknads- och utbildnings-

politisk utvärdering") (utvärder* OR uppfölj* OR gransk*) år:(2012 OR 2013 OR 

2014). 

Sökorden valdes efter en prövning där andra begrepp, såsom analys, rapport, 

inspektion och tillsyn, valdes bort för att de antingen inte skapade en större 

träffbild och inte inkluderade fler studier, exempelvis fångade ”skolinsp” även 

inspektion och tillsyn. Eller så valdes de bort för att de inkluderade väldigt många 

studier som uppenbarligen inte skulle kunna rymmas inom den avgränsning som 

satts upp för utvärderingsprodukter då de exempelvis saknade anknytning till 

myndigheterna.  

Antalet träffar i LIBRIS var 69 för den första perioden (kapitel fyra) och 107 för 

den andra perioden (kapitel fem). Dessa sammanställdes sedan tillsammans med 

myndigheternas årsredovisningar för åren 1992/93, 1993/94, 1994/95 samt 

2012, 2013 och 2014. I Årsredovisningarna beskrev myndigheterna flertalet 

utvärderingsaktiviteter och specifika utvärderingar. Samtliga aktiviteter som 

beskrevs som innebar att en utvärdering hade genomförts eller att uppdrag hade 
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givits till myndigheten, eller att myndigheten hade gett någon annan i uppdrag 

att utvärdera, noterades. Dessa eftersöktes sedan på biblioteket (kapitel fyra) 

eller i myndigheternas publikationsdatabaser eller alternativt fritextsökningar på 

internet (kapitel fem). Om de i årsredovisningarna nämnda utvärderings-

aktiviteterna inte fanns noterade efter LIBRIS-sökningen lades dessa till i 

databladet med förteckningen över utvärderingsprodukter. Det blev 6 stycken för 

kapitel fyra och 65 stycken för kapitel fem.  

I en systematisk kunskapsöversikt innefattar det tredje steget processen att 

utifrån uppsatta kriterier välja ut vilka artiklar som ska ingå i analysen. Först 

utifrån titel, därefter abstract och i sista hand läsning av artikeln (Kitchenham, 

2004). En systematisk kunskapsöversikt omfattar även fler steg som exempelvis 

syftar till att bedöma kvaliteten på studier som inkluderas. Men här är inte syftet 

att bedöma utvärderingarnas kvalitet utan att söka efter hur nationell 

utvärderingspolicy kommer till uttryck i utvärderingarna och därför har inte 

samtliga steg för systematiska kunskapsöversikter varit relevanta.  

De inkluderingskriterier och exkluderingskriterier (inom parentes) som använts 

är: 

1. Utvärderingsstudie (lexikon, ordbok, UR-samtidens material, 

beståndslistor, informationsmaterial till skolhuvudmännen),  

2. Berör grundskolan (arbetsmarknaden, enbart fokuserar gymnasiet, 

vuxenutbildning, högre utbildning eller förskola), och 

3. Har producerats av eller på uppdrag av Skolverket, Skolinspektionen 

eller IFAU inom tidsperioden (Riksdagens revisorers granskningar, 

forskning om myndigheternas verksamhet, producerats andra år, och om 

bilaga – lägga den till huvudrapporten). 

I ett första steg lästes enbart rubriker, och därefter sammanfattningar eller 

inledningar och beskrivningar om utvärderingen. Sökresultat och exkluderings-

processen återges i tabell 3.1 nedan. En förteckning över utvärderingar som 

inkluderades i analysen återfinns i bilaga 1 och 2. 
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Tabell 3.1: Sökresultat och exkluderingsprocess för utvärderingar, 

tidsperioderna 1992-1994 och 2012-2014. 

Period Träffar  Exkluderas 
vid rubrik, 
kriterium 1 

Exkluderas 
vid rubrik, 
kriterium 2 

Exkluderas vid 
samman-fattning, 
kriterium 3 

Inkluderade 
för analys 

1992-
1994 

80 11 1 6 56 

2012-
2014 

237 10 65 21 76 

 Källor: LIBRIS och Myndigheternas årsredovisningar. Se bilaga 1 och 2 för förteckning 

över inkluderade utvärderingar.  

Det hade varit möjligt att inkludera produkter som myndigheterna själva 

benämner ”utvärdering” men utifrån avhandlingens definition av utvärderings-

policy blir det för smalt eftersom utvärderingsaktiviteter kan förekomma under 

olika beteckningar så som uppföljning, utvärdering, tillsyn och granskning (se 

kapitel två). Samtidigt kan inte allt som myndigheterna producerar och sprider 

anses vara utvärderingsprodukter. Således valde jag att tillämpa ett stegvis och 

inkluderande tillvägagångssätt för att kunna finna de utvärderingar som är 

relevanta för avhandlingens analys. 

Strategin för inkludering av utvärderingsprodukter har alltså medvetet varit 

bred. Det valet gjordes eftersom undersökningsobjektet är svårt att definitivt 

avgränsa på förhand och för att minimera risken att material som uttrycker 

utvärderingspolicy ska förbises. Materialet är emellertid inte heltäckande och 

visar förmodligen inte på all utvärderingsverksamhet. Exempelvis beskriver 

Skolverket under den andra perioden betydligt fler utvärderingsaktiviteter som 

inte resulterar i en rapport under den period som sökts. En möjlig förklaring är 

att dessa är för myndighetens eget arbete, exempelvis skriver Skolverket om en 

utvärdering av vilka effekter myndighetens insatser haft angående 

bedömningsstöd i årskurs 6 (Skolverket, 2014a) och om utvärderingar av olika 

konferenser som inte produceras som rapporter. Vissa utvärderingsprodukter 

kan också innehålla eller syntetisera flera utvärderingar. Exempelvis ”Tid för 

matematik” som återger fem olika utvärderingar som utförts av Ramböll, 

Mälardalens högskola, Linnéuniversitetet, Göteborgs universitet och Blekinge 

tekniska högskola. Vidare finns det en viss skillnad mellan sökstrategierna för de 

två olika perioderna. För andra perioden har digitaliserade utvärderingar 

underlättat förfarandet och otvivelaktigt gjort det enklare att hitta 

utvärderingarna. Detta skulle möjligen kunna påverka materialomfånget. Men 

eftersom att jag sökt både via den nationella databasen och i myndigheternas 

egna texter har jag i möjligaste mån ansträngt mig för att inte förbise några 
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utvärderingar och sökt begränsa risken för att sådana skilda förutsättningar inte 

ska påverka analysen av materialet.  

 

Utvärderingssystemen betraktas och analyseras också som utvärderings-

produkter i avhandlingen. För att identifiera utvärderingssystem har jag 

inspirerats av Scheerens m.fl.s (2003) omfattande typologi6. För identifieringen 

av systemen tog jag fasta på aspekter som datatyp och typ av system. I 

framställningen låter jag typ av system vara huvudprincip och har kompletterat 

det med att dela upp systemen på olika nivåer (nationella och internationella). 

Det material som har utgjort underlag för sökning av dessa utvärderingssystem 

har varit både styrdokumenten och de myndighetsproducerade texterna som 

redogörs för i bilaga 3. Men jag har även sökt i andra källor och material, 

exempelvis Skolverkets rapporter och beskrivningar och systemens upphovs-

mäns hemsidor och liknande.  

Alternativa tillvägagångssätt 

De dokument som ingår i analysen har huvudsakligen regeringen och myndig-

heter som avsändare, eller så har de skrivits på uppdrag av regeringen. Andra 

typer av offentliga dokument som hade kunnat ingå är exempelvis riksdags-

protokoll eller utskottsbetänkanden. De hade kunnat ge en fylligare bild av 

aktörers positioner, förhandlingar och till viss del maktspel runt dessa frågor 

vilket hade kunnat vara intressant. Den vägledande strategin för materialvalet var 

emellertid i första hand att finna empiriska underlag som skulle kunna användas 

för att rekonstruera utvärderingspolicyn och för detta syfte hade exempelvis 

riksdagsprotokollen haft ett mer begränsat bidrag. Att policyanalysen enbart 

lutar sig mot dokument var dock inget självklart. Det offentliga textmaterialet 

hade kunnat kompletteras med andra typer av material och datainsamlingar så 

som intervjuer eller enkäter.  Alternativa strategier för materialinsamling har 

övervägts, exempelvis hade intervjuutsagor kunnat tillföra textmaterialet andra 

dimensioner med exempelvis återgivningar och uppfattningar av skeenden 

(Esaiasson, 2007). Genom att intervjua personer som varit involverade i dessa 

policyprocesser hade exempelvis deras reaktioner på avhandlingens 

rekonstruerade utvärderingspolicy kunnat fångas upp. Det hade kunnat berika 

och möjligen bidra till rekonstruktionen av utvärderingspolicyn. Intervjuutsagor 

hade också kunnat nyttjas för att validera avhandlingens rekonstruerade 

utvärderingspolicy.  Men av tids- och resursmässiga skäl gjorde jag inte det. Även 

om det hade kunnat vara värdefullt att fånga de centrala aktörernas röster och 

                                                             
6 Scheerens m.fl. (2003) kategoriserar utvärderingssystem utifrån att de bygger på olika former av 
data, exempelvis elevprov eller administrativa uppgifter, utifrån funktion exempelvis om de har 
funktioner som ackreditering, ansvarsutkrävande eller organisatoriskt lärande och utvärderings-
objekt exempelvis utbildningssystemet, ett program, skol- eller klassrummsnivå. 
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validering, får det betraktas som ett eventuellt tänkbart nästa steg som ligger 

bortom avhandlingens syfte.  

3.3 Innehållsanalys 

I detta avsnitt beskriver jag hur materialet har analyserats. Huvudsakligen har 

innehållsanalysen utgått från Schneider och Ingrams policydesignteori, specifikt 

deras ramverk för policys innehåll, dvs. policydesignelementen (1997). Materialet 

har dock behandlats på lite olika sätt, vilket motiveras av materialets olika natur 

men även på teoretiska grunder vilket kommer att klargöras och diskuteras i det 

följande.  

Styrdokument 

Analysen har tagit utgångspunkt i teori och kan beskrivas som en kvalitativ riktad 

innehållsanalys (Hsieh och Shannon, 2005; se även Graneheim och Lundman, 

2004; Elo och Kyngäs, 2008; Ginger, 2006). Jag har utgått från Schneider och 

Ingrams (1997) designelement med utgångspunkt i dessa beståndsdelar och vad 

de innebär (se tabell 2.1).  Utifrån designelementen har jag formulerat frågor som 

ställs till det insamlade textmaterialet. Styrdokumenten och delar av de 

myndighetsproducerade texterna har analyserats utifrån frågor som återfinns i 

tabell 3.2 nedan.  

Frågorna är av lite olika karaktär. Vissa element genererade frågor som det går 

att finna explicita uttryck för i texterna, exempelvis går det att utifrån relevanta 

förordningstexter finna svar på vilka regler som finns. Men vissa element, 

exempelvis verktyg, uttrycks inte explicit i styrdokumenten. Vilka mekanismerna 

var, identifieringen av dem och tolkningen kring vad de uttrycker för slags verktyg 

har därför inneburit att jag letat efter implicita beteendemässiga antaganden 

(Schneider och Ingram 1990; 1997). På så sätt gick det att särskilja de olika 

insatserna som fanns och som skapades under perioden. Med hjälp av Schneider 

och Ingrams (1997) kategorisering av verktygens olika beteendemässiga 

antaganden har de olika mekanismerna eller medlen som jag identifierat kunnat 

beskrivas som verktyg. Ett annat exempel på implicita antaganden som behövt 

analyseras är grundläggande antaganden. Detta element kräver tolkning av 

outtalade aspekter, nämligen vad elementen uttrycker i termer av förståelser och 

förväntningar.  

I processen att rekonstruera policydesignen har många avvägningar gjorts 

eftersom designelementen både har upplevts som öppna, vilket lämnat utrymme 

för mig att tolka och skapa gränserna för dess innebörd, och i andra fall har 

designelementen upplevts betydligt snävare och avgränsade. Genom att låta 
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materialet ”komma till tals” genom exempelvis återgivande av direkta citat och 

hänvisningar är förhoppningen att läsaren ska kunna få syn på de tolkningar som 

görs vilket är ett led i att öka analysens trovärdighet (Esaiasson, 2007; Bergström 

och Boréus, 2012). 

Tabell 3.2: Frågor som ställts till textmaterialet baserade på min bearbetning 

av Schneider och Ingrams designelement (1997). 

Designelement Frågor till textmaterialen 

Mål och problem att lösa Vilka visioner, mål och idéer uttrycks? 
Vilka problem uttrycks? Vad förväntas utvärdering vara en lösning 
på? 

Målgrupp(er) Vem/vilka riktar sig reforminsatser gällande utvärdering, verktyg 
och regler till? Hur beskrivs de? Framställs de som gynnande 
och/eller ställs det krav på dem? 

Implementeringsaktörer 
och -strukturer 

Vilka aktörer anges som ansvariga för implementering?  
Skapas nya? Omorganiseras befintliga eller förändras deras 
uppdrag och ansvar? 
Hur ser handlingsutrymmet ut - i instruktion, uppdrag i 
regleringsbrev och uppdrag i särskild ordning? 
Hur beskriver aktörerna handlingsutrymmet? (årsredovisningar)  
Är utvärderingarna uppdragsstyrda eller egeninitierade? 
(utvärderingsprodukterna) 

Verktyg Vilka medel/mekanismer initieras eller beskrivs för att påverka 
målgrupper eller aktörer?  
Vilka antaganden bygger de på? (I förhållande till auktoritets-, 
uppmuntrans- eller sanktions-, kapacitetsbyggande, uppmanande 
eller lärande verktyg) 

Regler Vilka regler finns? Dvs., regleringar som kan begränsa och/eller 
vägleda utvärderingsaktiviteter? Vilka är de riktade till, vilka 
omfattas (inte)?  

Rationaliserande 
förklaringar (1) och 
Grundläggande 
antaganden (2) 

Hur legitimeras, motiveras och berättigas 
insatser/lösningar/förändringar/icke-förändringar? (1) 
Hur hänger policyn ihop – vad bygger designen genom elementen 
på för förståelser och förväntningar? (2) 

 

Myndighetstexter 

De myndighetsproducerade texterna har analyserats utifrån en uppsättning 

frågor som bygger vidare på och fördjupar designelementet ”implementerings-

aktörer och strukturer” som redogjordes för i tabellen ovan. Följande frågor har 

använts för att analysera myndighetstexterna:  
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 Hur uttrycker myndigheten sin roll? 

 Vilka målgrupper riktar de sig till?  

 Hur beskriver de att de arbetar/förhåller sig till målgrupperna?  

 Hur beskriver de sitt utvärderingsarbete? (Vilka begrepp används? 

Metoder? Kvalitetssäkring? Spridning?) 

 Framhåller/betonas någon särskild utvärderingsrapport/aktivitet? 

 

Analysen av myndighetstexterna sker under rubriken ”Myndigheternas 

policyskapande och implementering” i kapitel fyra och fem. Analysen av 

myndigheternas egna texter är alltså inte placerad i direkt anslutning till 

elementet ”implementeringsaktörer och strukturer”. Anledningen till detta är att 

det har varit viktigt att synliggöra att det är just olika material och avsändare 

(riksdagens/regeringens styrdokument respektive myndighetsproducerade 

texter) som analyseras i respektive avsnitt, även om de båda kan hänföras till 

elementet implementeringsaktörer och strukturer. 

Utvärderingsprodukter   

Att ta med utvärderingsprodukter i analysen ligger i linje med Schneider och 

Ingrams (1997) policydesignteori, men teorin ger emellertid ingen vägledning för 

hur utvärderingar kan analyseras. Analysen av utvärderingsprodukterna utgick 

istället från hur utvärderingar analyseras inom annan utvärderings- och 

policyforskning. Här har Premfors (1987) och Gröjers (2004) arbeten fungerat 

som utgångspunkt och vägledning. I Gröjers avhandling nyttjas en modifikation 

av Premfors frågebatteri för att analysera utvärderingar genomförda av 

myndigheter inom högre utbildning mellan åren 1964 och 1995. Gröjers 

analysschema (2004) utgår från utvärderingarnas syfte, objekt (vad) och subjekt 

(av vem), kriterier, metoder, spridning och användning. Jag anammar dock inte 

hela detta frågebatteri, delvis för att delar av det som exkluderas i förhållande till 

Gröjers analysschema täcks in av övriga element. I förhållande till Gröjers studie 

fyller dessutom utvärderingsprodukterna en annan roll i avhandlingen. Utvärde-

ringsprodukterna utgör en del av materialet för att kunna belysa utvärderings-

policy. Eftersom syftet med att analysera innehållet i utvärderingarna här delvis 

är ett annat har också delvis andra frågor använts.  

 

De frågor som ställts i analysen av utvärderingsprodukterna var a) vem som 

utvärderar, b) vad som utvärderas och c) på vems uppdrag (om det görs på eget 

initiativ eller genom regeringsuppdrag). Dessa tre frågor har använts på de 

utvalda utvärderingarnas sammanfattningar och eventuella beskrivningar om 

utvärderingarna från myndigheternas hemsidor. Utfallen, dvs. kategorier i 

tabellen, skapades induktivt under analysprocessen av materialet (Elo och 
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Kyngäs, 2008). Frågeställningarna och de utarbetade kategorierna återfinns i 

tabell 3.3 nedan.  

 

Avseende vem som utvärderar, vill jag understryka att även om det är 

myndigheterna som står för rapporten kan utförarna vara andra. Myndigheterna 

ger forskare, lärosäten eller utvärderingsfirmor eller konsulter i uppdrag att 

genomföra utvärderingar åt dem. Utvärderingar kan också genomföras i 

samarbete med andra myndigheter eller i samarbete med exempelvis en 

forskargrupp vid ett lärosäte. Frågan om vem som utvärderar kan visa på 

förändring i vilka som bedöms lämpliga som utvärderare, vilka som anses ha 

”rätt” kompetens, eller avspegla utvärderingsuppdragens karaktär.  

 

Den andra frågan, vad som utvärderas, syftar till att belysa vad som anses 

väsentligt och därmed att belysa prioriteringar. Kategorierna berör bland annat 

olika slags aspekter av skolans verksamhet som särskilda satsningar, reformer 

eller skolans funktionssätt och processer. Särskilda satsningar är oftast 

tidsbegränsade och här har jag placerat exempelvis utvärderingar som berör 

”lyft” som initierats. Utvärderingar som handlar om reformer berör exempelvis 

implementering av ny läroplan eller effekter av en reform. Skolans funktionssätt 

och processer är en väldigt bred kategori och skulle kunna omfamna alla 

utvärderingar, men vägledande har varit att de som uttryckligen syftar till att 

studera hur skolan fungerar på något sätt har kodats till denna kategori om de 

inte har ett väldigt tydligt annat fokus. Vissa utvärderingar fokuserar särskilt på 

olika aktörer i skolsystemet, exempelvis huvudmännens förutsättningar och 

agerande, särskilda elevgruppers situation och myndigheternas insats vid 

exempelvis en insats eller med ett reformarbete. Även lärares situation belyses, 

men antalet utvärderingar som enbart fokuserar lärare var så få och har därför 

placerats i ”övrigt”-kategorin. Utvärderingarnas fokus har även kunnat 

identifieras handla om kostnader, resultat (både skolresultat och elevresultat) 

och olika ämnen och förutsättningar för utvärdering eller metautvärderingar. 

Principen för kodningen inom de olika kategorierna har varit att placera in 

utvärderingen inom den eller de kategorier där de företrädelsevis och 

huvudsakligen hör hemma. Kategorierna har alltså behandlats icke uteslutande; 

varje utvärdering kan omfatta en till tre kategorier. Resultatet av detta, dvs. hur 

varje utvärdering kategoriserats, återfinns i bilaga 1 och 2.  

 

Den tredje frågan som undersöktes var på vems uppdrag utvärderingen gjordes. 

Intresset att undersöka om utvärderingarna genomförs som svar på ett 

regeringsuppdrag eller på eget initiativ handlar om att undersöka regeringens 

styrning av myndigheternas handlingsutrymme. 
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Tabell 3.3: Frågeställningar och kategorier för analys av utvärderingar 
(används i kapitel fyra och fem)  

Frågeställning Kategorier 

Vem utvärderar? Myndighet 
Myndigheter i samarbete 
Myndighet och lärosäte 
Lärosäte 
Konsult 

Vad utvärderas? Skolans funktionssätt/ processer 
Skolämnen 
Resultat (skola/elev) 
Kostnader 
Reform 
Särskild satsning 
Myndighetens insats 
Förutsättningar för utvärdering/metautvärdering 
Huvudmän 
Särskilda elevgruppers situation 
Övrigt 

På vems uppdrag? Regeringens initiativ 
Eget initiativ 

 

I analysen av utvärderingssystemen har jag tagit inspiration från Scheerens m.fl.s 

(2003) typologi. Genom den sökte jag efter utvärderingssystem och genom att 

placera in systemen i de olika kategorierna efter datatyp och nivå bearbetades 

materialet på samma gång. Det centrala för analysen i kapitel fyra och fem var att 

identifiera systemen. I kapitel sex har jag tagit fasta på skillnaderna mellan de 

olika perioderna och vad som är framträdande förändringar och bestående drag 

med utgångspunkt i de olika typerna av systemen.  

3.4 Förändringsanalys och syntes 

Analysen av eventuell förändring mellan de två undersökta tidsperioderna har 

utgått från att identifiera kontinuitet och förändring i nationell utvärderings-

policy. För att undersöka detta har analysen inledningsvis i kapitel sex tagit 

utgånspunkt i resultatet av innehållsanalysen av policyelementen och 

utvärderingsprodukterna från respektive tidsperiod. Antagandet var att 

reformarbetet och detta styrningssammanhang har betydelse för vilken 

utvärderingspolicy som utvecklas och att en utvärderingspolicy har inverkan på 

framtida policy (se kapitel två). Vad som har förändrats och hur, samt vad som 

kvarstår oförändrat har jämförts element för element och även med avseende på 

myndigheternas policyskapande och implementering. Förändringarna kan 

exempelvis vara att ett verktyg tillkommit eller förändrats, eller att begrepp och 

beskrivningar skiftar mellan perioderna, eller att nya myndigheter tillkommit 
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eller att bestående myndigheter fått förändrat uppdrag. Myndigheternas 

policyskapande har jämförts under de båda perioderna med utgångspunkt i vad 

som ligger fast och vad som förändras i de frågeställningar som nämndes ovan. 

Här har förutsättningarna varit annorlunda eftersom myndighetslandskapet 

förändrats mellan de två tidsperioderna. Det är enbart en myndighet som är 

bestående för båda perioderna och två nya myndigheter tillkommer under den 

andra perioden. Även utvärderingsprodukterna har jämförts mellan de två 

tidsperioderna med utgångspunkt i de tre tidigare nämnda frågorna.  

Efter denna första och jämförande del av förändringsanalysen analyserades 

policydesignen som helhet. Här sökte jag efter dimensioner i vad policyn 

fokuserar vad gäller funktion och riktning. Processen var i detta skede mer 

induktiv i så måtto att den inte utgick från någon på förhand definierad 

begreppsapparat. Däremot hade jag med mig intryck från den litteratur jag läst. 

Dessa glasögon bidrog förmodligen till att se materialet på ett visst sätt och vilka 

aspekter och spänningsförhållanden som framträdde för mig. 

Efter den jämförande analysen syntetiseras avslutningsvis de empiriska 

resultaten med utgångspunkt i en diskussion av hur utvärderingspolicyns 

karaktär, dess förändring och demokratiska implikationer kan förstås i kapitel 

sju. Denna avslutande del av avhandlingens policyanalys tolkar de tidigare 

kapitlens resultat. I den första delen diskuteras förståelsen av utvärderings-

policyns karaktär som genereras utifrån det valda angreppsättet och via 

Schneider och Ingrams policydesignteori. Detta diskuteras också i förhållande till 

andra perspektiv för att analysera utvärderingspolicy och dess karaktär och vad 

det hade kunnat generera. I kapitlets andra del tolkas utvärderingspolicyns 

förändring i två steg. Inledningsvis via Schneider och Ingrams policydesignteori, 

därefter kompletteras denna tolkning med historisk inistitutionell teori. Avsnittet 

avslutas med en reflektion över den valda ansatsen. I den tredje delen tolkas 

utvärderingspolicyn och dess förändring i förhållande till demokratiska 

implikationer utifrån Schneider och Ingrams ramverk. För att sätta detta i 

perspektiv diskuteras deras demokratisyn i förhållande till andra demokrati-

perspektiv, och även i förhållande till demokratiska funktioner för att också 

belysa delar av det som inte framträder med Schneiders och Ingrams teoretiska 

raster.  

I detta syntetiserande kapitel diskuteras således avhandlingens angreppssätt och 

tillämpning av ramverket. Dessa frågor reflekteras över med hjälp av litteratur 

från det föregående kapitlet. Syntesen avser alltså även att sätta avhandlingens 

tolkningar i perspektiv, för att därigenom identifiera styrkor och svagheter i val 

av teori och min anpassning av den, liksom reflektioner om hur detta kan ha 

påverkat analysen och resultaten i avhandlingen.  
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3.5  Mot empirikapitlen: policyanalysens steg 

Hittills har jag beskrivit policyanalysens genomförande i tre olika steg (dvs. 

insamling av material, innehållsanalys och förändringsanalys). I detta avsnitt 

redogörs för hur analysen återges i avhandlingens olika kapitel. Återstoden av 

kapitlen är disponerade utifrån forskningsfrågorna och policyanalysens upplägg 

och består av två empirikapitel (frågeställning ett), ett jämförande (frågeställning 

två) och ett syntetiserande kapitel (frågeställning 3).  

I kapitel fyra och fem återges innehållsanalysens resultat i form av en 

rekonstruktion av utvärderingspolicyn under respektive reformperiod. Kapitel 

fyra omfattar utvärderingspolicyn för åren 1988-94 och kapitel fem 2008-14. 

Dispositionen för kapitlen följer en gemensam struktur. De inleds med en 

historisk tillbakablick över utvärdering i reformer som föregått den analyserade 

tidsperioden syftandes att ge utvärderingspolicyn en kontextuell bakgrund.  

Därefter följer en kort sammanfattning om tidsperiodens reformer, deras 

omfattning och innehåll. Därefter följer rekonstruktionen av utvärderings-

policyns innehåll. Schneider och Ingrams (1997) designelement är den 

strukturerande principen för dessa avsnitt. Elementen återges under egen rubrik 

förutom ”Rationaliserande förklaringar och grundläggande antaganden”. 

Rationaliserande förklaringar har istället återgivits löpande i texten när jag tar 

upp hur regeringen resonerade och motiverade sina beslut och handlingslinjer. 

Därmed blev det upprepande att återigen lyfta dem, och för att förstå motiven 

läses de bäst i närhet till källan. I kapitel sex lyfts dock dessa element in i 

jämförelsen för att visa på kontinuiteter och förändringar mellan de båda 

perioderna. Elementet ”implementeringsaktörer” fördjupas i analysen av 

myndighetsproducerade texter och syftar till att ge en rikare bild av detta 

element. Kapitel fyra och fem avslutas med analys av utvärderingsprodukterna, 

både enskilda utvärderingar som genomförts av, eller på uppdrag av, 

myndigheterna samt av utvärderingssystemen.  

Kapitel sex jämför resultat från kapitel fyra och fem. I en första del jämförs 

kapitlen enligt deras tidigare redovisade struktur med avseende på förändring 

och kontinuitet. Därefter lyfts dessa resultat i relation till styrningskontexten i 

form av två spänningsförhållanden som berör utvärderingens funktion och 

riktning.  

Kapitel sju syntetiserar de tidigare kapitlens resultat utifrån forskningsfråga 

nummer tre: Hur kan utvärderingspolicyns karaktär, dess förändring och 

demokratiska implikationer förstås? Kapitlet visar på möjliga förtjänster och 

nackdelar med det valda tillvägagångssättet.  
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4. Utvärderingspolicyn 1988-1994 

4.1 Inledning 

Under det sena 1980- och tidiga 1990-talet planerades och sjösattes en rad 

skolpolitiska reformer. Detta kapitel handlar om vad som kännetecknar nationell 

utvärderingspolicy under den reformintensiva tidsperioden 1988-94. För att ge 

utvärderingspolicyn en kontext inleds dock kapitlet med en relativt lång historisk 

tillbakablick över skolreformer och utvärdering med start i 1800-talets mitt och 

fram till den tidsperiod som studeras i detta kapitel (1988-94). Därefter 

sammanfattas de huvudsakliga skolpolitiska reformerna under den studerade 

perioden. Rekonstruktionen av utvärderingspolicyn, som huvuddelen av kapitlet 

ägnas åt, inleds under rubriken ”utvärderingspolicyelementen”. I det 

efterföljande avsnittet fördjupas analysen av designelementet ”implementerings-

aktörer och strukturer”. Därefter analyseras enskilda utvärderingar publicerade 

av Skolverket och inrättade utvärderingssystem. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning om utvärderingspolicyns karaktär för denna period. 

Skolpolitiska reformer och utvärdering i historisk belysning 

I det följande beskrivs tre tidsperioder med fokus på skolreformer och den 

utvärdering som efterfrågas och genomförs.  

Utvärdering genom inspektion 1842-1940 

Fram till mitten av 1800-talet var det huvudsakligen kyrkan som ansvarade för 

läskunnighetskrav och kontrollen av densamma.  Efter beslut om 1842 års 

folkskolestadga övertog staten det yttersta ansvaret för alla medborgares 

uppfostran och undervisning (Richardson, 2010). En ny institution, folkskolan, 

inrättades vid sidan av kyrkans undervisning. Det var inledningsvis inte fråga om 

något tydligt brott med det förutvarande, men folkskolan kom successivt att 

ersätta den kyrkliga folkundervisningen och hemundervisningen (Lindensjö och 

Lundgren, 2000).  

Svårigheterna att få folkskolestadgan implementerad i praktiken ledde snart till 

krav på en tillsyn av att församlingarna fullgjorde sin undervisningsplikt och att 

en central styrning av den allmänna folkundervisningen borde komma till stånd 

(Karlsson Vestman och Andersson, 2007: s. 34). Under 1850-talet lades flera 

riksdagsmotioner fram om att inrätta en centralt organiserad skolinspektion. 

Prästeståndet försökte fälla förslagen eftersom det ansågs vara ett sätt att minska 

kyrkans inflytande över skolan. Men riksdagsbeslut fattades år 1859/60 att 

inrätta en folkskoleinspektion och 1861 installerades en statligt organiserad 
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sådan med omkring 20 anställda inspektörer. Dessa var utsedda av biskoparna 

och genomförde i huvudsak sitt uppdrag som en bisyssla. Denna form av 

inspektion kan betraktas som det första utvärderingssystemet av skolan i statlig 

regi (Karlsson Vestman och Andersson, 2007).  

Inspektörernas uppgift var att kontrollera att varje socken och stadsförsamling i 

landet följde 1842 års folkskolestadga och att den statliga förordningen om 

allmän undervisningsplikt fullgjordes (Karlsson Vestman och Andersson, 2007). 

Till inspektionen kopplades också vissa sanktioner, där statsbidrag endast utgick 

om miniminivåer var uppfyllda (Segerholm, 2009). Inspektörerna fungerade 

dock inte enbart som kontrollanter, de hade även till uppgift att ge råd och 

anvisningar (Richardson, 2010: s. 56).  

Med tiden tillkom ett ökat ekonomiskt stöd för folkskolan och genom bland annat 

statsbidragsbestämmelser och detaljerade stadgor och normalundervisnings-

planer som ökade det statliga inflytandet. Dock var det en maktkamp mellan de 

som var anhängare av kyrkans position och de som ville att skolan skulle stå 

utanför kyrkans makt (Lundahl, 1989: s. 58–59). Vid sekelskiftet gick emellertid 

”både liberaler och socialdemokrater till val på program med krav på att kyrkans 

överhöghet över skolan skulle upphöra” (Lundahl, 1989: s. 61).  

Ett steg i denna riktning för administrativ sekularisering och en centralisering av 

skolans ledning var inrättandet av Skolöverstyrelsen (SÖ) år 1920. Därmed hade 

en förstärkt central ledning av skolväsendet etablerats (Lindensjö och Lundgren, 

2000: s. 37).  Det statliga greppet om skolan manifesterades även i och med 

införandet av 1919 års undervisningsplan. Den mötte dock hårt motstånd 

eftersom den föreskrev minskad kristendomsundervisning (Lindensjö och 

Lundgren, 2014: s. 37). Några år tidigare hade Folkskoleinspektörerna blivit 

heltidsanställda efter riksdagsbeslut 1914. De skulle enligt instruktionen utöva en 

noggrann tillsyn över skolornas organisation och hygieniska förhållanden, över 

skolarbete, undervisningsmaterial, utrustning och lokaler (Lundahl, 2004: s. 

172). Det är alltså främst genom inspektion som statens utvärderingsverksamhet 

av och inom skolan är synlig under denna period.  

Fram till 1930 hade några stora reformer genomförts och makten över skolans 

styrning hade förändrats. 1930-talet kan betraktas som en ”reformpaus” efter det 

intensiva 1920-talet (Richardson, 2010: s. 109). Under 1940-talet tilltar 

emellertid reformivern. 

Utvärdering i reformarbetet 1940-1970  

En samlingsregering tillträdde i samband med andra världskrigets utbrott. 

Högerledaren som blev ny ecklesiastikminister tillsatte en utredning för att reda 

ut ett flertal utpekade problem i det svenska skolväsendet (Lindensjö och 
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Lundgren, 2014). Skolutredningen från 1940 fick bland annat 24 uttalade 

problem att utreda i sina direktiv och ”till dessa kom så de frågor om skolans mål 

och värdegrund av övergripande natur som det andra världskriget aktualiserade” 

(Richardson, 2010: s. 109). Det svenska skolväsendet hade blivit splittrat efter 

tillkomsten av olika skolformer (SOU 1945:62, se Lindensjö och Lundgren, 2014: 

s. 44). Skolutredningen hann dock inte mer än överlämna sitt betänkande innan 

den nytillträdda socialdemokratiska regeringen tillsatte en parlamentarisk 

utredning, nämligen 1946 års skolkommission. Splittringen av skolsystemet 

ansågs nämligen inte enbart vara av organisatorisk art. Tage Erlander, som ledde 

skolkommissionen, menade att den dolde att skolsystemet fungerade som ett 

klassamhälle i miniatyr (Lindensjö och Lundgren, 2014: s. 50).  

Skolkommissionen framhöll redan inledningsvis i sitt betänkande att det var 

viktigt att det skedde en ”demokratisering av det svenska skolväsendet” (SOU 

1948:27, s. 1) och föreslog att det skulle bildas en obligatorisk nioårig enhetsskola 

som skulle innebära en sammanslagning av de olika skolformerna. Utbildningen 

skulle alltså vara sammanhållen, och linjeuppdelning ske först under det nionde 

året. Men frågan om när uppdelning skulle ske, den så kallade differentierings-

frågan, inbegrep omfattande politiska skiljaktigheter (se Lindensjö och 

Lundgren, 2014). I denna debatt fick utvärdering en betydande roll, som kommer 

visa sig i det följande.  

Stockholm hade genomfört försök med en realskollinje i folkskolan. Enligt 

skolutredningen hade försöket ”visat fördelarna av en sådan anordning” (SOU 

1945:62, s. 11) men frågan om när det var mest lämpligt att skilja elever åt för 

olika inriktningar fortsatte vara en källa till politisk oenighet (Lindensjö och 

Lundgren, 2014). Försöksverksamhetens resultat tolkades på olika sätt och 1957 

tillsattes en utredning för att utvärdera försöken och ”[ä]n en gång tillkallades 

vetenskaplig expertis för att informera om forskningsläget i differentierings-

frågan” (Lindensjö och Lundgren, 2014: s. 54).  

Inom ramen för utredningen gjordes en rad mindre utvärderingar av 

försöksverksamheten och som visade att realskolans elever presterade bättre 

(Dahllöf, 1989). Den så kallade Stockholms-undersökningen var en av de större, 

som sannolikt fick bäring på det beslut om enhetsskola som sedan fattades 

(Dahllöf, 1989). Den visade nämligen på små eller inga skillnader mellan 

resultaten från undervisning i heterogena klasser (enhetsskolan) och homogena 

klasser (parallellskolan) (Lindensjö och Lundgren, 2014). År 1962 fattades beslut 

om en nioårig obligatorisk grundskola. I samband med detta fick SÖ i sin 

instruktion ett uppdrag ”att se till att innehåll och metoder kontinuerligt 

förnyades, utvecklades och förbättrades utifrån forskningens resultat och 

samhällslivets utveckling” (Lindensjö och Lundgren, 2014: s. 68).  
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Under denna period var tilltron till expertstyrda vetenskapligt stödda reformer 

stark (Nytell, 2006: s. 40) och reformeringen av skolan sågs som ett politiskt och 

socialt instrument för modernitet (Andersson, 2006). Statens dominans över 

utbildningen befästes och förstärktes under 1960-talets stora skolreformer 

(Nytell, 2006: s. 41). Skolan styrdes därefter genom ett så kallat dubbelt 

huvudmannaskap, dvs. det var fördelat på både staten och kommunerna. Riksdag 

och regering fattade de avgörande besluten om skolans organisation, mål och 

innehåll. Riksdagen stiftade skollag och regeringen utfärdade skolstadga som gav 

förtydligande anvisningar om tillämpning av skollagen, och SÖ utarbetade 

läroplaner efter regeringens anvisningar. Läroplanerna omfattade mål och 

riktlinjer, allmänna anvisningar för skolans verksamhet, timplaner samt 

kursplaner med anvisningar och kommentarer (Richardson, 2010). 

Lärarutbildningen och tillsättningen av lärartjänster var också statens ansvar. 

Kommunerna hade däremot driftansvaret över skolan vilket omfattade 

exempelvis lokaler och de specialpedagogiska insatserna i skolan. För tillsynen 

ansvarade SÖ. Tillsynen organiserades på den regionala nivån genom 

Länsskolnämnderna som hade inrättats 1958 (Lindensjö och Lundgren, 2014).  

1969 infördes en ny läroplan (Lgr 69). I den fanns ett särskilt avsnitt om 

utvärdering. Där betonades att utvärderingens (”evaluering”) främsta syfte var 

att skolan får information om skolverksamheten som motsvarar uppställda mål, 

elevernas förutsättningar och pedagogikens utveckling (Lundahl, 2006: s. 363). 

Utvärdering ansågs alltså vara något som skolan och lärarna borde göra för sin 

egen del. Det tycks under flera decennier ”ha varit enklare för staten att föreslå 

modeller för lokal utvärdering än att finna former för en central och nationell 

utvärdering som inte på ett felaktigt sätt blev styrande för skolans verksamhet” 

(Lundahl, 2006: s. 363). 

I samband med Lgr 69 kom också SÖs utvärderingsansvar att diskuteras. 

Kritikerna menade att bristen på systematisk uppföljning av reformerna berodde 

på att samma verk hade ansvar för både genomförandet och utvärdering av 

reformerna (Lindensjö och Lundgren, 2014: s. 73). En liberal riksdagspolitiker 

förde fram krav på ett oberoende utvärderingsinstitut (Richardson, 2010). 

Dåvarande utbildningsminister Ingvar Carlsson (S) menade dock att uppgiften 

låg inom SÖs område och att det var viktigt att regeringen visade förtroende för 

verken. Det blev inget utvärderingsinstitut, men en parlamentariskt sammansatt 

pedagogisk nämnd som skulle fungera som ett rådgivande organ (Lindensjö och 

Lundgren, 2014). Denna fråga, dvs. huruvida en myndighet ska svara både för 

kontroll och utveckling av den granskade verksamheten, kommer visa sig vara ett 

återkommande dilemma.  

I slutet av perioden påverkades även synen på utvärdering och dess genomslag i 

skolpolitiken. Framförallt genom Urban Dahllöfs kritiska granskning och 
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omprövning av resultaten i utvärderingarna av försöksverksamheten av 

enhetsskolan som tidigare nämndes. Dahllöfs studier visade, till skillnad från de 

tidigare utvärderingarna, på betydande skillnader mellan systemen med 

homogena respektive heterogena klasser (Lindensjö och Lundgren, 2000). 

Dahllöf riktade i sin re-analys kritik mot sättet att utvärdera på systemnivå och 

underströk behovet av information om själva undervisningsprocessen. Han 

påpekade att en rad administrativa och pedagogiska så kallade ramfaktorer på ett 

mycket tydligt sätt hade inflytande över vad som faktiskt kunde ske och vad som 

kom att hända i undervisningen, och därmed också över undervisningens resultat 

i fråga om kunskaper och färdigheter. Denna studie blev början på en teoretisk 

utveckling av modeller för utvärdering och utbildningspolicyskapande (se 

Lundgren, 2009).  

Utvärdering för utveckling 1970-1988 

Skolan hade inte förmått att utjämna de rådande skillnaderna mellan 

samhällsklasserna, arbetarklassens barn var alltjämt underrepresenterade i 

vidareutbildning på universiteten och bl.a. därför kom utrednings- och 

reformarbetet att fortsätta (Karlsson Vestman och Andersson, 2007). SIA-

utredningen (Utredningen om skolans inre arbete) skulle bland annat analysera 

”konsekvensproblem av de kompromisser som gjorts vid grundskolans 

konstruktion” (Lindensjö och Lundgren, 2014: s. 76). SIA-utredningen menade 

förenklat uttryckt att ett grundläggande fel var att regelstyrningen inte gjorde det 

möjligt att utnyttja resurserna på bästa sätt: Olika förutsättningar och behov 

krävde en större lokal anpassning (Richardson, 2010). Samtidigt var den centrala 

styrningen fortsatt stark, och framförallt den ekonomiska regleringen genom 

bidragssystemet och särskilda satsningar på tidsbegränsade projekt. De särskilda 

projekten utvärderades externt av pedagogiska forskare på uppdrag av SÖ 

(Andersson, 2006: s. 110). 

SIA-utredningen hade bara varit igång i två år när ytterligare en utredning 

tillsattes. Den tog namnet SSK-utredningen (Skola-stat-kommun) och hade till 

uppgift att utreda om det var möjligt med ökad decentralisering samtidigt som 

statsmakternas beslutande över skolpolitiken skulle ligga fast (Lindensjö och 

Lundgren, 2014).  

I de förslag som utarbetades betonades den lokala nivån, och det fick också 

avtryck när det gäller utvärdering, som blev en del av förutsättningarna för de 

decentraliseringssträvanden som uttrycktes i SIA-utredningen (SOU 1974:53) 

och SSK-utredningen (SOU 1978:65). I SSK-utredningen framhölls vikten av 

löpande utvärdering för de lokala och nationella nivåernas respektive 

ansvarsområden. Med central utvärdering avsågs ”den insamling, bearbetning 

och analys av information om skolan som krävs för statsmakternas ställnings-

taganden i övergripande frågor” (SOU 1978:65, s. 57). Utredningen angav även 
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att utvärdering också skulle omfatta en kontroll av regelefterlevnad. Samtidigt 

framhöll utredningen att den centrala utvärderingen inte får utformas så att den 

begränsar kommunernas frihet att utforma skolans verksamhet. Den skulle inte 

få bli ”administrativt betungande” och den lokala utvärderingens resultat skulle 

så långt som möjligt utnyttjas för central utvärdering. Den centrala utvärderingen 

skulle också kunna ”resultera i råd och stöd till kommunerna att läggas till grund 

för åtgärder av skilda slag” (SOU 1978:65, s. 58). Den lokala utvärderingen skulle 

därtill vara en naturlig del av verksamheten för lärare, arbetsenheter, skolenheter 

och kommunen och ”bl.a. mynna ut i en inventering av de behov som man bör ta 

hänsyn till vid resursfördelningen” (SOU 1978:65, s. 57).  

Den utvärderingsverksamhet som efterfrågades i utredningen var minst sagt 

komplex. Samtidigt som utvärderingar skulle vara kontrollerande gällande 

tillämpning av föreskrifter och ge svar på frågor för den centrala nivån skulle den 

också vara utvecklande och stödjande för den lokala nivån. Det fanns också en 

tanke om att respektive nivå skulle kunna ha nytta av den andra nivåns 

utvärderingar.  

Under 1980-talet skedde förskjutningar mot ökat lokalt inflytande och ansvar 

(Richardson, 2010). SSK-utredningen ledde till en förändring av såväl 

statsbidraget som SÖs organisation (Lindensjö och Lundgren, 2014: s. 82). SÖ 

skulle övervaka att fastställda mål och strategier förverkligades, inte ägna sig åt 

detaljreglering som det uttrycktes (SOU 1980:5). Den pedagogiska nämnden som 

inrättats som en kompensation för en bredare förankring i utvärderingsfrågor 

lades ned 1981. Den hade inte fått den betydelse som många politiker förväntat 

sig och avvecklades med motiveringen att dessa frågor inte borde behandlas 

separat inom SÖ (Richardson, 2010: s. 155). Men SÖ hade fortsatt ansvar för den 

centrala utvärderingen, som fortsättningsvis refereras till som nationell 

utvärdering. Återigen kom det att ifrågasättas huruvida det var lämpligt att SÖ 

själv skulle utvärdera den verksamhet man styrde och ansvarade för (Jacobsson 

och Sahlin, 1995: s. 42). Den huvudsakliga kritiken handlade dock framförallt om 

avsaknad av en systematisk nationell utvärdering.  

I mitten av 1980-talet påbörjade SÖ utvecklingen av ett så kallat nationellt 

utvärderingsprogram (Lundahl, 2006). I budgetpropositionen 1985/86 

redogjorde regeringen för sina ambitioner mot ökad decentralisering. En central 

fråga i sammanhanget var hur kontrollen av de statligt angivna målen och 

riktlinjerna skulle förverkligas. En lösning var utvärdering. Regeringen menade 

också att ett nationellt utvärderingsprogram skulle kunna vägleda till medel och 

metoder för bättre måluppfyllelse (Prop. 1985/86:100, s. 48-49). I budget-

propositionen 1986/87 angav regeringen direktiv om hur den nationella 

utvärderingen skulle utformas. Läroplanens mål skulle konkretiseras och 

preciseras i utvärderingen på ett sätt som gjorde det möjligt att ställa dessa mot 
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praktiken, och utvärderingen skulle ge en totalbild av skolan (Jacobsson och 

Sahlin, 1995: s. 42). Den utvärderingsplan som SÖ senare lade fram mötte 

emellertid kritik. Den framkom bland annat i skriften ”Skolan och utvärderingen 

– fem professorer tar ordet” (Dahllöf och Franke-Wikberg, 1989) där Dahllöf, 

Lundgren, Franke-Wikberg, Kallós och Wallin riktade kritik bland annat mot att 

elevers kunskapsresultat gavs för stor vikt i SÖs utvärderingsprogram. Innan den 

nationella utvärderingen hann genomföras avvecklades dock SÖ och den nya 

myndigheten Skolverket fick överta och slutföra arbetet med det nationella 

utvärderingsprogrammet. Myndighetsomstruktureringen kom att ske i samband 

med de omfattande reformer som initierades i slutet av 80-talet och som fick 

verkan i början av 1990-talet. Det är i dessa reformer som kapitlet härnäst tar vid.  

4.2 Reformerna 1988-1994 i korthet 

Denna reformperiod har i efterhand beskrivits som den största förändringen i 

skolans dittillsvarande historia både avseende volym och inriktning av reformer 

(Lundgren, 2002).  Motiven till behovet av reformer handlade bland annat om att 

det inte längre var möjligt att skjuta till resurser för förändring och förbättring:  

Behovet av förändringar och förbättring inom den offentliga sektorn har länge 

kunnat tillgodoses genom expansion. Denna väg står inte längre öppen. 

Möjligheterna att tillföra den offentliga sektorn ökade resurser är nu 

begränsade. Kraven på tillgång och kvalitet kan därför alltmera sällan 

tillgodoses genom tillskott av resurser. Istället måste de resurser som vi har 

utnyttjas på ett bättre sätt. Kraven på en förändrad och förbättrad offentlig 

verksamhet måste mötas genom att ansvaret förs längre fram i organisationen 

till dem som verkar och arbetar där./…/ Detta innebär samtidigt att 

medborgarna både får möjlighet att ta ett större ansvar och får ett större 

utrymme för personligt engagemang (Prop. 1990/91:18, s. 17).  

Huvudinriktningen för reformerna på skolområdet innebar en övergång till en 

mål- och resultatorienterad styrning (Prop. 1988/89:4) och att kommunerna 

skulle ges ett större ansvar genom huvudmannaskap för skolan. Denna övergång 

hade påbörjats tidigare men två viktiga delar behövde tillföras för att det skulle 

kunna ske fullt ut. Det gällde dels det dubbla arbetsgivaransvaret för personal i 

skolan som regeringen föreslog helt skulle flyttas till kommunerna (Prop. 

1989/90:41). Dels gällde det statsbidragssystemet. För att lösa denna fråga 

föreslog regeringen att de 34 specialdestinerade statsbidragsdelarna skulle 

utformas som ett enda sektorsbidrag (Ds 1991:43) för att det i större utsträckning 

skulle bli upp till kommunerna att själva besluta om fördelningen av finansiering 

mellan kommunens olika verksamheter. Avsikten var att skolan inte skulle styras 

från statligt håll genom detaljerade regler och resurser, utan genom nationella 
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mål i skollagen och i läro- och kursplaner. De nationella målen skulle sedan 

konkretiseras i kommunala skolplaner och i lokala arbetsplaner (Prop. 

1990/91:18). Reformbesluten mottogs dock inte utan konflikter. Lärarförbunden 

motsatte sig ett fullt kommunalt huvudmannaskap för lärarna, demonstrationer 

följde och Lärarnas Riksförbund tog ut sina medlemmar i strejk i protest. 

Socialdemokraterna tillsammans med VpK lyckades dock driva igenom förslaget 

i riksdagen i december 1989 och det sattes i verket 1991.  

Efter regeringsskiftet vid valet 1991 fortsatte reformeringen av skolan, bland 

annat genom valfrihetsreformerna. Under Socialdemokraternas ledning hade 

generösare ekonomiska villkor för fristående skolor redan påbörjats, men med 

den borgerliga regeringen vid rodret intensifierades ett arbete för att förbättra 

dessa skolors ekonomiska villkor (Skolverket, 1996). Det innebar generösare 

villkor för att etablera fristående skolor. Den så kallade ”skolpengen”7 inrättades 

med en summa som följde eleven och det skapades även möjligheter att lägga ut 

viss utbildning på entreprenad (Prop. 1991/92:95; Prop. 1992/93:230). Några år 

senare antogs en ny läroplan för grundskolan (Lpo 94), nya kursplaner infördes, 

och även betygssystemet förändrades.  

I korthet uttrycktes ambitionen med reformerna som en ”tydligare 

ansvarsfördelning” mellan stat och kommun. Mål och riktlinjer skulle uttryckas i 

styrdokument som riktas till lärarna, som utifrån sin profession har till uppgift 

att genomföra verksamheten. Kommunerna och enskilda skolhuvudmän skulle 

ha ansvaret att utforma verksamheten inom de ramar och riktlinjer som riksdag 

och regering fastställde, samt för fortbildning. Reformerna innebar också 

förändring av skoladministrationen, både gällande uppgifter och organisation. 

Skolöverstyrelsen (SÖ), Statens institut för läromedel (SIL) samt Länsskol-

nämnderna och fortbildningsnämnderna avvecklas 1991 och ett nytt statligt 

ämbetsverk för skolväsendet bildades8: Skolverket. Även Statens Institut för 

Handikappfrågor (SIH) inrättas.  

Styrnings- och ansvarsförhållandena som reformerna bygger på genomsyras av 

en förväntan om att kommunerna är villiga att ta ett stort ansvar. Denna 

konstruktion kommer att behandlas utförligare längre fram, men framträdande 

                                                             
7 I prop. 1991/92:95 som den borgerliga regeringen lade fram föreslogs att ett bidrag på 85 % av 
kommunens genomsnittskostnad per elev i grundskolan skulle lämnas till den fristående skolan från 
den kommun, där skolan var belägen. En stor skillnad som i genomsnitt innebar 49 100 kr 
(Skolverket, 1996) vilket kan sättas i relation till de 13 000 som den socialdemokratiska regeringen 
föreslog i 1991 års budgetproposition. De ekonomiska förutsättningarna för de fristående skolorna 
blev därmed betydligt mer likvärdiga de kommunala skolornas.  
8 Detta var inte en självklar lösning, vilket i större utsträckning berörs längre fram i kapitlet. Det fanns 
här ett parallellt policyspår, där andra lösningar framhölls fram till att Göran Persson utnämndes som 
skolminister. Persson har i efterhandsskildringar framhållits som mycket drivande i omorgani-
seringen av den statliga skoladministrationen och den utveckling som följde (Göransson, 1997; 
Hjorth, 2006; Ringarp, 2011).  
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är idén om att utvärdering ska bli ett medel för att följa upp det kommunala 

ansvaret, men också utgöra en central del i planerings- och förändringsarbetet för 

kommunerna. 

Denna mycket kortfattade beskrivning av reformerna gör inte anspråk på att vara 

heltäckande men sammanfattar den styrningskontext som analysen av nationell 

utvärderingspolicy utgår från. Det går i backspegeln att se vad som implemen-

terades i förhållande till ”vad som bara sades”. I kapitlet som följer har huvudsak-

ligen det förstnämnda fokuserats.  

4.3 Utvärderingspolicyelementen 

I detta avsnitt analyseras nationell utvärderingspolicy utifrån periodens 

styrdokument (se bilaga 3) med teoretisk utgångspunkt i Schneider och Ingrams 

(1997) policydesignelement.  

Mål att sträva mot och problem att lösa 

Inledningsvis undersöks vilka problem, mål och visioner med utvärdering som 

styrdokumenten uttrycker och regeringens motiveringar och rättfärdiganden för 

valda lösningar (Schneider och Ingram, 1997). Analysen har huvudsakligen utgått 

från explicita uttalanden och rationaliserande förklaringar för de mål och 

problem som utrycks.  

Problem 

De analyserade styrdokumenten uttrycker en förväntan på att utvärdering9 ska 

vara en lösning på flera problem. Analysen visar för det första att utvärdering ses 

som en viktig mekanism för att möjliggöra styrreformerna och lösa ett förväntat 

problem, nämligen risken att staten förlorar kontrollen över skolans styrning. 

Utvärdering förväntas fungera som en garant för att staten inte förlorar denna 

kontroll vid införandet av kommunalt huvudmannaskap. I ansvarspropositionen 

uttrycker regeringen det som att en mål- och resultatorienterad styrning 

förutsätter utvärdering: när målen är styrande måste de ”kunna följas upp och 

utvärderas nationellt” (Prop. 1990/91:18, s. 103). Utvärdering ska enligt 

regeringen ”ge underlag för att bedöma om åtgärder behöver vidtas för att 

nationella mål och riktlinjer skall upprätthållas och resultaten i skolan förbättras” 

(Prop. 1990/91:18, s. 30). Det framgår också att kommuner och skolenheter, 

                                                             
9 I de analyserade dokumenten används ”utvärdering och uppföljning”, orden sätts samman på detta 
vis och talas ofta om i samma mening. I några fall bryts utvärdering ut, och särskiljs från uppföljning, 
men ofta verkar det avse både uppföljning och utvärdering. Tillsyn behandlas något annorlunda i de 
fall detta begrepp förekommer. Jag har, i linje med avhandlingens ansats valt att använda utvärdering 
istället för ”uppföljning och utvärdering” genomgående, men när det finns en vikt att särskilja dessa, 
exempelvis när enbart uppföljning behandlas har så också gjorts.  
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genom utvärdering, ska visa hur de fullgör sitt ansvar. Om inte kan inte mål-

resultatstyrningen fungera. 

Ett annat, delvis relaterat, problem som utvärdering förväntas lösa enligt 

styrdokumenten är bristerna med den existerande utvärderingsverksamheten, 

som framställs som otillräcklig och i behov av förändring. I olika sammanhang 

argumenterar regeringen för en ny slags utvärdering som lösning på de 

uppfattade problemen med den existerande utvärderingsverksamheten. I 

Ansvarspropositionen heter det att ”den uppföljning och utvärdering som finns 

idag är osystematisk och fragmentarisk. Det gör det svårt att få en helhetsbild, 

samtidigt som det saknas uppgifter om hur olika kommuner driver sin 

verksamhet och vilka resultat som uppnås” (Prop. 1990/91:18, s. 103). 

Regeringen menar att bristerna innebär att åtgärder, förslag och beslut vilar på 

ett ”ofullständigt underlag när det gäller kännedom om villkor och förhållandena 

i skolan” (Prop. 1990/91:18, s. 103). Vidare framhålls att utvärdering av centrala 

aspekter saknas. Bland annat i en utredning där särskilt bristen på utvärdering 

av utbildningsreformer framhålls (DsU 1987:1, s. 256). Regeringen menar dock 

att just detta skulle bli en viktig del av den nya skolmyndighetens utvärderings-

verksamhet:  

En av de viktigaste uppgifterna för Skolverket är utvärderingen och uppfölj-

ningen. Överhuvudtaget finner jag det naturligt att det arbetet bl.a. inriktas på 

att följa upp större reformer inom skolan. Ett skäl till detta är givetvis att 

studera om förändringarna fått åsyftad verkan (Prop. 1990/91:115, s. 55). 

Mål 

I styrdokumenten finns flera skrivningar om vad utvärdering ska vara och 

förväntningar på vad utvärdering ska kunna åstadkomma i de nya styrnings- och 

ansvarsförhållandena, dessa har jag tolkat som mål. Särskilt två mål är 

framträdande. För det första att utvärdering ska få en tydligare roll i skolans 

styrning. Av proposition 1990/91:115 och ansvarspropositionen framgår att 

regeringen avser det gälla för både den nationella och lokala nivån. För den 

nationella skolpolitiken ska utvärdering ge en tydlig bild av läget i skolan och 

”utgöra underlag för de insatser som behövs för att korrigera utvecklingen” (Prop. 

1990/91:115, s. 55). För den lokala nivån ska utvärdering få en tydligare roll i 

arbetet genom att utgöra ”underlag för förändring” (Prop. 1990/91:18). 

Styrpropositionen (1988/89:4) knyter tydligt samman utvärdering och 

utvecklingsarbetet på samtliga nivåer genom arbetet med utvecklingsplaner som 

ska utvärderas: på skolnivå (lokala arbetsplaner), kommunal nivå (lokala 

skolplaner) och nationell nivå (nationella utvecklingsplaner). I ansvars-

propositionen förtydligas tanken med utvärderingens koppling till respektive 

nivå: ”Krav på resultatuppföljning och utvärdering skall på varje nivå vara 
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kopplat till vad som styrs” (Prop. 1990/91:18, s. 102). Detta visar att utvärdering 

tydligt kopplas till styrningen av skolan på alla nivåer.  

Ett annat mål med utvärdering går att finna i skrivningar som uttrycker visioner 

för vilken slags utvärdering som ska genomföras och vad utvärderingen ska 

innefatta. I ansvarspropositionen framhålls också att utvärdering ska visa hur 

resurserna används för jämförelser mellan kommunerna. Detta mål innebär att 

skapa ”möjligheter till att mer systematiskt jämföra prestations- och kostnads-

utvecklingen i de olika skolformerna mellan kommunerna vad avser de samlade 

statliga och kommunala resurserna” (Prop. 1990/91:18).  

En departementspromemoria (Ds 1991:43) anger att utvärdering inte bara ska 

omfatta kommunnivån utan även helheten och kunna användas för att följa 

utvecklingen över tid. Utvärdering ska med andra ord ha som mål att ”ge en 

samlad bild av skolans verksamhet vad avser organisatorisk, personell och 

ekonomisk ställning och utveckling” (Ds 1991:43, s. 78). Vidare framhålls i en 

departementsutredning att utvärdering inte bara ska fokusera på regel-

efterlevnad och resultat utan också omfatta komplexa bedömningar:  

Utvärderingar kan inte, om denna strategi följs [att målen direkt styr 

verksamheten] begränsas till frågan om hur regler efterlevs och hur mätbara 

elevresultat registreras. De måste innesluta komplexa bedömningar av 

verksamheten i dess helhet (DsU 1987:1, s. 309).  

Citatet kan ses i relation till den kritik som hade riktats mot den utvärdering som 

bedrevs vid SÖ, som gick ut på att det var för mycket fokus på just elevresultat 

och att komplexitet reducerades bort. Det som efterfrågas i ansvarspropositionen 

är uppföljning och utvärdering som inrymmer pedagogiska, ekonomiska och 

organisatoriska aspekter (Prop. 1990/91:18, s. 103). I styrdokumenten finns 

således idéer om vilka slags utvärderingar som behövs i styrningen, vad de skall 

inrymma och kunna användas till och för, vilket jag tolkar som mål med 

utvärdering. Med valfrihetsreformerna tillkommer ytterligare mål för 

utvärdering, bland annat att utgöra underlag för de som ska göra utbildningsval:  

med de nya valmöjligheterna, skapa förutsättningar för rationella val och 

beslut. Det handlar framför allt om att skapa väl fungerande informations- och 

utvärderingssystem, som kan ge beslutsunderlag både åt dem som anordnar 

utbildning och dem som väljer (Skr. 1993/94:183, s. 3).  

Citatet visar också att det även uttrycks att utvärdering ska ge en bild av skolan 

och dess utveckling och utgöra underlag för beslutsfattande för anordnare av 

utbildning. Också ansvarspropositionen framhåller utvärderingens funktion som 

beslutsunderlag för den nationella nivån. 
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Målgrupper  

Målgrupper är de individer, grupper eller organisationer vars beteende policyn 

försöker påverka och/eller förändra (Schneider och Ingram, 1997). Det har redan 

framkommit att regeringen ville att utvärdering skulle ske på samtliga nivåer och 

dessutom genomföras på ett sätt så att de olika utvärderingarna kunde bygga 

vidare på varandra, från lägre nivåer och uppåt i styrkedjan. Lärare och 

skolpersonal, elever, skolledare och förtroendevalda i kommuner samt 

tjänstemän i kommuner nämns i styrdokumenten och förväntas agera i 

förhållande till utvärdering på olika sätt (Prop. 1990/91:18; Prop. 1988/89:4). De 

kan därmed betraktas som målgrupper (Schneider och Ingram, 1997). Med 

valfrihetsreformerna tillkommer även enskilda skolhuvudmän som målgrupp. 

Dessa aktörsgrupper analyseras som målgrupper eftersom de analyserade 

texterna anger att samtliga involverade i skolan, på samtliga nivåer, ska utvärdera 

eller förhålla sig till utvärdering genom den nya ansvarsfördelningen och 

styrningen. Analysen fokuserar på huruvida det skapas gynnande förutsättningar 

eller belastningar/bestraffningar gentemot målgrupperna (Schneider och 

Ingram, 1997).  

Att utvärderingarna skapar gynnande förutsättningar för målgrupperna kommer 

till uttryck i styrpropositionen och ansvarspropositionen. Med kommuner som 

huvudmän framhålls att det finns ökade möjligheter för inflytande eftersom 

besluten flyttas närmare medborgarna (Prop. 1988/89:4; Prop. 1990/91:18). De 

utvärderingar som ska göras på olika nivåer, efter de förändrade styrnings- och 

ansvarsförhållandena, ska möjliggöra att målgrupperna i större utsträckning ska 

kunna besluta och styra över verksamheten på den nivå de befinner sig. Av detta 

förändrade ansvar följer också krav som kan få konsekvenser för verksamheten 

eller, med Schneider och Ingrams (1997) begrepp, belastningar för målgrupper-

na. Dessa är inte alltid artikulerade i de analyserade dokumenten eller så tonas 

varningar om belastningar ner.  

Kommuner och enskilda huvudmän får bl.a. krav på sig att lämna in uppgifter till 

Skolverket via SCB. De ska också utvärdera skolverksamheten. Lärare, 

skolpersonal och skolledare ska delta i skapandet av de lokala arbetsplanerna 

som sedan ska utvärderas. För kommuner anges att de ska utveckla skolplaner 

som ska utvärderas och driva skolutvecklingsarbetet framåt. Men det gäller alltså 

inte för enskilda huvudmän. Dessa krav kan innebära ökad arbetsbelastning för 

de kommunala skolförvaltningarna som behöver organisera ett administrativt 

arbete för att, dels skapa strukturer för att samla in och rapportera in data till 

uppföljningssystemet och därefter samla in korrekt data, dels att därefter agera 

utifrån utvärderingar. Detta är dock inte något som berörs i styrdokumenten. Den 

tidsåtgång som de nya uppgifterna skulle innebära för de kommunala och 

enskilda huvudmännen är inte heller något som skrivs fram. Men 
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remissinstanser hissade varningsflagg om att utvärderingssystemet kan bli för 

omfattande för kommuner och skolor att hantera. Men detta avfärdas i 

ansvarspropositionen:  

Flera remissinstanser har uttalat farhågor för att ett uppföljnings- och 

utvärderingssystem kan komma att bli minst lika omfattande som nuvarande 

reglering av skolans verksamhet. Jag vill understryka att förslaget till nytt 

statsbidragssystem innebär att bidraget i fortsättningen kan beräknas på 

grundval av tillgänglig statistik och att det därför inte som dagens system 

kräver särskilda framställningar med detaljerade uppgifter från kommunerna. 

Den information som behövs för den nationella utvärderingen skall så långt som 

möjligt bygga på uppgifter från kommunernas egen uppföljnings- och 

utvärderingsverksamhet. En sådan verksamhet blir nödvändig på lokal nivå 

bl.a. för att besluten om skolan skall vila på kunskap om aktuella resultat, behov 

och förhållanden. Informationen om skolan bör således kunna tillgodose såväl 

kommunernas som statens behov (Prop. 1990/91:18). 

Regeringen framhåller att statsbidragssystemet förenklas och således innebär en 

lättnad för kommunerna. Regeringen menar också att kommunerna ändå skulle 

samla in informationen för sin egen utvärdering, och att denna information sedan 

skulle nyttjas i den nationella utvärderingen. Det skulle således, i regeringens 

mening, inte innebära några påtagliga merkostnader eller andra belastningar för 

verksamheten.  

Riksdag och regering är i viss mån också målgrupper för de utvärderingar som 

regeringen initierar, eftersom de ska vara mottagare av utvärderingarna och 

agera utifrån resultaten. Bland annat ska Skolverkets utvärderingar utgöra 

underlag för det nationella utvecklingsarbetet. Inriktningen och framåtblickande 

för det ska konkretiseras i de nationella utvecklingsplanerna (Prop. 1990/91:18).   

Implementeringsaktörer och -strukturer 

Enligt Schneider och Ingram (1997) är implementeringsaktörer de som blir 

ansvariga för genomförande och förverkligande av policyn inom den formella 

styrningsstrukturen. Dessa aktörer kan skapas som en del av policyn eller så kan 

redan existerande aktörer ges implementeringsansvar. Aktörerna kan också ges 

ny auktoritet och nya roller genom policyn (Schneider och Ingram 1997: s. 82). 

För att genomföra policyn nyttjas och skapas så kallade implementerings-

strukturer (Schneider och Ingram, 1997). Det är strukturer som empiriskt kan ta 

sig uttryck genom att exempelvis rutiner etableras och vissa kontaktvägar i 

styrningsstrukturen nyttjas. Hur myndigheter används för att implementera en 
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policy avspeglar hur implementeringsstrukturen ser ut. Under denna period är 

inrättandet av Skolverket en central del av en delvis ny implementeringsstruktur.  

Samtliga nivåer i styrningsstrukturen (dvs. skolnivå, kommunal nivå samt 

nationell) ges ett uttalat implementeringsansvar för utvärdering under denna 

period (Prop. 1990/91:18)10. Kommuner och skolor förväntas bidra till att den 

nationella utvärderingen ska fungera. Dels genom informationsinsamling (som 

ska fylla den dubbla rollen i att verka både i deras verksamhet och även utgöra 

underlag för Skolverkets utvärdering) och dels genom att de förväntas agera på 

basis av den information och kunskap som Skolverket producerar. Skolverkets 

utvärderingsrapporter ska sedan ligga till grund för det nationella utvecklings-

arbetet av skolan. De så kallade nationella utvecklingsplanerna ska ”framförallt 

vara statsmakternas policydokument för skolverksamheten” (Prop. 1990/91:18).   

En ny myndighet bildas 

Den nya myndigheten Skolverket, blir alltså den främsta aktören för att 

förverkliga och genomföra nationell utvärderingspolicy, tillsammans med 

regeringen via utbildningsdepartementet. Skolverket etableras efter vad som 

beskrivits som en ganska dramatisk nedläggning av dess föregångare 

Skolöverstyrelsen (SÖ) (se t.ex. Hjort, 2006). Skolminister Göran Persson drev 

linjen om att inrätta en ny myndighet, motiverat av de ”omfattande förändringar” 

som skulle genomföras: 

En mål- och resultatorienterad styrning av skolan enligt det förslag som jag 

tidigare har presenterat kräver en annan statlig skoladministration än dagens. 

Organisationen är uppbyggd för och anpassad till en detaljstyrd och hårt 

reglerad skolverksamhet. En stor del av de uppgifter som nu åvilar 

skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna försvinner om mina förslag antas 

(Prop. 1990/91:18, s. 108). 

Persson argumenterar även för att utvärdering och uppföljning bör koncentreras 

inom en myndighet: ”Det är min övertygelse att den nationella utvärderingen för 

att kunna uppfylla dessa krav måste planeras och hållas samman inom en statlig 

myndighet” (Prop. 1990/91:18, s. 110). Det finns dock röster som menar att det 

vore rimligare att inrätta en separat myndighet för en del av utvärderings-

verksamheten, i likhet med Storbritannien där en separat tillsynsmyndighet 

inrättats. Dessa åsikter är dock i minoritet. I motiveringen till SÖs nedläggning 

hänvisar regeringen till Riksrevisionsverkets (RRV) granskning av den statliga 

skoladministrationen. I rapporten menar RRV att SÖ inte lyckats med sitt 

utvärderingsuppdrag (Riksrevisionsverket, 1990). Regeringen betonar att 

                                                             
10 Den regionala nivån fanns med i de initiala propositionerna, genom Länsskolnämnderna, men när 
dessa lades ner försvann denna nivå och en länk mellan kommunerna och den statliga skol-
administrationen.  
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reformerna motiverar en ny organisation11 (läs implementeringsstruktur), ja till 

och med, som en nödvändig förutsättning för att styrreformerna skulle kunna 

genomföras.  

Skolverket: organisation och funktion 

Skolverket blir den nya huvudsakliga statliga myndigheten på skolområdet. De 

ges rollen att både skapa och utveckla en utvärderingsfunktion och att 

implementera riksdagens och regeringens utvärderingsintentioner. Personal-

styrkan reduceras emellertid kraftigt i förhållande till föregångarna Länsskol-

nämnderna och SÖ: initialt anställs 200-240 personer i Skolverket jämfört med 

Länsskolnämndernas och SÖs ca 700-750 anställda.  

Utvärdering ska fungera som ett styrmedel under denna tidsperiod på samtliga 

nivåer i skolsystemet, och utvärderingskunskap ska ligga till grund för hur olika 

aktörer i skolsystemet agerar. Skolverket ges en central roll i implementerings-

strukturen för att möjliggöra att utvärderingskunskap kan flöda mellan de olika 

nivåerna.  Rutiner införs där utbildningsdepartementet styr utvärderings-

verksamheten i regleringsbrev och i instruktionen, vilket i sig kan inrymma olika 

grad av handlingsutrymme för myndigheten (vilket jag återkommer till senare).  

För att utföra sitt utvärderingsuppdrag får Skolverket statistikansvaret för 

skolsektorn, och kan genom förordningar begära vilka uppgifter som kommuner 

och enskilda huvudmän ska rapportera in till myndigheten (Skolverket, 1992a). 

Det framhålls även att Skolverket har en viktig uppgift att återföra resultaten (Ds 

1991:43). Det finns således en grundtanke om att det ska finnas relationer mellan 

myndigheten och de berörda kommunerna och skolhuvudmännen, men det 

saknas anvisningar för detta, mer än just krav på insamling av data och sedan att 

återrapportering till kommuner ska ske. I myndighetens instruktion (SFS 

1991:1121) 8 §, anges att Skolverket har tre avdelningar och en fältorganisation 

som ”skall avpassas efter vad som är ändamålsenligt med hänsyn till elevernas 

fördelning i landet”. De lokala kontakterna och förankringen blir alltså helt upp 

till myndigheten att besluta om efter att Länsskolnämnderna lades ner12. Hur 

Skolverket beskriver och arbetar i relation till nämnda målgrupper kommer att 

uppmärksammas mer utförligt längre fram i kapitlet (avsnitt 4.4).  

                                                             
11 I prop. 1988/89:4 fanns tankar om Skolöverstyrelsen och Länsskolnämnderna som centrala aktörer 
i ett förändrat styr- och ansvarsförhållande. Länsskolnämndernas tillsynsuppgift och dess nära 
kontakt med kommuner förutsågs vara en viktig aspekt och länk mellan administrationen och 
kommunerna.   
12 Detta blev förändrat i förhållande till vad som exempelvis framhölls i styrpropositionen 1988/89:4 
då Länsskolnämndernas viktiga kontaktnät gentemot kommunerna och skolorna framhölls. De var 
en regional aktör ansvariga för tillsyn och utveckling bland annat och skulle fungera som en länk 
mellan SÖ och de lokala Skolstyrelserna och i viss mån även skolor och skolledare.  
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Skolverkets ansvar och handlingsutrymme 

En analys av Skolverkets regleringsbrev mellan åren 1991/92 och 1994/95 visar 

på ett stort delegerat ansvar för myndigheten att implementera och utveckla 

utvärderingsverksamheten, tillsammans med krav på återkoppling. De första två 

åren ges Skolverket i uppdrag att utveckla och sätta igång ett nationellt 

uppföljningssystem. De får sedan i uppdrag att förfina systemet för att bedöma 

utvecklingen av skolväsendet. Mer specifika uppdrag anges i de två senare 

regleringsbreven. Det handlar exempelvis om att Skolverkets utvärderingar 

särskilt ska uppmärksamma förhållanden som gäller utvecklingen avseende 

valfrihet och inflytande i skolan, elever i behov av särskilt stöd och jämställdhet 

mellan könen. Regleringsbreven anger också att Skolverket ska ”utarbeta 

metoder för att bedöma den svenska skolans kvalitet och standard i landet 

jämfört med andra länder” (Utbildningsdepartementet, 1993). Förväntningarna 

på vad utvärderingsarbetet ska fokusera på uttrycker regeringen alltså tydligare i 

slutet av tidsperioden då ”prioritera” och ”studera effekter av” är ord som 

används i regleringsbreven. I slutet av den studerade perioden anges också 

specifika utvärderingsuppdrag i regleringsbrevet. Myndigheten fick då två 

uppdrag att dels följa upp och analysera effekterna av kommunernas resurs-

tilldelning till fristående skolor och dels att utvärdera de samlade insatserna för 

att underlätta skolgången för elever med läs- och skrivsvårigheter (Utbildnings-

departementet, 1994). 

Sammanfattningsvis blir regeringens uppdrag till Skolverket som implemente-

ringsaktör av utvärderingspolicyn mer specifika med tiden, även om det är en 

väldigt kort period som omfattas. Regeringen uttrycker dock få explicita krav på 

Skolverket som ges stor frihet i utvecklingen av utvärderingsaktiviteterna. 

Handlingsutrymmet kan därför beskrivas som delegerat till gräsrotsnivån med 

stort handlingsutrymme för implementeringsaktörerna (Schneider och Ingram 

1997: s. 90). En del i återkopplingskravet innefattar att myndigheten ska 

utvärdera sin egen verksamhet men den har ett relativt stort utrymme att själv 

välja vad som ska utvärderas och hur.  

Verktyg 

Verktyg är de medel eller mekanismer som används i policyn för att frammana 

önskvärt beteende hos aktörer och målgrupper. Olika verktyg bygger på olika 

antaganden om mänskligt beteende (Schneider och Ingram, 1997: s. 93). Fyra 

verktyg framträder för denna period: lärande, kapacitetsbyggande, uppmanande 

och sanktionsverktyg.  

Som redan påtalats anger styrdokumenten att utvärdering ska ske på samtliga 

nivåer och bygga vidare på utvärdering gjord av en undre nivå. Eftersom den 
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lokala utvärderingen till stor del ska utgöra underlag för den nationella blir det 

också viktigt hur kommuner och huvudmän tar sig an utvärderingsuppgiften. 

Målgrupperna förväntas skapa utvärdering och agera utifrån den information 

som både den egna utvärderingsverksamheten och den nationella genererade. 

Den reformkonstruktionen tyder på hög tilltro till kommuners och skolors 

kapacitet och förmåga både vad gäller utformning och genomförande av 

utvärdering, men även att ta emot och bearbeta utvärderingsinformation. 

Utvärdering under denna period kan således betraktas som ett slags decen-

traliserat lärande verktyg för verksamma i skolan och huvudmännen. Ett lärande 

verktyg kännetecknas av att de uppmuntrar aktörer och målgrupper att agera för 

att lösa problemen, men lämnar strategierna till dem själva. Sådana verktyg är 

ofta riktade mot att initiera en utforskande process och implicerar decentrali-

sering och stort handlingsutrymme för dem de riktar sig till (Schneider och 

Ingram, 1997: s. 95).  

För Skolverkets del finns det vissa förväntningar på vad utvärdering förväntas 

vara (se ”mål” tidigare) även om det även här ges stort utrymme för Skolverket 

att själva tolka och utforma sitt uppdrag. Det finns således uttryck för både 

lärande och kapacitetsbyggande verktyg i styrdokumenten: kapacitetsbyggande 

uppmanar aktörer eller målgrupper till ett visst handlande, och i detta fall 

handlar det om informations uppbyggande och anvisningar kring hur det skulle 

ske (Schneider och Ingram, 1997: s. 94-95).  

Ett tredje verktyg som nyttjas är uppmanande verktyg i form av öppen 

publicering av utvärderingsdata (Prop. 1990/91:18). Till detta kopplar regeringen 

ett betydligt skarpare verktyg för att säkerställa uppgiftslämnandet. Skolverket 

kan begära in uppgifter av huvudmännen via utfärdande av förordningar. För att 

stärka incitamenten för kommuner att rapportera in uppgifterna till Skolverket 

(via SCB) kopplas hot om sanktioner in. Sanktionerna innebär att godkännande 

för huvudmannen att driva skolan kan återkallas om denne inte deltar i den 

nationella uppföljningen och utvärderingen (se avsnittet om regler nedan).  

Regler  

Regler vägleder och begränsar handlande. De anger vem som skall göra vad, var 

och när (Schneider och Ingram, 1997: s. 97). Avsnittet synliggör vilka regler i form 

av regleringar som finns avseende utvärderingsaktiviteter och särskiljs här 

utifrån vem de riktar sig mot.  

Regleringar riktade mot huvudmän 

För kommunala och enskilda huvudmän skapas regler för inrapportering av 

uppgifter i skollagen (SFS 1985:1100) och det är Skolverkets uppdrag att hantera 



 

69 

detta (SFS 1992:1083). De uppgifter som skulle ingå i rapporteringen hade 

dessförinnan bearbetats inom departementet i det så kallade ”Skolprojektet” (Ds 

1991:43). Det är således inte helt upp till Skolverket att skapa formerna för detta. 

Dock bör det här framhållas att Ulf P Lundgren ingick i arbetsgruppen 

Skolprojektet och utnämns sedan till Skolverkets Generaldirektör.  

Skollagen fastslår även att det ska finnas en av kommunfullmäktige antagen 

skolplan som ska visa hur kommunens skolväsende ska utformas och utvecklas 

och att kommunen kontinuerligt ska följa upp samt utvärdera skolplanen (SFS 

1985:1100, kap. 2, 8 §). Men utvärderingsansvaret är inte tydligt specificerat13.  

För enskilda huvudmän regleras även deltagandet i ”uppföljning och utvärdering 

som genomförs av Statens skolverk” och vägran att medverka kan leda till att 

skolans godkännande återkallas (SFS 1985:1100, kap. 9, 11 §). Ett sådant åter-

kallande kan ske ”om en fristående skola inte längre uppfyller kraven för 

godkännande och bristerna inte avhjälps efter påpekande för huvudmannen” 

samt ”om en fristående skola inte iakttar sin skyldighet enligt 5 § tredje stycket 

att delta i uppföljning och utvärdering” (Prop. 1991/92:95). Men de fristående 

skolornas deltagande i kommunal utvärdering bygger däremot på frivillighet:  

En fråga i detta sammanhang är om en lagfäst skyldighet bör gälla också att 

medverka i sådan uppföljning och utvärdering som kommunen bedriver. Enligt 

min mening är det naturligt att en fristående skola samarbetar med den 

kommun där den är belägen. Det bör emellertid ske utan uttrycklig lagreglering 

(Prop. 1991/92:95 s. 13).   

Reglering gentemot huvudmän berör således huvudsakligen uppgiftslämnandet.  

Reglering av Skolverkets utvärdering 

Skolverkets instruktion anger att utvärdering är en central uppgift för 

myndigheten. Skolverket ska ”särskilt följa upp och utvärdera skolan” och 

”särskilt lägga fram förslag till utveckling av skolan och medverka till sådan 

utveckling” (SFS 1991:1121, 2-3 §). Enligt instruktionen ska Skolverket också ha 

tillsyn över det offentliga skolväsendet och utbildning vid skolor med enskild 

huvudman eller andra förekommande skolformer. Men närmare angivelser om 

hur utvärderingsverksamheten ska utformas finns inte i myndighetens 

                                                             
13 Detta finns delvis tydligare skrivningar kring i Prop. 1988/89:4 där ansvaret att utvärdera föreslås 
åligga Skolstyrelserna som närmast under fullmäktige finns reglerade anvisningar om ansvaret för 
skolan. När kommunerna själva fick besluta om de organisatoriska lösningarna genom ett större 
kommunalt ansvar och generellare bidrag är det därför möjligt att det kom att se olika ut i olika 
kommuner.  
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instruktion. Senare i kapitlet behandlas hur Skolverket kom att utforma sin 

utvärderingsverksamhet. 

4.4 Myndighetens policyskapande och implementering 

Kopplat till elementet aktörer och implementeringsstrukturer som beskrevs ovan 

framgick att det finns ett relativt stort handlingsutrymme för myndigheten. 

Nationell utvärderingspolicy fortsätter skapas också genom myndighetens arbete 

och därför har myndighetsproducerat material också analyserats (se teori- och 

metodkapitlen samt materialförteckning i bilaga 3). I avsnittet görs en fördjupad 

analys av hur Skolverket tolkar och formar utvärderingspolicyn utifrån de 

förutsättningar som myndigheten getts.  

Skolverkets bild av sig själv och sin roll 

Skolverket beskriver sig som ”en kunskapsorganisation vars verksamhet präglas 

av integritet, kvalitet och kompetens” (Skolverket, 1992b: s. 1). Denna ambition 

tonas ner något med tiden då Skolverket snarare uttrycker det som en strävan: 

”Vi strävar efter att kunna tala om Skolverket som en kunskapsorganisation i 

bemärkelsen en organisation som producerar och sprider kunskap” (Skolverket, 

1994a). Som en kunskapsorganisation var det också Skolverket som skulle ha den 

”bästa” kunskapen om läget i skolan (Skolverket, 1994b), vilket de med tiden 

också uttrycker annorlunda och snarare beskriver sin uppgift som att ”vårda 

kunskap” (Skolverket, 1995a). Skolverket förankrar sin roll genom utformningen 

av den rådande styrningen, och att de fått en särskild roll är något de betonar:   

Skolverket är den första centrala myndighet som inrättats för att i ett nytt 

styrsystem för offentlig verksamhet fullgöra två centrala uppgifter, nämligen 

att vara resultatredovisare och från nationella utgångspunkter initiera 

utveckling. Detta innebär att Skolverket skall arbeta med informativa styrmedel 

istället för formella regler, bestämmelser och anvisningar (Skolverket, 1992b: s. 

3).  

Skolverket beskriver alltså huvudsakligen sin verktygslåda i termer av informa-

tiva styrmedel.  

Vilka är målgrupperna och hur nå fram? 

Skolverket uttrycker att den kunskap som genereras genom utvärderings-

aktiviteterna ska användas på olika sätt med slutmålet att kunna avhjälpa 

problem i skolan, och de riktar sig därför till flera olika målgrupper. Arbetet att 

genomföra förändringarna är dock inte Skolverkets uppgift så som myndigheten 
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beskriver det. Den kunskap som Skolverket tillhandahåller ska kunna användas 

av ”kommuner, professionella, elever och lärare” för bedömning och handling, 

vilka de betraktar som sina målgrupper. Kunskapen ska dessutom vara till nytta 

för riksdag och regering när de ska ta ställning till långsiktiga insatser och 

strävanden. Skolverkets utvärderingskunskap ska alltså uppfattas som relevant 

av en rad aktörer på olika positioner i styrsystemet. Att detta i vissa fall innebär 

otydligheter och svårigheter är framträdande i myndighetens dokument. 

Exempelvis när det gäller tillsynen, där regeringen efterfrågar förtydliganden. Ett 

annat exempel är när regeringen vill att Skolverket ska ta fram mått för 

produktivitet och effektivitet inom skolsektorn (Skolverket, 1991). Skolverket 

konstaterar dock ”att mäta produktivitet och effektivitet i skolverksamheten är 

svårt” (Skolverket, 1993a: s. 11).  

I sitt arbete för att nå ut till huvudmännen betonar Skolverket vikten av god 

återföring, och menar att genom att få till en välfungerande och givande 

återföring motiveras huvudmännen till att rapportera in de efterfrågade 

uppgifterna: ”En god återföring förväntas också motivera till ett bra uppgifts-

lämnande” (Skolverket, 1992a: s. 3).  I det arbetet menar myndigheten att 

fältorganisationen spelar en central roll. Undervisningsråden som arbetar i 

fältorganisationen ”arbetar i nära kontakt med skolhuvudmännen” (Skolverket, 

1993a: s. 27). Det är huvudsakligen kring uppföljningssystemet som återföring 

sker i organiserade former. Det handlar exempelvis om att myndigheten 

organiserar olika slags konferenser och ger ut skriftlig information i form av 

delrapporter och årsrapporter. Dessa informationsstyrningsaktiviteter 

genomförs både genom fältorganisationen och genom myndigheten centralt 

(Skolverket, 1993a: s. 25).”Utgångspunkten är att påverka skolverksamheten 

genom att förmedla fakta, kunskaper och instruktiva exempel till dem som 

ansvarar för eller verkar i skolan” (Skolverket, 1993a: s. 25). 

Hur det understödjande arbetet mer konkret går till är inte helt lätt att slå fast 

genom en analys av myndighetsdokumenten. Å ena sidan verkar myndigheten 

jobba nära kommuner och skolhuvudmän i utvecklingsarbetet, vilket följande två 

citat är exempel på: 

Skolverket avsatte budgetåret 1992/93 4,5 miljoner för att stödja, följa upp och 

dokumentera kommunala utvecklingsinsatser vilket används bland annat för 

att utveckla eller revidera skolplaner, lokala arbetsplaner, utvecklingsplaner, 

planer för uppföljning och utvärdering (Skolverket, 1995b). 

I sin återföring till skolhuvudmännen har Skolverket ytterligare sökt stimulera 

de ansvariga till utvecklingsåtgärder. I projekten har utvecklats metodik och 

verktyg för tillsynen, vilka sedan utprövats i några kommuner (Skolverket, 

1995b).  



 

72 

Å andra sidan har det ofta uttryckts som att Skolverkets skulle ”stanna vid 

kommungränsen” i skildringar av Skolverkets verksamhet under den första tiden 

(se t.ex. Jacobsson och Sahlin, 1995; Haldén, 1997). Vilket indikerar att myndig-

heten avsåg distansera sig och låta kommunerna sköta sitt som huvudmän för 

skolan. Och när Skolverket reflekterar tillbaka på den här tiden beskriver några 

det så här: 

De flesta vittnar om att man tog till sig detta (det nya styrsystemet, mål- och 

resultatstyrningen, min anm.) och blev mer eller mindre fundamentalister. Nu 

myntades också uttrycket ’att stanna vid kommungränsen’ (Skolverket, 2004a: 

s. 6).  

I styrdokumenten läggs ett stort ansvar på kommunerna och huvudmännen, 

vilket Skolverket till viss del söker att stödja och hjälpa, genom de exempel som 

citerats ovan kring tillsynen och utveckling av planer för uppföljning och 

utvärdering. Återföringen tycks huvudsakligen utformas som en dialogmodell 

med huvudmännen. Enligt Skolverkets årsredovisningar nyttjades media enbart 

vid två tillfällen för att publicera tillsynsrapporter eller meddela tillsynsbeslut. 

Utvärderingsstrategi  

I många av Skolverkets dokument (liksom i styrdokumenten) framhålls 

utvärdering som en nödvändig del i styrningen av skolan, vilket de exempelvis 

uttrycker på detta sätt:  

En nationell uppföljning och utvärdering är nödvändig för att riksdag och 

regering skall få besked om hur kommuner och andra utbildningsanordnare 

fullgör sina skyldigheter och hur skolväsendet utvecklas. På grundval av denna 

uppföljning och utvärdering skall riksdagen och regeringen kunna fatta beslut 

av långsiktig karaktär för skolans område (Skolverket, 1993b: s. 3). 

Syftet med uppföljningssystemet i mål-resultatstyrningen är ”att tillgodose 

statsmakternas behov av kunskap om villkoren och resultaten i skolan” 

(Skolverket, 1993a: s. 10). Men det är inte bara för detta ändamål som 

uppföljningssystemet betraktas som centralt. Skolverket menar att det utgör 

grunden för myndighetens verksamhet (Skolverket, 1993c). Men understryker 

samtidigt att de begränsningar som denna typ av information ger (dvs. 

kvantitativa data) behöver kompletteras på olika sätt genom fördjupade studier 

och analyser.  
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Utvärdering innebär enligt Skolverket just fördjupning och syftar till att 

”fördjupa” och ”förstå”, enligt deras beskrivningar och initieras huvudsakligen 

utifrån tre huvudanledningar:  

kan behöva uppmärksamma framtida behov som skolväsendet skall svara mot, 

observationer från det förväntade eller att avvikelser ej kan observeras på 

områden där sådana förväntas, något nytt förs in i utbildningssystemet vars 

värde det är av nationellt intresse att veta något om (Skolverket, 1993c: s. 33–

34).  

Skolverket betonar, vilket också görs i styrdokumenten, att utvärdering ska 

främja skolutveckling. Det innebär att det är viktigt att det utvärderas på varje 

nivå för annars finns risken att utvärdering enbart blir kontrollinriktat enligt 

myndigheten:  

Varje verksamhetsnivå, politisk eller professionell, skall ansvara för och 

utvärdera sitt område. I annat fall finns risk för att utvärderingar inskränks till 

enbart kontroll av annans ansvarsområde. Utvärdering som en del av skol-

utveckling går därmed förlorad (Skolverket 1993:94).  

Skolverket framhåller också det ansvar för skolan som åligger kommunerna och 

skolhuvudmännen. Därför menar myndigheten att kommunerna också har ett 

ansvar för s.k. ”egentillsyn” eller ”omedelbar” tillsyn som det också beskrivs som. 

Detta hänger samman med den så kallade informativa styrningens centrala 

position i myndighetens utvärderingsarbete: ”Tillsynen är en del av och baseras 

på en tilltro till den informativa styrningen av skolan” och utförs ”med hänsyn till 

huvudmännens ansvar för sin egentillsyn” (Skolverket, 1993c: s. 76).  

Det myndigheten kallar informativ styrning får således stor betydelse, men denna 

styrning ska inte kopplas samman med så kallade ”personliga bedömningar”:  

Vårt uppdrag är inte att med personliga bedömningar påverka skolan utan 

förse riksdag och regering, kommuner och professionella, elever och lärare med 

sakligt underlag för bedömningar och handlande. Vi har nu under tre år börjat 

bygga upp sådan kunskap (Skolverket, 1994a: s. 1).  

Ur detta citat kan tre iakttagelser göras. För det första att Skolverket vill 

distanseras från det ”personliga”, vilket kan tolkas som en ambition att framställa 

sig som objektiv. För det andra att det finns en önskan om ödmjukhet inför det 

faktum att det för en ny myndighet kommer att ta tid att bygga upp utvärderings-

kunskap. För det tredje utpekas andra aktörer stå för bedömning och handlande 

och myndigheten antar en slags kunskapsförmedlande roll i förhållande till dessa 

intressenter och målgrupper.  
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4.5 Utvärderingsprodukter 

I detta avsnitt undersöks inledningsvis de utvärderingar som publiceras av 

Skolverket och därefter de utvärderingssystem som är i bruk under perioden. 

Detta görs med argumentet att faktiskt genomförda utvärderingar utgör 

ytterligare en aspekt av policyns karaktäristiska och därför blir dessa produkter 

viktiga att undersöka i rekonstruktionen av utvärderingspolicyn. Här riktas 

uppmärksamhet mot hur utvärderingspolicyn skapas och framträder i de 

utvärderingar som görs och de utvärderingssystem som byggs upp. Fokus ligger 

på vem som utvärderar, vad som utvärderas, regeringens styrning av utvärder-

ingarna samt vad som kännetecknar utvärderingssystemen.  

Enskilda utvärderingar 

Skolverket producerar under den undersökta treårsperioden en stor mängd 

utvärderingar (se tabell 4.1 nedan). Min sammanställning resulterar i 56 

utvärderingar mellan 1992 och 1994. Av dessa utvärderingar är 32 kopplade till 

den Nationella Utvärderingen (NU) och är av en särskild karaktär. Den Nationella 

Utvärderingen hade initierats som ett program under 1980-talet vilket Skolverket 

fick överta ansvaret för efter SÖ. Skolverket utarbetar efter övertagandet en 

modell för genomförande av utvärderingen i nära samarbete med olika 

universitet. Den nationella utvärderingen utgör alltså en stor del av myndig-

hetens arbete de första åren. I sammanställningen som återfinns i tabell 4.1 nedan 

har utvärderingarna inom NU fått en separat kolumn eftersom de är av särskild 

karaktär.  

När det gäller vem som utvärderar genomför Skolverket de allra flesta 

utvärderingar på egen hand, men tre utvärderingar utgör undantag och 

genomförs i samarbete med lärosäten och en utvärdering gjordes på uppdrag av 

Skolverket. Inom NU är det forskare vid olika lärosäten som är ansvariga för 

genomförandet och Skolverket för samordningen.  

Avseende vad som utvärderas spänner utvärderingarna över många olika 

områden. Skolans funktionssätt och processer, skol- och elevresultat och 

kostnader samt särskilda elevgruppers situation är det som utvärderas mest 

under denna period (se bilaga 1 för samtliga utvärderingar). Majoriteten av 

utvärderingarna inom NU omfattar olika ämnen i grundskolan med avseende på 

undervisningen och processer och även resultat. 

Ingen utvärdering utförs på basis av ett explicit regeringsuppdrag, vilket innebär 

att de allra flesta utvärderingarna är egeninitierade. Sex stycken är dock kopplade 

till ett övergripande utvärderingsuppdrag från regeringen (se bilaga 1). 

Skolverket framhåller själv publikationen ”Bilden av Skolan 1993”, som de 
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beskriver som en sammanfattning av deras viktigaste resultat (Skolverket, 

1994a). Enligt Skolverket används Bilden av Skolan i en vägledande och styrande 

funktion. I denna publikation lyfts vissa bristområden fram och kommunerna 

framhålls ansvariga för att åtgärda dessa (Skolverket, 1994a). Skolverket 

konstaterar bland annat att inte alla kommuner upprättat Skolplaner, och att det 

saknas utvärderingsinsatser i kommunerna:  

Många kommuner anser sig dock sakna både resurser och kompetens för 

uppföljning och utvärdering. Sådana verksamheter försvåras också av att 

målbeskrivningarna är oklara eller allmänt hållna och av att de insatser som 

skall utvärderas är sparsamt dokumenterade. Var tredje kommun har någon 

form av program för uppföljning och utvärdering av skolans verksamhet. Var 

femte kommun har också anställt personal för att utvärdera skolan. Av de 230 

kommunerna som har en skolplan planerar knappt tre fjärdedelar uppföljnings- 

och utvärderingsinsatser. Av redovisade exempel på kommunala utvärderingar 

framgår att det oftare rör sig om uppföljning än om utvärdering (Skolverket, 

1993d: s. 89–90). 

Skolverket menar mot denna bakgrund att utvärderingsverksamheten ”är en svag 

länk i kommunernas styrning”. Men trots detta planerar myndigheten inte att 

vidta några särskilda åtgärder med motiveringen att ”Övergången till allt det nya 

måste få ta sin tid” (Skolverket, 1993d: s. 94,93).  
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Tabell 4.1: Skolverkets utvärderingar 1992-1994. 

 Utvärderingar 
(exklusive NU) 

Utvärderingar 
inom NU 

Antal 
utvärderingar 

1992 7 1 

1993 9 22 

1994 8 9 

 Totalt 1992-94 24 32 

Vem 
utvärderar? 

Skolverket (SKV)  21 2 

SKV tillsammans med lärosäte 2 30 

Lärosäte 1 - 

Vad 
utvärderas?14 

Skolans funktionssätt & processer  7 30 

Skolämnen 1 25 

Skol-/elevresultat 7 18 

Kostnader 7 - 

Reform 3 - 

Särskild satsning 1 - 

Utvärderingsförutsättningar/ Utvärdering 
av utvärdering 

4 2 

Huvudmän agerande och förutsättningar 4 - 

Särskilda elevgruppers situation 6 - 

Övrigt 2 1 

På vems 
uppdrag? 

Explicit regeringsuppdrag - - 15 

Källor: Skolverkets årsredovisningar, utvärderingarna och Libris. Se bilaga 1 för 

förteckning över utvärderingarna.  

Utvärderingssystem 

Under perioden finns och utvecklas ett antal utvärderingssystem, som återges i 

tabell 4.2 nedan. Två internationella system identifieras, dels genom att Sverige 

deltar i internationella studier och bedömningsprogram som anordnas av IEA 

(International Association for the Evaluation of Educational Achievement). 1991 

var detta ägnat åt läsförståelse i studien PIRLS. Deltagande i dessa internationella 

system bestäms utifrån överväganden från år till år. Det finns således inget 

rutinartat i deltagandet. Det andra internationella systemet utgörs av så kallade 

                                                             
14 Observera att en utvärdering kan omfatta 1-3 av dessa kategorier. Ofta står exempelvis både resultat 
och skolämnen i fokus i den nationella utvärderingen (NU).  
15 Inget explicit uppdrag i regleringsbreven eller uppdrag i särskild ordning, men det fanns uttryckt i 
andra dokument att Skolverket skulle överta SÖs tidigare uppdrag för NU.   
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internationella granskningspaneler vilket under denna period exemplifieras av 

OECDs (the Organisation for Economic Co-operation and Development) rapport 

”Education at a glance”. 

 

Under perioden identifieras fem nationella utvärderingssystem för grundskolan 

varav några var under utveckling. Skolornas resultatrapportering till det 

nationella uppföljningssystemet omfattar medelbetyg och andelen elever som går 

ut med fullständiga betyg. Standardprov utförs i syfte att skapa jämförbarhet av 

de relativa betygen. Dessa genomförs inom tre ämnen: svenska, matematik och 

engelska i tre årskurser. Till detta kommer prov för språken tyska och franska i 

årskurs 8. Under perioden påbörjas en utveckling av de nationella proven, som 

senare skulle komma att ersätta standardproven och delvis fylla andra syften. 

Detta arbete hade dock inte slutförts under den studerade tidsperioden. Ett 

nationellt uppföljningssystem är också under uppbyggnad. Jämförelsetal som 

baseras på data från det nationella uppföljningssystemet publiceras första gången 

1993. Därefter publiceras två rapporter per år, en delrapport i mars och sedan en 

årsrapport i augusti eller september. Den nationella inspektionen och tillsynen 

genomförs i Skolverkets regi. Tillsyn sker i huvudsak efter anmälan, men samtliga 

skolor med enskild huvudman kontrolleras inför eller i samband med etablering. 

Huvudmännens ansvar för utvärdering och skolors självutvärdering har som 

tidigare nämnts, skrivits in i skollagen. Hur detta efterlevs granskas inte genom 

något nationellt system, det är huvudmännens eget ansvar, men som nämndes 

tidigare undersökte Skolverket detta i ”Bilden av skolan” (Skolverket, 1993d). 

Skolverkets utvärderingsverksamhet som genomförs i samarbete med olika 

lärosäten är de system som finns för vad som kan kallas programutvärdering.  

 

Det finns således ett antal utvärderingssystem i bruk under perioden. Det är 

framförallt det nationella bedömningsprogrammet genom de nya nationella 

proven, uppbyggandet av ett nationellt uppföljningssystem genom jämförelsetal 

och formerna för programutvärdering (dvs. enskilda utvärderingar som 

behandlades tidigare) som tar mycket tid för Skolverket och får utrymme under 

denna period.  
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Tabell 4.2: Utvärderingssystem under perioden 1988-1994. 

Typ av system Utvärderingssystem 

Internationellt system för jämförelser av elevers 
kunskaper och färdigheter 

IEA: PIRLS 
 

Internationella granskningspaneler OECD: Education at a glance 

Nationellt system för skolors 
resultatrapportering 

Medelbetyg och andel fullständiga betyg 

Nationellt provsystem Standardprov sv, ma åk 3,6,8, eng åk 6,8, 
tyska, franska åk 8 

Nationellt uppföljningssystem Jämförelsetal  

Nationell skolinspektion/ tillsyn Skolverkets tillsyn av fristående skolor, och 
tillsyn efter anmälan 

Nationellt system för programutvärdering Skolverkets utvärderingar 

4.6 Sammanfattningsvis 

Utvärderingspolicyn, vars innehåll beskrivits i detta kapitel, har utvecklats under 

ett intensivt och omfattande reformarbete. Analysen visar att utvärdering haft en 

viktig roll i det pågående reformarbetet. Utvärdering framhålls i propositioner 

som en förutsättning för att kunna införa mål- och resultatorienterad styrning på 

skolområdet. När utvärderingspolicyn analyseras ur ett policydesignperspektiv 

framträder i utredningar och regeringens problembeskrivningar brister med den 

befintliga utvärderingsverksamheten. Regeringen har stora förhoppningar och 

mål för vad utvärderingar ska uträtta. De ska vara både breda och djupa samt 

fånga upp komplexitet och kunna spänna över många olika områden. Centralt i 

regeringens idé med styrning genom utvärdering är hur den skulle länka samman 

olika nivåer och att utvärderingsinformation skulle flöda uppåt och nedåt i 

styrkedjan.  

Under perioden inrättas Skolverket som ny myndighet. Myndigheten ges ett 

omfattande utvärderingsuppdrag och får en nyckelroll som implementerings-

aktör i mål-resultatstyrningen av skolan. Denna roll kombineras med ett stort 

handlingsutrymme för Skolverket. Regeringen använder Skolverket som 

huvudsaklig implementeringsstruktur för utvärderingspolicyn, och Skolverket 

konkretiserar dessa flöden uppåt och nedåt i systemet ytterligare. Myndighetens 

strategi gentemot huvudmännen bygger på liknande tankegångar som uttrycktes 

i styrdokumenten. Inte minst gällde detta att huvudmän och skolor skulle 

betraktas som utvärderingskompetenta och självgående aktörer. Dock uppmärk-

sammar Skolverket samtidigt brister i många kommuner eftersom den lokala 

utvärderingsverksamheten inte kommit igång i önskvärd och förväntad utsträc-

kning. En viss skillnad framträder dock mellan styrdokumenten och Skolverkets 
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material i hur styrinstrumentet utvärdering beskrivs. Medan det i styrd-

okumenten oftare skrivs om uppföljning och utvärdering, exempelvis att 

”utvärdering ska ge underlag för förändring” (Prop. 1990/91:18), använder 

Skolverket begreppet ”information” i större utsträckning för att beskriva 

styrningslogiken. Policyns målgrupper är framför allt kommuner och enskilda 

huvudmän. De verktyg som nyttjas handlar i mångt och mycket om att 

utvärdering ska fungera kunskapsuppbyggande och bidra till lärande för 

målgrupperna och för Skolverket, samt kapacitetsbyggande för den senare.  

Eftersom den lokala utvärderingen ska ligga till grund för den nationella behöver 

den förstnämnda fungera för att den nationella ska göra detsamma. Det blir 

huvudmännens ansvar att finna formerna för detta: regleringen är överlag svag. 

Policylogiken bygger på ett antagande att huvudmännen har förmåga, kapacitet 

och motivation till att göra det. Från regeringens sida förutsätts motivationen hos 

huvudmännen finnas, eftersom avreglering och decentralisering ger kommuner 

och skolaktörer större frihet att forma och utveckla skolverksamheten utifrån 

lokala förutsättningar. Uppföljningssystemet släpper dock inte regeringen 

kontrollen över, Skolverket ges vissa sanktionsmöjligheter, som rätt att utfärda 

vitesföreläggande, eller att återkalla godkännandet att driva skola för fristående 

huvudmän.  

Ett viktigt drag hos tidsperiodens utvärderingspolicy är idén om att utvärderings-

information och -kunskap ska skapas och färdas mellan de olika nivåerna. Att 

utvärderingen skall länka samman nivåerna i styrsystemet ger kommunerna en 

nyckelroll. Och denna utvärdering ska sedan utgöra underlag för den nationella. 

Men denna intention och komponent i policydesignen kan också bygga in en 

skörhet i policyn. Policyn blir väldigt beroende av att de kommunala aktörerna 

agerar som förväntat och att de skapar utvärderingar som kan nyttjas även för 

nationella nivån.  

De 56 utvärderingar som genomförs av Skolverket under den studerade 

treårsperioden är huvudsakligen initierade av myndigheten själv, snarare än 

utifrån specifika uppdrag från regeringen. Utvärderingarna spänner över flera 

områden. Men utvärderingar som handlar om skolans funktionssätt och 

processer, skolämnen och elevresultat dominerar. Utvärderingssystemen är före-

trädelsevis under uppbyggnad och få har etablerats och än mindre rutiniserats. 

Det gäller exempelvis deltagandet i internationella jämförelsestudier, som sker 

ad hoc-mässigt. Sammanfattningsvis är utvärderingspolicyn under utveckling 

under perioden och bygger i hög grad på lokal delaktighet. 

Avslutningsvis har kapitlet visat att det varit möjligt att synliggöra utvärderings-

policyn under tidsperioden via identifiering av dess element i styrdokument, 

skolmyndighetens policyarbete och utvärderingsproduktion. Policyn är 
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emellertid inte manifest utan implicit. Den är inte heller fast utan är öppen för 

tolkningar, omtolkningar och justeringar - även inom tidsperioden. I nästa 

kapitel vänds intresset mot utvärderingspolicyn i det mer samtida skolpolitiska 

sammanhanget. 
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5. Utvärderingspolicyn 2008-2014 

5.1 Inledning 

I det här kapitlet undersöks nationell utvärderingspolicy på skolområdet under 

reformperioden 2008-2014. Kapitlet följer samma struktur som det föregående. 

Inledningsvis kontextualiseras utvärderingspolicyn med en tillbakablick över de 

reformer och statliga insatser som gjorts avseende utvärdering under den tid som 

utspelat sig sedan föregående kapitels slut. Därefter introduceras denna periods 

utbildningspolitiska reformer innan utvärderingspolicyn rekonstrueras utifrån 

dess policydesignelement. Kapitlet fortsätter med att analysera myndigheternas 

fortsatta policyskapande genom en fördjupad analys av elementet ”implemen-

teringsaktörer och strukturer”. Efter detta följer en analys av enskilda 

utvärderingar och utvärderingssystem. Kapitlet avslutas med en sammanfattning 

av periodens utvärderingspolicy.  

Skolpolitiska reformer för utvärdering mellan 1994 och 2008 

De påbörjade reformerna fortsatte att utvecklas efter 1994, med fortsatt 

decentralisering och insatser för att få mål- och resultatstyrningen att fungera. 

Regeringen skrev utvecklingsplaner för skolväsendet där den redogjorde för sina 

intentioner och visioner för politikområdet och gav sin ”grundläggande syn på 

frågor som har särskild betydelse för barns, ungdomars och vuxnas lärande och 

utveckling” (Skr. 1998/99:121, s. 1, Skr. 1996/97:112, Skr. 2001/02:188). Under 

slutet av 1990-talet kom de negativa konsekvenserna av den ekonomiska krisen 

tidigare under decenniet att göra sig kännbara.  Regeringen införde riktade 

bidrag för olika satsningar bland annat för att anställa fler lärare och för program 

i särskilt utsatta områden inom olika stadsområden (Lundahl, 2005).  

Under mitten av 90-talet uppmärksammade Skolverket att kommunerna hade 

svårigheter att utveckla formerna för uppföljning och utvärdering. Kritik riktades 

också mot Skolverkets frånvarande tillsyn, som huvudsakligen varit inriktad på 

fristående skolor, och den rådande strategin om att ”skolverket gör halt vid 

kommungränsen” ifrågasattes. I regeringens utvecklingsplan för skolan (Skr. 

1996/97:112) presenteras en tydligare agenda som berör kvaliteten i 

skolväsendet, hur den skulle förbättras och hur de nationella kvalitetsmåtten 

skulle utvecklas. Ett led i detta var förordningen om kvalitetsredovisning som 

innebar att:  
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Varje kommun, varje skola som ingår i det offentliga skolväsendet, varje 

kommunalt bedriven förskola och varje kommunalt bedrivet fritidshem skall 

årligen upprätta en skriftlig kvalitetsredovisning som ett led i den kontinuerliga 

uppföljningen och utvärderingen av verksamheten. /…/ gäller även för sådana 

fristående skolor (SFS 1997:702, 1 §, 5 §). 

Kvalitetsredovisningarna ställde krav på huvudmän och skolor att årligen 

utvärdera verksamheten i förhållande till målen för skolväsendet och upprätta en 

kvalitetsredovisning. Dessa var även avsedda att kunna användas för den statliga 

kvalitetsgranskningen, som nu skulle inledas. Året därpå initierade Skolverket 

BRUK, ett nationellt indikatorsystem för barnomsorg och skola, som infördes 

samtidigt som en Granskningsnämnd inrättades vid Skolverket. Gransknings-

nämnden kom dock inte att bli långvarig som organisationslösning. Återigen 

aktualiserades alltså frågan huruvida samma myndighet skulle ha denna typ av 

tudelade uppdrag (se kapitel fyra om Lgr 69 och SÖ och aktörsfrågan i bildandet 

av Skolverket). Regeringen framhöll att Skolverkets uppgifter var svårförenliga: 

För kommuner och andra intressenter kan Skolverkets båda uppgifter framstå 

som svåra att förena. Skolverkets roll som en stark statlig tillsynsmyndighet 

riskerar att bli otydlig, när verket samtidigt arbetar med allt fler utvecklings-

uppgifter. Samtidigt blir inte den främjande och utvecklingsstödjande rollen 

tillräckligt förtroendeingivande när den innehas av samma myndighet som 

utövar kvalitetsgranskning och tillsyn (Skr. 2001/02:188).  

Regeringen föreslog därför att Skolverkets granskande uppgift skulle tydliggöras 

och separeras från den utvecklingsstödjande verksamheten och att en ny 

myndighet för skolutveckling skulle inrättas. De argument som framfördes 

handlade om att inspektion, uppföljning och utvärdering är närbesläktade 

aktiviteter som borde stanna inom samma myndighet. Borgerliga partier yrkade 

i motioner att det var den inspekterande funktionen som borde lyftas ut. Men 

beslut fattades om delning av myndigheten i samband med budgetpropositionen 

(Prop. 2002/03:1) och från och med mars 2003 inrättades Myndigheten för 

skolutveckling (MSU). Frågan hade dock inte helt avgjorts där. Flera motioner 

lades fram med förslag att initiera en ny myndighet, de kom från Moderaterna, 

Folkpartiet och Centerpartiet. MSU blev dock kvar och huvuduppgiften för det 

”renodlade” Skolverket var nu att granska utbildningens kvalitet och resultat i 

kommuner och skolor samt utöva tillsyn över verksamheten (SFS 2002:1160). Så 

kallad utbildningsinspektion skulle omfatta varje kommun och alla skolor minst 

vart sjätte år. Samtliga kommunala och fristående huvudmän skulle inspekteras.  

Samtidigt som de tydligare markeringarna av tillsyn, kvalitetsgranskning och 

utvärdering synliggjordes i början av 2000-talet inrättades också ett nytt 

jämförelseinriktat utvärderingssystem. SIRIS (Skolverkets Internetbaserade 
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resultat- och kvalitetsinformationssystem) lanserades hösten 2001 med syfte att 

vara ett hjälpmedel för diskussioner om kvalitet och utveckling i skolan 

(Skolverket, 2001). I SIRIS fanns samlad information om skolor, såsom elevantal, 

lärartäthet och kostnadsstatistik, samt uppgifter om slutbetyg och resultat från 

de nationella ämnesproven i årskurs nio. Uppgifterna kunde tas fram läsårsvis 

och omfatta såväl aggregerad nationell nivå som skolnivå. Kopplat till SIRIS 

utvecklades även utvärderingssystemet SALSA (Skolverkets Arbetsverktyg för 

Lokala SambandsAnalyser) för att kunna ”ge en bild av vilka förutsättningar 

skolan har och en mer nyanserad bild av en skolas betygsresultat” (Skolverket, 

2001: s. 2–3). För att ge en sådan ”nyanserad bild” användes en statistisk modell 

för jämförelser mellan kommuners och skolors betygsresultat med hänsyn tagen 

till bakgrundsfaktorerna föräldrars utbildningsnivå, andel elever med utländsk 

bakgrund och kön (Skolverket, 2001).  

Att samla in resultat och data från den lokala nivån och skolnivå var dock inget 

nytt. I exempelvis SOU 1974:36 konstaterades att den informationsinsamling 

som myndigheter, forskare och utredare efterfrågar upplevs betungande för 

verksamma i skolan och att det i större utsträckning borde komma den lokala 

nivån till gagn. Men i och med SIRIS och SALSA riktades uppmärksamhet mot 

jämförelser och resultatfokus, och de riktade sig också utåt och inte bara till 

kommuner, myndigheter eller regeringskansliet.  

Som framgår genomförs inte några omfattande och långtgående reformer under 

perioden, med undantag möjligen för inrättandet av MSU. Däremot expanderar 

utvärderingsverksamheten framförallt i form av inrättandet av ett antal 

utvärderingssystem.  

I nästa avsnitt fokuseras den reformperiod som inleddes en tid efter regerings-

skiftet 2006 av den borgerliga alliansen som bildat en koalitionsregering 

bestående av Moderaterna, Folkpartiet, Centerpartiet och Kristdemokraterna. 

Skollandskapet hade förändrats genom valfrihetsreformerna (se kapitel fyra). Ett 

flertal fristående skolor hade etablerats, och andelen elever i skolor med enskild 

huvudman hade ökat, inte minst efter millennieskiftet (Skolverket, 2017: s. 26). 

1992/93 gick omkring en procent av grundskoleeleverna i fristående skola, 

2006/07 hade detta stigit till 8,4 procent och andelen kom att fortsätta stiga 

under den tidsperiod som kapitlet omfattar (Skolverket, 2012a, 2012b, 2017). 

5.2 Reformerna 2008-2014 i korthet 

En intensiv reformperiod inleddes ett par år efter att Jan Björklund (FP) tillträtt 

som utbildningsminister, något som ministern själv uttryckte som ”det mest 

omfattande reformarbetet på utbildningsområdet sedan folkskolans införande på 
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1800-talet” (Lisinski, 2014). Inför valet hade Folkpartiet talat mycket om behovet 

att reformera skolan, bort från ”flumskolan”16, fokus på förbättrade kunskaper 

och mer ordning och reda. I regeringsförklaringen framhöll regeringen 

exempelvis att ”Skolans disciplinära befogenheter förtydligas och utvidgas” 

(Riksdagens protokoll 2006/07:6) och att ”Skolans arbetsmiljö skall präglas av 

ordning och arbetsro” (Prop. 2006/07:1). Reformarbetet kom att beröra många 

olika aspekter av skolan. Motiven handlade om att ytterligare stärka mål- och 

resultatstyrningen, att förtydliga ansvar (snarare än att förändra ansvars-

fördelningen), att förbättra studieresultaten och höja kunskaperna bland elever 

och att förbättra kvaliteten. En vanligt förekommande motivering var att hänvisa 

till att ”studieresultaten i den svenska skolan har försämrats, som de redovisas i 

både nationella och internationella studier” (SOU 2013:30, s. 20). Den bild som 

målas upp utgår från en skola med stora problem som måste åtgärdas, och en stat 

som behöver skapa verktyg för att aktivt hävda de nationella målen (Prop. 

2009/10:165, s. 536). Exempel på reviderade styrdokument för skolan under 

tidsperioden var bland annat en ny skollag (SFS 2010:800). Tydligare 

kunskapskrav infördes också i samband med att läroplaner och kursplaner 

reviderades. 

Förstärka uppföljningen av elevers resultat 

Under perioden gjordes flera insatser för att stärka uppföljningen av elevresultat 

för att mer information om elevers och skolors resultat ska nå elever och 

föräldrar. Ett första steg som togs var att komplettera bestämmelserna kring de 

individuella utvecklingsplanerna (IUP). Regeringen menade att betygssystemet 

inte gav tillräcklig information om elevernas kunskapsutveckling och att 

informationen kom i ett för sent skede: 

Det betygssystem som finns i dag har tillsammans med utvecklingssamtalet och 

den framåtsyftande individuella utvecklingsplanen en viktig funktion, men det 

ger inte tillräcklig information om elevernas kunskapsutveckling i de tidigare 

årskurserna (Utbildningsdepartementet 2008:4). 

Regeringen beslutade att IUP inte enbart skulle vara framåtsyftande, utan även 

innehålla omdömen. Förbudet mot att skriftlig information om elevens skolgång 

inte fick vara betygsliknande ströks således. Skriftliga IUP skulle beskriva elevens 

kunskapsnivå i varje ämne i relation till kursplanernas mål redan från årskurs ett 

och skulle därefter uppföras varje termin i samband med utvecklingssamtalen. 

                                                             
16 Redan 1996 använde Björklund denna retorik. I en debattartikel uttrycker Björklund behovet att 
reformera och förändra skolan, ”Det är dags att överge den socialdemokratiska flumskolan” 
(Björklund, 1996), det var sedan ett återkommande uttryck från både Björklund och Leijonborg inför 
valet 2006 och tiden där efter.  
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Andra insatser som gjordes för att stärka uppföljningen av elevers resultat var att 

förändra betygsskalan, införa tidigare betygssättning och fler nationella prov. 

Regeringen menade att kontinuerlig uppföljning av elevers lärande och en god 

dialog mellan skola och hemmet skulle ge fler elever förutsättningar att nå 

kunskapsmålen:  

Betygen är tillsammans med utvecklingssamtal, skriftliga omdömen och 

nationella prov viktiga verktyg för att utvärdera elevernas kunskaper och 

därigenom ge varje elev stöd i rätt tid och större möjligheter att nå kunskaps-

målen. Dessa verktyg kan motivera eleven till ökade insatser och 

ansträngningar. Betygen bidrar också till att elever som har svårigheter att 

uppnå kunskapsmålen uppmärksammas av rektor och lärare. För att en elev 

ska nå utbildningens mål och utvecklas till sin fulla potential behövs 

uppmuntran, stöd och hjälp såväl i skolan som i hemmet. Betygen är ett viktigt 

underlag för utvärdering av skolans arbete (Prop. 2008/09:66, s. 4-5). 

Betygsskalan förändrades till sex nivåer mellan A-F (A-E för godkänt resultat) 

vilket enligt regeringen skulle ge en ökad tydlighet i information till elever och 

vårdnadshavare och ge lärarna möjlighet ”till ökad precisering i bedömningen” 

(Prop. 2008/09:66, s. 6). Dessutom menade regeringen att det skulle kunna ha 

positiv inverkan på elevers motivation: ”Att minska avstånden mellan 

betygsstegen bör också öka elevernas motivation för att anstränga sig mer för att 

nå bättre resultat” (Prop. 2008/09:66, s. 7).  

Med liknande resonemang motiverade regeringen beslutet att införa betyg redan 

i årskurs sex dvs. för kontinuerlig uppföljning av elevers lärande, för en god dialog 

mellan skola och hemmet, för lärare och skolors uppföljning och för att stärka 

motivationen hos elever (Prop. 2009/10:219). Det gällde även för de nationella 

proven som också framställdes som viktiga avstämningstillfällen och att de skulle 

vara ett stöd för lärarna:  

Regeringen anser att det är viktigt med tidig uppföljning och tidiga insatser för 

att ge alla elever förutsättningar att nå målen. Samtidigt anger staten en lägsta 

nivå för lärarnas kontinuerliga uppföljning och utvärdering av elevernas 

kunskapsutveckling. /…/ Det huvudsakliga syftet med dessa kunskapskrav i 

årskurs 3, 6 och 9 är att ge lärarna stöd i arbetet med elevernas lärande och 

utveckling. Med nationellt utformade kunskapskrav i årskurs 3 får lärare bättre 

möjligheter att tidigt kunna identifiera elever som riskerar att inte nå skolans 

kunskapsmål och ge dessa elever adekvat stöd (Prop. 2008/09:87, s. 18).  

Utöver svenska, engelska och matematik kom kunskapskraven och de nationella 

proven att omfatta även samhälls- och naturorienterande ämnen och gälla för fler 

årskurser (åk 3, 6 och 9).  



 

86 

Reformerna kom dock att möta visst motstånd. Bland annat kom protester om 

ökad arbetsbörda för lärare och efter påtryckningar reviderades bestämmelserna 

kring skriftliga IUP (Ds 2013:23). Kravet på skriftliga IUP avskaffades i årskurs 

6-9 och skulle hädanefter upprättas en gång per läsår i stället för varje termin i 

årskurs 1-5 (Prop. 2012/13:195).  

I budgetpropositionen för 2012 återkom regeringen till att ytterligare steg 

behövde tas för att göra jämförelser mellan skolors prestationer enklare och 

tydligare. Skolverket fick därefter i uppdrag att presentera resultatinformation på 

ett mer användarvänligt sätt, så att ”olika skolors faktiska resultat och kvalitet 

kan jämföras med varandra” (U2012/4307/S).  

Förstärka kvalitetskontrollen  

Ett återkommande motiv för reformerna var kopplat till kvalitet och resultat: 

”Utbildningens kvalitet skall öka. Kunskapsresultaten i skolväsendet skall 

förbättras” (Dir. 2007:28, s. 3). Även utvärderingens kvalitet skulle bli bättre: 

”Nationella krav måste hävdas aktivt. Därför skall utbildningsinspektionen, 

uppföljningen och utvärderingen skärpas och kvalitetssäkras” (Dir. 2007:28, s. 

10). På dagordningen stod också att omorganisera myndighetslandskapet för att 

renodla rollerna. En översyn gjordes i syfte att ”få till stånd en tydligare och mer 

överskådlig myndighetsstruktur för att stärka kvaliteten och säkra likvärdigheten 

i skolverksamheten” (Prop. 2007/08:50, s. 49). Myndigheten för Skolutveckling 

avvecklades och en ny granskningsmyndighet, Statens Skolinspektion, inrättades 

2008.  Ytterligare exempel på betoningen av kvalitetskontroll under denna period 

är de indikatorer för utbildningsområdet som sattes upp i budgetpropositionen 

år 2012. Dessa indikatorer var tänkta att följa utveckling och måluppfyllelse inom 

utgiftsområdet (Prop. 2012/13:1, s. 96).  

Förstärka läraryrkets status och rektors ansvar  

Regeringen hade även en ambition att stärka läraryrkets status. En 

lärarlegitimation infördes, vilket skulle medföra ”större rättssäkerhet för elever, 

barn och föräldrar genom att det ställs krav på såväl lämplighet som kompetens” 

och ”bidra till högre status i yrkena” (Prop. 2010/11:20, s. 75). Andra 

förändringar som gjordes i samma syfte var lansering av en ny lärarutbildning, 

lärarfortbildning och återinförande av speciallärarutbildningen och karriär-

tjänster. I skollagen betonades och förtydligades också rektors ansvar (SFS 

2010:800). En förstärkning och reformering av den statliga obligatoriska 

rektorsutbildningen genomfördes också bland annat för att understryka rektors 

omfattande ansvar att följa upp elevers såväl som verksamhetens resultat.  
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Sammantaget har avsnittet visat att flera reformer infördes under perioden där 

utvärdering har haft viktiga roller. Denna iakttagelse är relevant när blicken nu 

vänds mot periodens utvärderingspolicy, inledningsvis via dess element.  

5.3 Utvärderingspolicyelementen 

I detta avsnitt undersöks utvärderingspolicyn i periodens styrdokument på 

samma sätt som i föregående kapitel utifrån Schneider och Ingrams (1997) 

policydesignelement.  

Mål att sträva mot och problem att lösa 

Mål och problem betecknar de grundläggande föreställningarna om vad som ska 

uppnås med en policy och vad som behöver lösas och förändras (Schneider och 

Ingram, 1997). Under detta element analyseras vilka problem utvärdering 

framställs vara en lösning på, vilka mål och visioner som uttrycks med 

utvärdering och vilka motiveringar och argument som framhålls i policyn. 

Analysen identifierar explicita uttalanden om mål och problem samt de 

rättfärdiganden som framförs. 

Problem 

Två sammanlänkade problembeskrivningar framträder där utvärdering 

framhålls som en lösning: bristande kvalitet i skolors undervisning och elevers 

försämrade resultat. ”De reformer och insatser som regeringen har vidtagit eller 

avser att vidta syftar till att höja kvaliteten i utbildningen och öka kunskaperna 

hos eleverna” (Prop. 2009/10:219, s. 10).  Regeringen framhåller att resultaten i 

svensk skola har försämrats med hänvisning till internationella mätningar och 

Skolverkets studier:  

Nationella och internationella undersökningar och utvärderingar visar att 

resultaten i den svenska skolan har försämrats i matematik, naturvetenskap och 

läsförståelse sedan början av 1990-talet (Prop. 2009/10:219, s. 10).  

Det är bland annat resultaten från tidigare utvärderingar som regeringen 

använder för att motivera reformerna, och det är i viss utsträckning också genom 

uppföljning och utvärdering i olika former som lösning på problem i svensk skola 

målas fram. Som lösning på problemen förordar regeringen bland annat skarpare 

granskning och mer utvärdering: ”Regeringen anser att inspektionen och 

granskningen av skolväsendet skall skärpas” (Prop. 2006/07:1, s. 51). 

Utvärdering av elevers kunskaper ska också göras tidigare: ”För att skolan skall 

kunna sätta in stöd tidigt måste elevernas kunskaper utvärderas redan från de 

första årskurserna” (Prop. 2006/07:1). Regeringen betonar också vikten av 
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kvalitetshöjande åtgärder. Den argumenterar för att kvaliteten kan höjas genom 

att elever och föräldrar gör aktiva skolval och väljer skolor som håller hög kvalitet. 

Detta ska säkerställas genom utvärdering:  

Skolan skall ge eleverna och föräldrarna stora möjligheter att välja en 

utbildning som passar elevens behov och önskemål. Varje skola skall ha 

möjlighet att skapa en egen profil och tillämpa ett eget arbetssätt. Fristående 

skolor är en självklar del av det svenska skolväsendet. Villkoren för de 

kommunala och fristående skolorna skall vara lika och alla barn och föräldrar 

skall ha möjlighet att välja mellan olika skolhuvudmän och pedagogiska 

inriktningar. Tätare och förbättrade statliga utvärderingar skall genomföras 

av varje skolas kvalitet (Prop. 2006/07:1, s. 59).    

Mål 

I de analyserade dokumenten framträder särskilt tre mål för utvärdering. Ett 

första mål handlar om att förbättra kunskapsresultaten genom uppföljning och 

utvärdering. Här betonar regeringen skolornas och huvudmännens ansvar: 

”Kunskapskraven i kursplanerna ställs på elever, men det är skolan och skol-

huvudmannens ansvar att eleven når kunskapskraven, dvs. de är resultatkraven 

för utbildningsanordnaren” (Prop. 2008/09:87, s. 31). För att fler elever ska 

kunna nå kunskapsmålen behöver en rad insatser göras:  

Många fler elever bedöms kunna nå skolans kunskapsmål om målstrukturen 

görs tydligare, elevernas kunskaper kontinuerligt följs upp och utvärderas samt 

att stöd sätts in tidigt. För detta arbete måste dock skolan ha förbättrade 

redskap för uppföljning och utvärdering både av elevens kunskapsutveckling 

och den egna verksamheten (Prop. 08/09:87, s. 7).  

Regeringen argumenterar här för behovet av fler redskap för att följa upp 

elevernas kunskapsprogression. Vilket skulle kunna ske genom fler nationella 

prov, tidigare betygssättning och en förändring av betygsskalan i fler steg. När det 

gäller betygsskalan menar regeringen att den ska ”leda till en ökad tydlighet i 

informationen till elever och vårdnadshavare genom att kunskapsprogressionen 

hos eleverna bättre synliggörs” (Prop. 2008/09:66, s. 6).  

Regeringens logik bygger på att mer och tätare uppföljning fångar upp elever som 

riskerar att inte nå målen, och att tätare uppföljningar motiverar dessa elever att 

nå målen och övriga elever att anstränga sig för att nå ytterligare ett steg i 

betygsskalan. Men även uppföljningen behöver kvalitetssäkras (Prop. 

2009/10:219). Ett exempel är Skolinspektionens regeringsuppdrag att omrätta 

nationella prov som motiveras med behovet att kvalitetssäkra provsystemet:  
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Syftet med en central rättning av nationella prov är främst att stödja en 

likvärdig bedömning och betygssättning av proven över landet. Den centrala 

rättningen innebär en kvalitetssäkring av provsystemet genom att skapa 

möjlighet att upptäcka felbedömningar som äventyrar systemets tillförlitlighet 

(U2009/4877/G).  

Ett andra mål för utvärdering handlar om att stärka, förbättra och effektivisera 

mål- och resultatstyrningen. I denna förstärkning får Skolinspektionen en viktig 

roll. Regeringen framhåller att inspektionen ”skall utvecklas på ett sätt som 

stödjer en stärkt mål- och resultatstyrning inom skolväsendet, där förtydligade 

nationella mål och regelbundna uppföljningar av måluppfyllelsen i form av 

nationella prov är kärnan” (Dir. 2007:28).  Inspektionen behöver dessutom 

utvecklas för att ”än tydligare axla det statliga ansvar som följer av mål- och 

resultatstyrningen” (Dir. 2007:28). Detta mål handlar också om att förbättra 

kunskapsunderlaget för politiskt beslutsfattande. Utvärderingar ska utgöra 

underlag för det nationella politiska beslutsfattandet och inte enbart ge en bild av 

läget i den svenska skolan (SOU 2007:101; Dir 2008:132). Denna strävan uttrycks 

också i särskilda uppdrag som tilldelades myndigheter och utrednings-

kommittéer som betonar behovet att undersöka effekter av insatser som gjorts 

(se t ex Dir 2008:132; Dir 2012:53; Dir 2012:84).  

Ett tredje mål handlar om att stärka den nationella utvärderingen genom att lyfta 

in internationella kunskapsmätningar. Sverige har länge deltagit i internationella 

kunskapsmätningar som TIMSS, PIRLS och PISA (Skolverket, 2004b, 2014b). 

Men nu ges dessa en tydligare plats i det politiska samtalet och beslutsfattandet. 

Exempelvis används resultaten i internationella kunskapsmätningar som en av 

sex nationella indikatorer för utbildningsområdet (se t ex Prop. 2012/13:1 och 

nedan under 5.5). De internationella bedömningsprogrammen och kunskaps-

mätningarna får således ett större utrymme i beskrivningarna av läget i den 

svenska skolan, inte minst i budgetpropositionerna.  

Sammantaget finns tre tydliga mål med utvärdering i styrdokumenten; förbättra 

kunskapsresultaten med tätare uppföljning och utvärdering, att stärka 

styrningen genom utvärdering och att förbättra den nationella utvärderingen 

genom att tydligare lyfta in internationella kunskapsmätningar och bedömnings-

program som en del av den nationella strategin.  

Målgrupper  

Målgrupper i en policydesign består av de grupper, organisationer eller individer 

vars beteende policyn syftar till att påverka och/eller förändra (Schneider och 

Ingram, 1997). Samtliga aktörer i skolan (dvs. elever, lärare, skolpersonal, rektor 
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och huvudmän) kan ses som målgrupper för utvärdering antingen som utförare, 

mottagare eller berörda av utvärderingar. Under detta element analyseras hur 

målgrupperna påverkas av de reformer och insatser som regeringen initierade 

under perioden (se 5.2 ovan), nämligen a) tätare uppföljning av elevers resultat 

och b) förstärkt kvalitetskontroll. Dessa reformer och insatser har betydelse för 

den utvärderingspolicy som framträder under perioden. Jag fokuserar på vad 

styrdokumenten uttrycker om insatsernas (a och b) funktion, hur de är tänkta att 

påverka målgruppernas beteende och om de ställer ökade krav på, eller framställs 

gynna målgrupperna.  

Tätare uppföljning motiverar regeringen huvudsakligen utifrån den övergripande 

problematiken att kunskapsresultaten behöver höjas och att tätare och tydligare 

uppföljning är viktigt för att nå dit. Uppföljningsresultaten ska leda till att 

målgrupperna vidtar åtgärder som höjer kunskapsresultaten. Som tidigare 

nämnts innebär det fler nationella prov, tidigare betyg, en förändrad betygsskala 

samt förstärkning i lagen om individuella utvecklingsplaner och skriftliga 

omdömen. Regeringen menar att lärarnas arbete kan underlättas genom 

tydligare kunskapskriterier och nationella kunskapskrav (Prop. 2008/09:87, s. 

18). Lärarna framställs alltså som gynnade av detta. 

Även eleverna framställs som gynnande av exempelvis införandet av tidigare 

betyg, dvs. från årskurs sex. Regeringen menar att det kan stärka elevens 

rättssäkerhet: ”Om betyg används tillsammans med övriga uppföljnings-

instrument på ett strukturerat sätt bör det också kunna leda till att den enskilde 

elevens rättssäkerhet i skolan stärks.” (Prop. 2009/10:219, s. 21). Ett annat 

argument som regeringen nyttjar är att tidigare betyg är bra för elever som har 

svårt att nå kunskapsmålen, eftersom de därmed lättare kan uppmärksammas av 

rektorer och lärare och tidigt få stöd och hjälp. 

Eleverna positioneras som mottagare och i behov av resultatinformation, 

exempelvis betyg och frekventa avstämningar, för att därigenom kunna höja sina 

kunskapsresultat. Remissinstanserna lyfter potentiella nackdelar som 

betygsstress eller betygens tveksamma effekt på lärande enligt viss forskning. 

Regeringens motargument tar fasta på att en vana av betyg snarare skulle 

motverka stress (Prop. 2009/10:219, s. 13).  Styrdokumentsanalysen visar att mer 

frekvent rapportering av elevprestationer förväntas motivera elever att vilja 

uppnå ett högre betyg. Med fler betygssteg och individuella utvecklingsplaner blir 

det tydligare vad eleverna behöver göra för att nå bättre resultat, är resone-

manget. Eleverna förväntas gynnas av betyg, provresultat och omdömen och även 

lärarna skulle gynnas eftersom tätare uppföljningar skulle underlätta deras 

arbete. 
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Den främsta insatsen i den andra gruppen av insatser, dvs. förstärkt 

kvalitetskontroll, är att inrätta en ny skolmyndighet med uppgift att 

återkommande granska skolors kvalitet. Skolinspektionen ges förstärkta 

sanktionsmöjligheter med sikte på kvalitetshöjning: ”Det övergripande syftet 

med tillsynen är att höja kvaliteten i de verksamheter som granskas” (Prop. 

2009/10:196, s. 555). Skolhuvudmännen och rektorer blir målgrupper som 

behöver göra sig granskningsbara. De behöver exempelvis dokumentera sin 

verksamhet bättre som underlag för kommande inspektioner. Kraven som ställs 

på de granskade kan ta både tid och andra resurser i anspråk. Gransknings-

barheten kan således verka belastande för dessa målgrupper. Enligt utredningen 

(SOU 2007:101) har dock huvudmannen och rektorn redan ansvar för att följa 

upp, utvärdera och vidta åtgärder för att säkerställa att de nationella målen 

uppfylls. Det innebär därmed inte någon ytterligare belastning enligt utredarna: 

Det underlag den framtida inspektionsmyndigheten begär av en skolhuvudman 

eller en rektor innebär därför enligt utredningens bedömning inte någon 

avgörande förändring. I allt väsentligt handlar det om sådana uppgifter som 

skolhuvudmannen redan i dag har behov av för egen del eller är skyldig att 

tillhandahålla för Skolverkets uppföljning och utvärdering (SOU 2007:101, s. 

206) 

Regeringen menar att förslagen inte heller skulle innebära stora kostnader:  

Eftersom förslagen inte innebär något ökat ansvar för kommuner och andra 

huvudmän, utan endast ett förtydligande av det ansvar som finns redan i dag, 

bedömer regeringen att de föreslagna förändringarna inte kommer att medföra 

ökade kostnader för huvudmän för förskola, skola och skolbarnsomsorg. (Prop. 

2007/08:50, s. 47) 

Att Skolinspektionen får utökade sanktionsmöjligheter signalerar ett starkt 

statligt aktörsskap i relation till huvudmännen. Med en stark statlig 

skolinspektion ska huvudmännen fås att bättre fullgöra sitt ansvar. Att 

granskningsresultat och tillsynsrapporter offentliggörs kan skapa stress för de 

granskade. Detsamma kan sägas gälla för offentliggörande av resultat från 

granskningar och uppföljningar. Elever och föräldrar kan vända sig till Skolin-

spektionen med klagomål och anmälningar mot huvudmannen. Möjligheterna 

att överklaga beslut förstärktes i skollagen (SFS 2010:800). Resultaten från 

tillsynen och granskningarna framställs också vara viktiga underlag för elever och 

föräldrars val av skola: ”I ett system med fritt skolval är det nödvändigt att elever 

och föräldrar ges förutsättningar att kunna göra ett så välgrundat val som möjligt. 

För att kunna göra detta behövs ett gediget beslutsunderlag” (U2012/4307/S). 

Valfriheten bygger på möjligheterna att göra välgrundade beslut (Prop. 

2009/10:165). I regeringens propositioner framställs alltså elever och föräldrar 
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som gynnande av en skarpare skolinspektion. Som avsnittet visat anser 

regeringen inte att huvudmän och rektor skulle belastas ytterligare, utan snarare 

motiveras att fullgöra det ansvar som redan åligger dem.  

Riksdag, regering och kommuner är i viss mån också målgrupper för de 

utvärderingar som regeringen initierar, eftersom de ska vara mottagare av 

utvärderingarna och agera utifrån resultaten för att öka måluppfyllelsen. 

Regeringen framhåller att det ”pågår en diskussion om hur användningen av 

utvärderingar kan öka och hur utformningen av offentlig verksamhet i högre grad 

ska kunna baseras på sådana underlag” (Dir. 2008:132). Men de svårigheter som 

finns på både nationell och kommunal nivå för att kunna agera på basis av 

utvärderingar framställs inte som något problematiskt. Att Sveriges kommuner 

verkar under mycket skilda förutsättningar uppmärksammas inte. Inte heller att 

de utvärderingsresultat som presenteras också ska passas in i den förda politiken, 

vilket kan vara utmanande på både kommunal och nationell nivå.  

Implementeringsaktörer- och strukturer 

Implementeringsaktörerna är de som blir ansvariga för genomförande och 

förverkligande av policyn inom den formella styrningsstrukturen (Schneider och 

Ingram, 1997). Nya aktörer kan tillkomma, t.ex. nya myndigheter, och/eller att 

ansvaret hos befintliga aktörer utvidgas eller reformeras som en del i 

implementeringsstrukturen. 

Nya myndigheter skapas och Skolverkets roll omdefinieras 

Redan i kapitlets inledning framgick att en förändring av myndighetslandskapet 

var bland det första som Björklund initierade efter sitt tillträde som 

utbildningsminister år 2006. Det föranleddes av betoning på tätare och skarpare 

kvalitetsgranskningar av skolans kunskapsresultat (Prop. 2006/07:1). Först var 

det tänkt att Skolverket skulle genomföra utbildningsinspektion av varje skolas 

kvalitet med tätare intervaller och minst vart tredje år, med start år 2008. Men 

det kom att bli en annan lösning.  

I mars 2007 tillsätts en utredning för en översyn av myndighetsstrukturen. 

Regeringen menar att brister i mål- och resultatstyrningen lett till en försämrad 

måluppfyllelse och bristande likvärdighet i utbildningen. Kvalitetsgranskningen 

behöver därför skärpas och en förstärkt utbildningsinspektion efterfrågas (Dir 

2007:28, s. 2, 4). Regeringen vill även ha en ”tydligare åtskillnad mellan myndig-

heter med inspekterande eller kvalitetsgranskande uppgifter och myndigheter 

med stödjande eller utvecklande uppgifter” (Dir 2007:28, s. 11). Det vill säga 

implementeringsstrukturen behövde ses över. Regeringen argumenterar för att 

granskningsfunktionen ska vara oberoende: 
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Granskningen av måluppfyllelsen och verksamheten inom förskoleverksamhet, 

skolbarnomsorg, skola och vuxenutbildning måste vara oberoende. Detta gäller 

såväl i förhållande till de som granskas som i förhållande till statliga stöd- och 

utvecklingsinsatser (Dir 2007:28, s. 11). 

Utredningen föreslår, som redan nämnts, att en ny inspektionsmyndighet ska 

inrättas. Ytterligare en utredning tillsätts för att lämna förslag till hur denna 

inspektion närmare skulle utformas (Dir 2007:80). Förslaget innebär att 

utvärderingsansvaret skulle ligga kvar hos Skolverket medan inspektionen 

hamnade i en ny en särskild myndighet. Syftet är att renodla och förtydliga 

myndighetsstrukturen och undvika att liknande uppgifter hamnar hos olika 

myndigheter. Därför försöker utredningarna tydliggöra skiljelinjerna mellan 

utvärdering och inspektion.  

För det första sägs att inspektion har en given uppsättning metoder medan 

utvärderingsmetoder anpassas utifrån dess syfte. Det konstateras samtidigt att 

båda verksamheterna har som delsyfte att bidra till utveckling. För det andra att 

de omfattar olika nivåer: inspektionen har huvudman/skola som uttalad 

mottagare medan den nationella utvärderingen granskar på systemnivå, enligt 

utredningen. För det tredje har inspektionen en tydlig kontrollfunktion, medan 

denna är minimal för utvärderingen (SOU 2007:101, s. 183).  Det finns skillnader 

men också överlappningar: Det går t.ex. att skapa utvärdering som utgår från en 

given uppsättning metoder på liknande sätt som inspektionen. Utvärdering kan 

också riktas till skola/huvudman, inte bara den nationella nivån. Utvärdering kan 

också vara kontrollerande. En central fråga blir därför hur linjen dras mellan 

inspektionen och utvärderingen. I den ena utredningen görs detta genom att 

framställa utvärdering som normerande, medan inspektion inte anses vara det: 

”Inspektionens ställningstagande i inspektions- och tillsynsbeslut till hur 

reglerna i skolförfattningarna bör tillämpas är i formell mening inte normering” 

(SOU 2007:79, s. 93). Utredningen medger att även Skolinspektionens 

verksamheter leder till normerande effekter, men här dras ytterligare en 

skiljelinje, eftersom normgivningen anges vara ”generell till sin karaktär, medan 

inspektionen är specifik” (SOU 2007:79, s. 93). 

Propositionen förordar att de granskande och inspekterande uppgifterna ska 

handhas av den nya myndigheten och de mer normerande ska stanna hos 

Skolverket (Prop. 2007/08:50). Skolinspektionen börjar sin verksamhet 2008. 

Myndigheten för Skolutveckling (MSU) läggs ner. Samtidigt ökar anslagen till 

inspektionsverksamheten med nästan det dubbla och sanktionsmöjligheterna 

förstärks jämfört med den utbildningsinspektion som genomförts i Skolverkets 

regi.  
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De förändringar som sker i implementeringsstrukturen för utvärderingspolicyn 

visar att regeringen vill betona de kontrollerande funktionerna: ”tyngdpunkten i 

den nationella skolpolitiken har förskjutits från främjande och utvecklande till 

kontrollerande verksamhet” (SOU 2007:79, s. 114). En inspektionsmyndighet 

signalerar onekligen skarpare kontroll gentemot skolor och huvudmän. Det riktas 

även insatser mot myndigheternas implementeringsinsatser och att effekterna av 

utbildningspolitiska beslut i större utsträckning ska undersökas. Det är i alla fall 

vad regeringen efterfrågar i direktiven till ytterligare en utredning om 

myndigheter på skolområdet som initieras 2008 (Dir 2008:132).  

Regeringen uttrycker önskemål om att öka tillgängligheten av ”väl gjorda 

analyser och annat kunskapsunderlag” vid framtida beslutsfattande av 

utbildningsfrågor. Och att studier ”som tar sikte på effekter av utbildnings-

politiska beslut behöver öka” och att reformer behöver följas upp och utvärderas 

utifrån de intentioner som har legat till grund för besluten (Dir 2008:132, s. 7). 

Uppdraget omfattar hela utvärderingsverksamheten inom utbildningsområdet, 

hur den kan ”utvecklas, kvalitetssäkras och organiseras” (Dir. 2008:132, s. 7). 

Regeringen argumenterar för att en sådan myndighet skulle kunna bidra till en 

förbättrad måluppfyllelse och främja evidensbaserade arbetssätt.   

Utredningen problematiserar regeringens önskemål, bland annat efterfrågan på 

effektutvärderingar: ”Önskemål om effektutvärderingar är en sak. En annan sak 

kan vara möjligheterna att genomföra dessa” (SOU 2009:94, s. 33). Utredningen 

betonar vikten av en god planering för att kunna genomföra utvärderingar, redan 

i samband med att reformer planeras. Utredningen presenterar olika möjligheter 

för hur en utvärderingsfunktion inom utbildningsområdet lämpligast skulle 

kunna inrättas. De alternativ som utredningen analyserar är a) inom en befintlig 

myndighet (Statskontoret, IFAU, Högskoleverket eller Skolverket), b) att inrätta 

en separat utvärderingsmyndighet och c) att inrätta ett råd knutet till 

Utbildningsdepartementet, vilket är det alternativ som utredaren förordar. 

Utredningen remissbehandlas aldrig. Regeringens beslut blir att inrätta denna 

utvärderingsfunktion inom IFAU (Prop. 2011/12:1 utgiftsområde 16). 

Utbildningsutskottet motiverar beslutet med att ”Regeringen bedömer att ett 

utvidgat uppdrag till IFAU sammantaget är det mest ändamålsenliga 

alternativet” (Utbildningsutskottet, 2012: s. 20).   

IFAU får alltså ett vidgat uppdrag 2012. De hade sedan tidigare i uppdrag att 

bland annat ”främja, stödja och genomföra utvärdering av effekterna på 

arbetsmarknaden av åtgärder inom utbildningsväsendet” (SFS 2007:911, 1 §), 

från 2012 kom uppdraget att inkludera ”utvärdering av effekter av olika reformer 

och åtgärder inom utbildningsväsendet” (SFS 2012:16, 1 §). Betoningen på 

effekter i myndighetens instruktion betraktas som ett avsiktligt ställningstagande 
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från den dåvarande regeringens sida. Det var nämligen inte en helt given 

uppmaning sett utifrån direktiven och utredningens slutsatser.  

Efter myndighetsreformeringen är genomförd finns det tre myndigheter, 

Skolverket, Skolinspektionen och IFAU, med delvis olika uppdrag och roller i 

implementeringsstrukturen. 

Tre utvärderande myndigheter: gränsdragning och samarbete 

Dessa tre implementeringsaktörer har något olika utgångslägen. Skolverket 

återfår de utvecklingsinriktade delarna av sitt uppdrag, och ska fortfarande vara 

ansvariga för att utvärdera skolväsendet. De får överlämna tillsynsuppdraget och 

kvalitetsgranskningen till Skolinspektionen. IFAU, som hittills haft i uppdrag att 

utvärdera effekter av arbetsmarknadsåtgärder, ska nu också ta sig an utbildnings-

området. I direktiven nämns oberoende utvärderingsfunktioner både inför 

IFAUs breddade uppdrag och Skolinspektionens bildande. Regeringen anser det 

också viktigt att effektivisera och tydliggöra myndighetsstrukturen och 

ansvarsförhållandena. Enligt regeringen är detta med oberoende betydelsefullt 

för legitimiteten hos granskningsaktörerna. Dock problematiseras inte 

potentiella risker med att två myndigheter i princip får normerande uppgifter. 

Skolverket skulle exempelvis kunna verka normerande genom de råd och 

riktlinjer och stödmaterial som de tar fram för hur författningstexter skall tolkas. 

Skolinspektionen skulle kunna verka normerande sett till det tolkningsutrymme 

som finns för bedömningsunderlaget. Men regeringens argumentation och val av 

lösningar vittnar om att det som framställs som oberoende premieras. Med det 

följer dock en möjlig risk att potentiella konflikter ignoreras. Detta var också 

något som remissinstanser påpekade inför dessa beslut. Potentiella konflikter 

gäller exempelvis tydlighet eller enhetlighet i vilka myndighetsbudskap som 

signaleras till skolor och huvudmän. Det kan också uppstå konflikter när 

myndigheter med liknande uppgifter ska samordnas (Prop. 2007/08:50, s. 36-

39). Myndighetsstrukturen som regeringen väljer visar alltså på en inbyggd risk 

för otydlighet trots att det var tydlighet som eftersträvades. Samtidigt skulle 

myndigheterna sinsemellan ägna sig åt olika utvärderingsaktiviteter vilket kan 

ses som en tydlighet. Något förenklat kan Skolverkets roll beskrivas som att 

utvärdera och kontinuerligt följa upp skolan och dess resultat, Skolinspektionens 

att kvalitetskontrollera skolan och IFAUs att utvärdera effekter av utbildnings-

politiska insatser. 

Alla tre myndigheter får generella anvisningar om att samverka med varandra 

och andra aktörer i regleringsbreven inom vissa uppdrag. Ett exempel gäller att 

Skolinspektionen och Skolverket ska samverka om omrättning av nationella prov. 

Ett annat exempel är ett uppdrag om statistikfrågor och utvecklingen av 

indikatorer där Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skol-

myndigheten ska samverka.   
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Handlingsutrymme 

De tre myndigheterna styrs av instruktioner och regleringsbrev där omfattningen 

och detaljeringen i de utvärderande uppdragen skiljer sig åt. Det utrymme som 

myndigheterna har till sitt förfogande att själva styra över sin verksamhet 

avspeglar deras handlingsutrymme (Schneider och Ingram, 1997). Handlings-

utrymmet kan vara reglerat med lite utrymme för implementeringsaktörer, 

delegerat till gräsrotsnivån med stort utrymme för implementeringsaktörer, 

samförståndsinriktat eller delegerat till privata aktörer (Schneider och Ingram, 

1997: s. 90-91).  

Den förvaltningspolitiska styrningsmodell som används under perioden 

kännetecknas av att styra förvaltningen genom mål som uttrycks i instruktionen 

och specificeras i regleringsbreven, med avsikt att ge myndigheterna möjlighet 

att styra verksamheterna så effektivt som möjligt (se t.ex. Niklasson och Pierre, 

2012). IFAUs handlingsutrymme är huvudsakligen delegerat och myndigheten 

har förhållandevis stort utrymme att i stor utsträckning själva välja vilka områden 

som ska utvärderas och granskas17. Analysen av myndigheternas regleringsbrev 

och regeringsuppdrag visar att IFAU endast får två specifika utvärderings-

uppdrag mellan 2012 och 201418 vilket tyder på att vad som ska utvärderas blir 

upp till myndigheten att besluta. Däremot finns vissa angivelser för hur det ska 

utvärderas genom myndighetens instruktion. För Skolinspektionen begränsas 

handlingsutrymmet delvis genom att tillsynsuppdraget är tydligt reglerat 

avseende tid och utgår från författningar, samt att det utgör en stor del av 

myndighetens arbete. Skolinspektionens handlingsutrymme begränsas också av 

de uppdrag regeringen utfärdar och hur den uttrycker krav på myndighetens 

verksamhet. Skolinspektionen får tre uppdrag som anger särskilda gransknings-

områden, ett av dessa uppdrag handlar om omrättningen av nationella prov19 . 

Regeringen vill även ha en ”förstärkt tillsyn över huvudmännens och skolornas 

arbete med nationella prov” (U2011/6544/GV). Några år senare anger regeringen 

att detta ska vara en del av myndighetens planerade regelbundna tillsyn. Detta 

ska öka möjligheten för Skolinspektionen ”att vidta lämpliga åtgärder” vid 

betydande diskrepanser mellan prestationerna på nationella prov och 

betygssättningen (Utbildningsdepartementet, 2013).  

Skolverket har det bredaste uppdraget av de tre myndigheterna och deras 

regleringsbrev är betydligt mer omfattande. Antalet regeringsuppdrag avseende 
                                                             
17 I redovisningen och texten nedan har endast de uppdrag som berör grundskolan tagits med. 
Myndigheterna kan ha fått betydligt fler uppdrag, men som uteslutits då de ligger utanför 
avhandlingens område. 
18 Uppdrag att utvärdera satsning på skolor i utanförskapsområden (U2012/1875/S) samt Uppdrag 
att utvärdera reformer på skolområdet (U2012/7283/S).  
19 De övriga två uppdragen som anger ett särskilt granskningsområde handlar om hur huvudmännen 
tillhandahåller den introduktionsperiod de är skyldiga att ge lärare och förskollärare det första året i 
yrket samt en granskning av insatser för att anpassa undervisningen till romska elevers förut-
sättningar (Regleringsbrev för Skolinspektionen 2008, 2012, 2013, 2014). 
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utvärdering är också många. Det är både uppdrag som tillkommer och som 

revideras. För att ta ett exempel: År 2013 hade Skolverket 91 olika uppdrag. Av 

dessa berör 23 utvärdering på ett eller annat sätt.  Ett sätt att tolka detta är att 

Skolverkets handlingsutrymme i frågan om vilka utvärderingar som ska genom-

föras är begränsat och reglerat genom uppdrag. Det framhåller myndigheten själv 

flera gånger i sina årsredovisningar. 

Verktyg 

Verktyg är de mekanismer som används för att frammana ett förändrat beteende, 

och stödjer sig på olika antaganden om mänskligt beteende (Schneider och 

Ingram, 1997). För denna reformperiod identifieras tre verktyg; stärkt extern 

kontroll med sanktioner, uppmanande verktyg i form av öppen publicering och 

jämförelser samt kapacitetsbyggande verktyg.  

Det första verktyget, stärkt extern kontroll med sanktioner, kommer till uttryck 

genom Skolinspektionens utökade sanktionsmöjligheter som sänder ett budskap 

till kommuner och huvudmän att de måste uppfylla de nationella målen. 

Skollagen anger att tillsynen ska bedöma om huvudmannens verksamheter 

uppfyller författningarnas krav. Om brister upptäcks ska huvudmannen rätta till 

dessa. Skolinspektionen har då olika medel att nyttja (SFS 2010:800, kap 26). 

Dessa är föreläggande, anmärkning, återkallelse av tillstånd samt tillfälligt 

verksamhetsförbud. Ett föreläggande får även förenas med vite. En förutsättning 

för nationell uppföljning och utvärdering är att huvudmännen lämnar in de 

efterfrågade uppgifterna som de är skyldiga att göra. Skollagen anger att 

Skolverket får förelägga den som är uppgiftsskyldig att fullgöra sin skyldighet, 

och att föreläggande får förenas med vite (kap 26. § 27). Detta är Skolverkets 

verktyg att förmå huvudmän att lämna in uppgifter. Sanktioner är exempel på 

negativa incitament (Schneider och Ingram, 1997: s. 94), det vill säga att hotet 

om sanktioner ska motivera ett visst agerande.  

I utvärderingspolicyn används också uppmanande verktyg i form av öppna 

jämförelser och publicering av resultat. Tillsynsbeslut och kvalitetsgranskningar, 

liksom skolors resultatinformation publiceras öppet, vilket kan ge ytterligare 

incitament för huvudmän att komma väl ut i kommande granskningar och 

jämförelser. Denna information kan också möjliggöra och utgöra underlag för 

elevers och föräldrars skolval (Prop. 2009/10:165, U2012/4307/S). Publicering 

och offentliggörande av resultat är även verktyg som används av myndigheterna 

(se nedan 6.4).  
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Regeringen uttrycker också en intention att använda utvärderingsresultat som 

kapacitetsbyggande verktyg. Exempelvis att de nationella proven ska vara ett 

bedömningsstöd för lärare (SOU 2007:28, s. 281), eller att tätare uppföljning av 

elevers kunskapsresultat ska underlätta lärares arbete (Prop. 2008/09:87, Prop. 

2008/09:66). Det finns dock inget i de analyserade dokumenten som tyder på att 

det investeras i intellektuella, materiella eller personella resurser för att 

möjliggöra, förbättra eller stärka olika slags kapaciteter kopplade till utvärdering 

eller utvärderingsresultat på skolnivå. Verktygen riktar sig således främst till 

huvudmännen som förväntas ta sitt ansvar att göra nödvändiga åtgärder och 

förändringar i syfte att öka måluppfyllelsen och förbättra skolors resultat. 

Regler  

Regler riktas mot målgrupper eller aktörer och vägleder eller begränsar deras 

handlande. De anger vem som skall göra vad, var och när (Schneider och Ingram, 

1997: s. 97). I avsnittet redogörs för vilka regler som finns i skollagen och i 

myndighetsinstruktioner och vem de riktar sig till.  

Regleringar riktade mot huvudmän och skolenheter  

Propositionen med förslag om ny skollag argumenterar för att krav på 

dokumentation av huvudmännens systematiska kvalitetsarbete ska införas i 

skollagen och att kravet på kommunala kvalitetsredovisningar ska slopas, med 

hänvisning till deras bristande kvalitet (Prop. 2009/10:165). Istället för att 

tydliggöra kraven på kvalitetsredovisningar, vilket skulle ha kunnat vara en 

lösning, argumenterar regeringen för ett utökat nationellt ansvarstagande för 

granskning av skolors kvalitet:  

Vissa remissinstanser befarar att det lokala kvalitetsarbetet försämras om de 

obligatoriska kvalitetsredovisningarna avskaffas. Regeringen har dock som 

tidigare nämnts vidtagit åtgärder för att förstärka den nationella inspektions-

verksamheten och för att utöka antalet nationella prov. Tillsammans med de 

regler om tillsyn m.m. som finns i lagens kapitel 26 kommer detta att betyda att 

ett skarpare system för nationell granskning av skolornas kvalitet införs. 

Regeringen anser därför att det nuvarande kravet på kvalitetsredovisningar 

kan utgå (Prop. 2009/10:165, s. 305).   

Förordningen om kvalitetsredovisning och kraven på planeringsverktyg i form av 

skolplan ersätts med krav på huvudmannen i skollagen att åtgärda upptäckta 

missförhållanden (SFS 2010:800, kap. 4). ”Detta innebär en minskad statlig 

detaljstyrning av huvudmännens kvalitetsarbete. Avsikten är dock inte att sänka 

kravnivån” (Prop. 2009/10:165, s. 620).  Kvalitetsarbetet på skolenhetsnivå ska 

genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal och elever. 
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Rektor ska ansvara för att kvalitetsarbete vid enheten genomförs i enlighet med 

lagstiftningens krav. Det anges även att grunderna och inriktningen för det 

systematiska kvalitetsarbetet ska vara de mål som finns för utbildningen i 

skollagen och i andra föreskrifter (SFS 2010:800, kap. 4).  

Deltagandet i den nationella utvärderingen regleras också i skollagen, och så även 

uppgiftsskyldigheten (SFS 2010:800, kap. 26, 25 §). Den nya skollagen tydliggör 

även klagandemöjligheter för elever och lärare. Regeringen framhåller att flera 

krav på huvudmän och rektor inte är nya, utan förtydliganden och förstärkande 

av rektorers och huvudmäns ansvar (Prop. 2009/10:165).  

Reglering av utvärdering för myndigheter 

I skollagen (SFS 2010:800) ägnas ett särskilt kapitel åt ”Tillsyn, statlig kvalitets-

granskning och nationell uppföljning och utvärdering” där myndigheternas 

ansvar tydliggörs. I skollagen anges Skolverkets uppdrag vara att på nationell 

nivå följa upp och utvärdera verksamheter som specificeras vara föremål för 

uppföljning och utvärdering (SFS 2010:800, kap. 26, 24 §). I Skolverkets 

instruktion uttrycks uppdraget på följande sätt: 

2 § I 26 kap. skollagen (2010:800) finns bestämmelser om myndighetens ansvar 

för uppföljning och utvärdering. Myndigheten ska rapportera till regeringen i 

de frågor som dessa uppgifter kan ge upphov till. Uppföljningen och 

utvärderingen ska öka kunskapen om hur utbildningarna och verksamheterna 

har utvecklats i förhållande till de nationella målen. Myndigheten ska 

sammanfatta och publicera resultaten av sitt arbete med uppföljning och 

utvärdering (SFS 2011:555).  

I instruktionen uttrycks således vad målen med uppföljning och utvärdering ska 

vara, men mer preciserade anvisningar saknas.  

Skolinspektionens uppdrag är att genomföra tillsyn över skolväsendet vilket 

inbegriper kvalitetsgranskningar. Skollagen anger att de ska ”granska kvaliteten 

i sådan utbildning och annan verksamhet som står under dess tillsyn eller under 

tillsyn av en kommun enligt detta kapitel” (SFS 2010:800, kap. 26, 19 §). 

Granskningens inriktning specificeras på följande sätt i skollagen: 

”Granskningen ska avse den granskade utbildningens eller verksamhetens 

kvalitet i förhållande till mål och andra riktlinjer” (SFS 2010:800, kap. 26, 20 §).  

2 § I 26 kap. skollagen (2010:800) finns bestämmelser om myndighetens ansvar 

för tillsyn och kvalitetsgranskning. Myndigheten har även tillsyn över vissa 

andra utbildningar och verksamheter i den omfattning som följer av föreskrifter 

eller särskilda beslut (SFS 2011:556).  



 

100 

Vad kvalitet är och bör vara blir upp till myndigheten att formulera eftersom det 

inte specificeras vare sig i skollag eller i instruktionen till myndigheten. År 2014 

tillkommer det dock en skrivning i Skolinspektionens instruktion om att en 

behovsanalys skall göras: ”Den tillsyn som utövas löpande och kvalitets-

granskningen ska genomföras med utgångspunkt i en behovsanalys” (SFS 

2011:556). Det lämnas således stort tolkningsutrymme i skollag och instruktioner 

till Skolverket och Skolinspektionen vad utvärdering, uppföljning och granskning 

ska innehålla. För tillsynen är former och innehåll tydligare angivet.  

IFAUs utvärderinguppdrag är något mer specificerat i myndighetens instruktion:  

Med utvärdering avses både effektutvärdering och processutvärdering. 

Myndigheten ska särskilt fokusera på de samlade effekterna av den 

arbetsmarknadspolitiska verksamheten och de utbildningspolitiska reformerna 

samt de särskilda uppdrag som regeringen fattar beslut om inom dessa 

områden (SFS 2012:16). 

Myndigheternas verksamhet styrs också till stor del av de ekonomiska anslagen. 

Skolverket har det största anslaget av de tre berörda myndigheterna, men de har 

också ett väldigt brett uppdrag att styra skolan, sprida kunskap, utfärda 

författningar och implementera regeringens satsningar samt följa upp och 

utvärdera hela skolväsendet. Uppskattningsvis används 18 % av Skolverkets 

medel till uppföljning och utvärdering, vilket motsvarar ungefär 415 miljoner 

kronor (Skolverket, 2013). Skolinspektionens hela anslag uppgår till 354 miljoner 

(Prop. 2011/12:1), och detta används för tillsyn och kvalitetsgranskning av 

samtliga skolformer. När IFAU fick det vidgade uppdraget planerades att 

tillskjuta 10 miljoner kronor årligen (Prop. 2011/12:1). 

5.4. Myndigheternas policyskapande och implementering 

I detta avsnitt fördjupas analysen av elementet implementeringsaktörer som 

ovan behandlades ur riksdagens och regeringens perspektiv. Här är det 

policyskapande på myndighetsnivå som analyseras. Det är således Skolverket, 

Skolinspektionen och IFAU som är i fokus. Materialet utgörs av dokument 

producerade av myndigheterna, exempelvis presentationsmaterial, årsredo-

visningar, hemsidor och rapporter. Analysen av hur myndigheterna formar 

utvärderingspolicy struktureras utifrån frågeställningar om hur myndigheten 

uttrycker sin roll, vilka målgrupper de riktar sig mot, hur de beskriver sitt arbete 

gentemot målgrupperna och sin utvärderingsverksamhet. 
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Skolverket  

Skolverkets uppgifter förändrades under den studerade tidsperioden i och med 

att delar av deras verksamhet flyttas över till Skolinspektionen samtidigt som de 

fick överta uppgifter från den nedlagda Myndigheten för Skolutveckling. 

Skolverket beskriver sin verksamhet som att de ”arbetar för kvalitet och 

likvärdighet” (Skolverket, 2014a: s. 7) och ”med våra olika insatser ge stöd för en 

förbättrad undervisning och pedagogisk utveckling” (Skolverket, 2015: s. 9). Men 

det är inte bara en stödjande roll som framhålls, myndigheten uttrycker även sin 

roll som styrande: ”Skolverket ska styra svensk skola. Vi ska ange tydliga mål och 

kunskapskrav, och vi ska informera om vad de innebär och hur de som är 

verksamma i skolan kan se till att de får genomslag” (Skolverket, 2015: s. 9). 

Informationen ska också baseras på utvärderingsresultat. 

Vilka är målgrupperna och hur nå fram? 

Skolverket framhåller att de ”kommunicerar med många olika målgrupper” med 

hjälp av olika slags information (Skolverket, 2015: s. 17). Olika målgrupper 

beskrivs i anslutning till kommunikationen av olika slags information:  

Skolverket kommunicerar med många olika målgrupper. Information om olika 

utbildningar och skolor riktar sig till bland annat elever, föräldrar och 

allmänhet. Annan information, om exempelvis regelverk och utvecklingsstöd, 

riktar sig till olika yrkesgrupper inom förskola, skola och vuxenutbildning 

(Skolverket, 2015: s. 17). 

Dessa målgrupper är också målgrupper för utvärderingar och uppföljningar. 

Formerna för kommunikation är olika, men myndigheten menar att webbplatsen 

utgör ett ”nav i myndighetens externa kommunikation”. I sin årsredovisning 

synliggör Skolverket hur många gånger olika utvärderingar och uppföljnings-

rapporter har laddats ned. Skolverket framhåller också betydelsen av att deras 

satsningar och utvärderingar ska kunna användas för att utveckla skolan: 

Skolverkets utvärderingar av utvecklingsinsatser visar också att det är viktigt 

att satsningarna ligger nära det dagliga arbetet i skolorna för att de ska 

upplevas relevanta. Det finns en önskan om vardagsnära och konkret innehåll i 

konferenser, seminarier och andra kommunikationsinsatser. (Skolverket, 2015: 

s. 18). 

Utvärderingsstrategi 

Citatet ovan visar på behovet av att styra de egna satsningarna och utvärde-

ringarna så att de blir relevanta för lärare och rektorer, annars blir de svåra att 

kommunicera med målgrupperna. Det behövs med andra ord en utvärderings-

strategi eller –policy som främjar en sådan inriktning på utvärderingar. 
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En viktig del i myndighetens verksamhet är nationell uppföljning och utvärdering 

samt att de har statistikansvaret för skolan. Det nationella utvärderings-

programmet (NU) som under Skolverkets första år utgjorde en central bas för 

myndighetens utvärderingsverksamhet har inte upprepats efter NU 2003. 

Skolverket lämnade dock ett antal gånger in underlag till regeringen med förslag 

på hur en nationell utvärdering skulle kunna planeras och läggas upp i linje med 

NU -93, -98 och -03 där olika ämnen skulle utvärderas olika år i upprepande 

cykler. Dessa initiativ illustrerar ett utvärderingspolicyskapande som dock inte 

genomfördes eftersom regeringen inte tog fasta på förslagen20.  

Skolverket menar att de är väldigt uppdragsstyrda, och därför begränsade i vilka 

möjligheter de har att själva initiera utvärderingsstudier (Skolverket, 2013, 

2014a, 2015; se också Statskontoret, 2015). Med många av Skolverkets uppdrag 

följer också krav på utvärdering. Skolverket har därför skapat en arbetsgrupp som 

kallas Utvärderingssekretariatet:  

För att säkra kvaliteten vid beställningar av utvärderingsuppdrag till externa 

utvärderare och Skolverkets användning av dessa utvärderingar finns en 

särskild arbetsgrupp, utvärderingssekretariatet. Gruppen består av erfarna 

utvärderare som ansvarar för sådana utvärderande uppdrag. Medarbetarna i 

utvärderingssekretariatet planerar, följer utvärderarnas arbete och 

kvalitetssäkrar utvärderingarnas resultat (Skolverket, 2014a: s. 167).  

Skolinspektionen  

Skolinspektionen får i uppdrag att skapa formerna för hur en skarpare 

kvalitetsgranskning av skolan skulle formas. De beskriver sin roll på följande sätt: 

”Vår uppgift är att utifrån Skolinspektionens uppdrag bidra till en bättre skola. 

Det innebär att vi genom våra granskningar ska bidra till utveckling och 

förbättring” (Skolinspektionen, 2010: s. 4). Skolinspektionen menar att denna 

uppgift har ökat i betydelse genom ”den förändrade skolmarknaden” vilket 

resulterat i ”ökad konkurrens mellan skolor, behov av information för att kunna 

välja skola och även en diskussion om likvärdighet mellan skolor. Därför får 

tillsyn och granskning en allt större betydelse” (Skolinspektionen, 2014a: s. 9) 

Vilka är målgrupperna och hur nå fram? 

Skolinspektionen framhåller att ett högt förtroende bland målgrupperna är 

viktigt, och utgör ett av fyra områden i myndighetens Målbild 2015. De 

målgrupper som urskiljs är bland annat vårdnadshavare samt personal inom 

                                                             
20 Istället har regeringen satsat ökade resurser på att Skolverket ska organisera Sveriges deltagande i 
fler internationella bedömningsprogram och att möjliggöra trendstudier genom det nationella 
provsystemet. 
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skola och förvaltning, som utgör respondenter i deras regelbundna enkät-

undersökningar (Skolinspektionen, 2013a). Från år 2013 ingår även elever som 

en målgrupp i mätningen av förtroendet för Skolinspektionen (Skolinspektionen, 

2014b). Skolinspektionen framhåller att verksamheten arbetar utifrån tre ledord: 

”trovärdighet, tydlighet och tillgänglighet” (Skolinspektionen, 2010: s. 7, 2013b). 

Alla dessa är utåtriktade och signalerar att myndigheten lägger stor vikt vid 

värdet andra ser i dem.  

Enligt sitt uppdrag ska Skolinspektionen sammanfatta och publicera resultaten 

av sitt arbete med tillsyn och kvalitetsgranskning (SFS 2011:556, 5 §). Ett flertal 

externa kanaler används för att nå ut till målgrupperna; ”För att lyckas i detta 

arbete måste vi använda olika kanaler och fora. Nya sådana arenor är så kallade 

sociala medier, exempelvis Twitter, Facebook och Youtube” (Skolinspektionen, 

2011). För att granskningarna skall få effekt, dvs. leda till att skolor (lärare och 

rektorer) och huvudmän tar ansvar för att utveckla skolverksamheten i den 

riktning Skolinspektionens granskningsbeslut anger, är återkopplingsfunktionen 

till de granskade viktig enligt myndigheten. I verksamhetsplanen framhålls 

vikten av att motivera besluten för att de ska bli verkningsfulla (Skolinspektionen, 

2013b). Sanktionsmöjligheterna ska användas efter noggrann lägesanalys; ”Vi 

ska också på ett klokt sätt använda våra sanktionsmöjligheter för att driva på och 

skapa ytterligare motiv för huvudmän och skolor att sätta in det utvecklingsarbete 

som behövs” (Skolinspektionen, 2013b: s. 3).   

Utvärderingsstrategi 

Skolinspektionen arbetar för att ”effektivisera och intensifiera” den regelbundna 

tillsynen så att samtliga huvudmän ska hinna granskas inom en femårsperiod. 

Från och med 2014 anges att alla skolor skall inspekteras inom en treårig cykel. 

Myndigheten jobbar med många olika strategier för att möjliggöra det, bland 

annat genom riskanalys ”så att insatser i större utsträckning riktas mot de skolor 

som har störst behov av utveckling” (Skolinspektionen, 2013b).  

Kvalitetsgranskning utförs ”i syfte att granska kvaliteten i skolväsendet inom ett 

avgränsat område” (Skolinspektionen, 2015: s. 32). Skolinspektionens strategi är 

att de ska genomföras i områden där det är störst risk att barns och elevers bästa 

åsidosätts, dvs. kvalitetsgranskningen och den löpande tillsynen ska genomföras 

med utgångspunkt i en behovsanalys (SFS 2011:556). Skolinspektionens 

granskningar utgår från författningarnas krav men myndigheten har också som 

strategi att de ska baseras på forskning och beprövad erfarenhet inom det aktuella 

granskningsområdet (Skolinspektionen, 2015). Granskningarna är indelade i två 

typer; ämnesgranskningar som granskar kvalitet inom skolämnen samt tema-

granskningar som behandlar ett särskilt tema i undervisningen eller andra 
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aspekter av verksamheten21. Antalet genomförda kvalitetsgranskningar varierar 

mellan åren, men värt att notera är att de var fler under myndighetens tidiga år 

än mot slutet av denna reformperiod.  

IFAU  

Från att ha varit inriktade på utvärdering av arbetsmarknadspolitiska reformer 

och åtgärder fick IFAU regeringens uppdrag att även utvärdera politiska insatser 

på utbildningsområdet. IFAU beskriver sig som ett forskningsinstitut (IFAU, 

2015), och att deras verksamhet syftar till att leverera kunskapsunderlag: 

Vår forskning syftar till att leverera bästa möjliga kunskapsunderlag för frågor 

som direkt eller indirekt berör våra forskningsområden. Vi studerar 

konsekvenserna av olika policyalternativ via direkta utvärderingar och skapar 

också en ökad förståelse för politikens förutsättningar via studier av hur för 

politiken relevanta sammanhang fungerar (IFAU, 2015 hämtad 2015-11-17). 

Myndigheten framhåller på sin hemsida att de samarbetar nära Stockholms 

universitet, och att en del av verksamheten finansieras genom forskningsanslag. 

På hemsidan beskriver de även sina interna rutiner som de arbetat fram för att 

höja kvaliteten på sina produkter.  

Vilka är målgrupperna och hur nå fram? 

IFAU vill rikta sig till en bred publik och identifierar följande målgrupper för 

resultatspridning: forskare, politiska beslutsfattare, praktiker som kan ha 

intresse av IFAU:s resultat i sin dagliga gärning såsom exempelvis 

arbetsförmedlare, lärare och utbildningsanordnare liksom anställda vid 

försäkringskassan, samt konsumenter av dagspress och andra media som är 

intresserade av IFAU:s verksamhetsområden (www.ifau.se). Jämfört med 

Skolverket och Skolinspektionen är målgrupperna fler. 

Vikten av att sprida information om sina resultat uttrycker både regeringen i 

instruktionen till myndigheten (SFS 2012:16), och myndigheten själv på 

hemsidan. Enligt IFAU är hemsidan den viktigaste källan för att nå ut med sina 

resultat men de har även konton i olika sociala medier.  

Utvärderingsstrategi  

I beskrivning av sin verksamhet betonar IFAU sin forskningskaraktär, de interna 

rutinerna för kvalitetsgranskning och publicering i peer review tidskrifter som 

säkerställer att rapporterna håller en hög kvalitet. Den genomsyrande logiken 

tycks vara att ”bättre kunskap” leder till bättre beslut. IFAU producerar 10 

                                                             
21 För kvalitetsgranskningarna anges ofta nyckelordet ”utvärdering” i den nationella databasen Libris.  
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rapporter mellan 2012 och 2014 inom det uppdrag som berör utbildnings-

området. Den mest omfattande ”Decentralisering, skolval och fristående skolor” 

(Holmlund, 2014) tillkom på uppdrag från regeringen (U2012/7283/S). Även 

partipolitiskt omtvistade reformer och frågor utvärderas. I rapport 2012:17 

(Böhlmark och Lindahl, 2012) undersöks exempelvis huruvida fristående skolor 

är bra för elevernas utbildningsresultat på kort och lång sikt. 

5.5 Utvärderingsprodukter 

I detta avsnitt analyseras utvärderingspolicyn genom de utvärderingar som 

genomförts av de tre myndigheterna och utvärderingssystemen. De faktiskt 

genomförda utvärderingarna utgör ytterligare en aspekt av utvärderingspolicy 

och är därför viktigt att belysa. Inte minst kan dessa utvärderingar sägas avspegla 

vad som anses viktigt att utvärdera och få kunskap om och hur det ska göras.  

Enskilda utvärderingar 

De tre myndigheterna publicerar 76 utvärderingar mellan åren 2012 och 2014. 

Skolverket står för 40, IFAU 10 och Skolinspektionen 26 stycken (se metodkapitel 

för tillvägagångssätt). Dessa utvärderingar berör många olika områden (se tabell 

5.1 nedan) men de dominerande objekten för utvärderingarna är skol- och 

elevresultat, huvudmännens agerande och förutsättningar samt skolans 

funktionssätt och processer. Tabellen visar också att fokus skiljer sig mellan de 

olika myndigheterna. Av Skolinspektionens utvärderingar berör de flesta huvud-

männen men även skolans funktionssätt och skolämnen. Detta ligger i linje med 

vad som är att vänta enligt deras uppdrag. IFAUs utvärderingar berör i större 

utsträckning reformer och skol- eller elevresultat. Det sistnämnda är även fokus 

för en stor del av Skolverkets utvärderingar, men även skolans funktionssätt och 

särskilda satsningar och huvudmännens agerande och förutsättningar 

utvärderas.  

Avseende vem som utvärderar genomför Skolinspektionen sina utvärderingar 

inom myndigheten, medan Skolverket anlitar både konsulter och forskare vid 

lärosäten för att genomföra vissa utvärderingsuppdrag. Eller så genomför 

myndigheten utvärderingarna i samarbete med ett lärosäte.  Dessa uppdrag 

handlar i många fall om regeringsuppdrag att utvärdera särskilda satsningar eller 

myndighetens insats exempelvis vid implementering av en insats. Samtliga 

IFAUs utvärderingar har jag placerat i kategorin att de genomförs i samarbete 

med ett lärosäte. IFAUs verksamhet bedrivs i nära samarbete med Stockholms 

universitet, och namngivna forskare och IFAU står som avsändare och det gör det 

svårt att urskilja om avsändaren är utvärderingsmyndigheten eller forskare vid 

lärosätet.  
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Som framgår i tabell 5.1 finns det stora skillnader mellan myndigheterna när det 

gäller hur styrda de är i sina utvärderingsuppdrag. 25 av Skolverkets 40 

utvärderingar är explicita regeringsuppdrag. Detta är mer ovanligt för de två 

andra myndigheterna, som genomför två utvärderingar utifrån explicita 

regeringsuppdrag vardera för den studerade perioden.  

Resultaten visar att det dels finns gemensamma drag mellan myndigheterna men 

att det även finns stora skillnader. Skillnaderna i vad som utvärderas är 

exempelvis att Skolinspektionen har fokus på huvudmännen, skolämnen och 

särskilda elevgruppers situation under dessa år. Skolverket är ensam om att 

utvärdera myndighetens egna insatser och särskilda satsningar. I tabellen 

återfinns enbart tre utvärderingar som berör myndighetens insats, men 

omfattningen är förmodligen större då Skolverket får flera uppdrag i 

regleringsbreven att utvärdera olika insatser, och Skolverket i årsredovisningarna 

återger resultat från olika utvärderingar som externa utvärderare har gjort vilket 

tyder på att detta är en större del av utvärderingsverksamheten än vad som 

återspeglas i tabellen.  

Skolverket är också ensamma om att utvärdera utvärderingsförutsättningar, med 

undantag för en utvärdering av Skolinspektionen. IFAU har ett tydligt fokus på 

reformutvärdering, som till viss del även Skolverket har i två utvärderingar. 

Gemensamt för alla tre myndigheter är att de utvärdererar skolans funktionssätt 

och processer och skol- och elevresultat. Som redan nämnts finns skillnader 

mellan myndigheterna i huruvida de genomför utvärderingarna själva eller 

anlitar externa utvärderare och även i vilken grad de är styrda av 

regeringsuppdrag.  
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Tabell 5.1: Beskrivning av utvärderingar 2012-2014. 

   SI SKV IFAU 

Antal/år  2012 14 15 5 

2013 5 14 2 

2014 7 11 3 

 Totalt 2012-2014 26 40 10 

Vem utvärderar? Myndighet (SI/SKV/IFAU)  23 18 - 

Myndigheter i samarbete 3 3 - 

Myndighet och lärosäte - 8 10 

Lärosäte  - 6 - 

Konsult - 6 - 

Vad utvärderas?22 Skolans funktionssätt & processer  7 12 4 

Skolämnen 8 5 - 

Skol-/elevresultat 2 13 6 

Kostnader 1 1 - 

Reform - 2 5 

Särskild satsning - 9 - 

Myndighetsinsats - 3 - 

Utvärderingsförutsättningar/ 
Utvärdering av utvärdering 

1 5 - 

Huvudmäns agerande och 
förutsättningar 

19 9 - 

Särskilda elevgruppers situation 4 1 - 

Övrigt - 2 2 

Regerings-uppdrag? Explicit regeringsuppdrag 2 25 2 

Källor: Myndigheternas årsredovisningar, hemsidor, utvärderingarna samt Libris. Se 

bilaga 2 för förteckning över utvärderingarna och hur de har kategoriserats.  

Utvärderingssystem 

Ett flertal utvärderingssystem finns i bruk under denna period, se tabell 5.2 

nedan. Sverige deltar i flertalet internationella system för jämförelser av elevers 

kunskaper och färdighet som anordnas av International Association for the 

Evaluation of Educational Achievement (IEA) och OECD. Sveriges deltagande 

har blivit rutinartat under den här perioden. Internationella granskningspaneler 

                                                             
22 Observera att en utvärdering kan omfatta 1-3 av dessa kategorier. 
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är exempelvis OECD:s rapport ”Education at a glance” och deras ”Evaluation and 

Assessment Framework for Improving School Outcomes” som Sverige deltagit i.  

Sju nationella utvärderingssystem identifieras. Skolornas resultatrapportering 

till det nationella uppföljningssystemet omfattar medelbetyg och andel elever 

med fullständiga betyg, resultaten från nationella prov och diskrepansen mellan 

betyg och de nationella proven. De nationella proven genomförs i årskus tre, sex 

och nio och gäller för ämnena matematik, svenska och engelska samt SO och NO, 

och är obligatoriska. Det nationella uppföljningssystemet består av ett antal olika 

system. Jämförelsetal som finns kvar sedan tidigare har delvis förändrad data. 

2013 togs exempelvis alla mått om nationella prov i grundskolans årskurs tre, sex 

och nio bort eftersom de hade förändrats på grund av nya kunskapskrav. Måtten 

är därför ”inte jämförbara över tid och bör därmed inte finnas i Jämförelsetal” 

(Skolverket, 2014a: s. 30). SIRIS, SALSA och de nationella indikatorerna är nya 

system i förhållande till tidigare period. Indikatorerna för utbildningsområdet 

som ingår i budgetpropositionen menar regeringen inte ger en heltäckande bild, 

”men belyser delar av måluppfyllelse och resultat som regeringen bedömer är 

centrala” (Prop. 2012/13:1 utg.omr.16, s. 104). Regeringens sex indikatorer för 

grundskolan är: 

 resultat på nationella prov,  

 andel elever som uppnått målen i samtliga grundskolans ämnen i åk 9,  

 genomsnittliga meritvärden i årskurs 9,  

 andel elever i åk 9 som uppnår behörighet till nationella program,  

 lärarbehörighet samt  

 resultat i internationella studier (om ny studie presenterats sedan 

föregående års budgetproposition) (Prop. 2012/13:1, s. 104).  

 

Den nationella inspektionen genomförs av Skolinspektionen. I början av 

perioden sker regelbunden tillsyn vart femte år, men detta förändras till vart 

tredje år. Dessutom gör Skolinspektionen etableringskontroller i samband med 

att nya skolor startas. Huvudmännens ansvar för det systematiska 

kvalitetsarbetet granskas inte genom något nationellt system under denna 

period, då rapporteringsansvaret till Skolverket slopades. Skolgranskning företas 

genom Skolinspektionens kvalitetsgranskningar. Antalet genomförda kvalitets-

granskningar minskade dock årligen under perioden.  

Det nationella systemet för programutvärdering handlar om de enskilda 

utvärderingar som IFAU och Skolverket utför och ger lärosäten eller konsulter i 

uppdrag att utföra. Sammanställningen visar att flera omfattande utvärderings-

system är i bruk under den studerade perioden och de utgör en central del i den 

nationella utvärderingspolicyn.  
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Tabell 5.2: Utvärderingssystem för perioden 2008-2014. 

Typ av system Utvärderingssystem 

Internationellt system för jämförelser av 
elevers kunskaper och färdigheter  

IEAs studier TIMSS, PIRLS, ICCS 
OECD: PISA, TALIS 

Internationella granskningspaneler 
 

Evaluation and Assessment Framework for 
Improving School Outcomes (OECD)  
Education at a glance (OECD) 

Nationellt system för skolors 
resultatrapportering 

Medelbetyg och andel fullständiga betyg, 
Resultat nationella prov, diskrepans mellan 
nationella prov och betyg 

Nationellt provsystem Nationella prov i Åk 3, 6 och 9 i Ma, sv, eng, 
SO, NO. 

Nationellt uppföljningssystem Jämförelsetal 
SIRIS, SALSA  
Indikatorer för utbildningsområdet 

Nationell skolinspektion/ tillsyn Samtliga skolor enligt regelbunden tillsyn (vart 
5e till vart 3e år) av SI, dessutom 
etableringskontroll m.m. 

Nationellt system för granskning av 
huvudmännens och skolors självutvärdering 

S.k. självvärderingar underlag i SIs tillsyn 

Nationellt Skolgranskningssystem SIs kvalitetsgranskningar 

Nationellt system för programutvärdering  SKV, IFAU, lärosäten, konsulter  

5.6 Sammanfattningsvis 

Utvärderingspolicyn som återskapats och vars innehåll beskrivits i kapitlet 

utvecklas under en period med omfattande reformering av skolan. Analysen av 

styrdokumenten visar att det i många fall är resultat från utvärderingar som 

används för att motivera reformerna, och det är i viss utsträckning även 

utvärdering som presenteras som lösning på de uttryckta problemen. När 

innehållet i policyn beskrivs ur ett policydesignperspektiv är det särskilt två 

grupper av problem som har varit betydelsefulla utgångspunkter för 

utvärderingspolicyn under perioden. Det är dels dåliga och försämrade 

elevresultat och dels bristande kvalitet både vad gäller utvärderingar och skolors 

verksamhet. Tre huvudsakliga mål med utvärdering identifieras, nämligen att 

förbättra kunskapsresultaten med tätare uppföljning och utvärdering, att stärka 

styrningen genom utvärdering samt att förbättra den nationella utvärderingen 

genom att tydligare lyfta in internationella kunskapsmätningar och bedömnings-

program som en del av den nationella strategin.  

Målgrupperna som policyn riktar sig till är framför allt skolhuvudmän och 

rektorer, som får ett tydligare ansvar, samt lärare och elever, som framställs som 
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gynnade av de insatser som initieras. Rekonstruktionen av policyn visar också på 

olika verktyg som används som incitament för agerande, t.ex. att tätare och mer 

omfattande uppföljning av elevers resultat förväntas ge incitament för elever att 

prestera bättre. Regeringen menar också att det skulle synliggöra elever som 

riskerade att inte nå målen och därmed skapa incitament för rektor och lärare att 

sätta in tidigt stöd. Publicering av olika slags resultat, tillsynsrapporter och 

kvalitetsgranskningar samt jämförelser används också som verktyg. Ett tredje 

verktyg är de sanktioner som förstärks under perioden i anslutning till tillsynen. 

Regeringen framställer de nationella proven som gynnande för lärare genom att 

de kan använda dessa som bedömningsstöd vid betygssättning. De nationella 

proven betraktas alltså som ett kapacitetsbyggande verktyg.  

I skapandet av utvärderingspolicyn framträder, utöver regeringen och utbild-

ningsdepartementet som utvecklat den övergripande utvärderingspolicyn, tre 

aktörer som centrala. Myndigheterna som implementeringsaktörer har något 

olika roller i utvärderingspolicyn. Skolverket får ett delvis förändrat uppdrag och 

ska i större utsträckning fokusera på skolutveckling genom utvärdering när deras 

tillsynsuppdrag flyttas till Skolinspektionen. Skolinspektionen, som bildas under 

denna period, ges en tydlig kontrollinriktad roll i granskning av skolans kvalitet. 

IFAU, som får ett breddat uppdrag som fortsättningsvis även omfattar att 

utvärdera effekter av utbildningspolitiken, får under perioden uppdrag som 

handlar om effektinriktad utvärdering i utvärderingspolicyn. Myndigheterna har 

således något olika roller i imlementeringsstrukturen, vilket avspeglas i 

regeringens motiv i styrdokumenten.  

Nationell utvärderingspolicy har under denna period vidgats och formas av fler 

implementeringsaktörer genom nya och förändrade implementeringsstrukturer. 

Inrättandet av Skolinspektionen och omstruktureringen på myndighetssidan var 

en central del av reformpaketet med fokus på extern kontroll. I argumentationen 

för en ny skolinspektionsmyndighet menar regeringen att granskningen behöver 

stärkas och utvärderingsuppdraget som hittills hade varit samlat inom en 

myndighet delas upp och separeras i olika uppdrag. Utredningarna, som låg till 

grund för omstruktureringen, gjorde en gränsdragning mellan normerande och 

icke-normerande uppdrag, vilket också blev regeringens linje. En gränsdragning 

som dock inte är helt enkel och som kan ha inverkan på myndigheternas 

samarbete med varandra. De tre myndigheterna har skilda uppdrag och analysen 

visar att de även har olika utrymme att själva kunna initiera utvärderingar. 

Gemensamt är att alla arbetar aktivt för att nå ut med utvärderingsresultat till 

sina målgrupper där de bland annat använder olika mediala strategier. 

Myndigheterna publicerar tillsammans 76 utvärderingar under den studerade 

treårsperioden. Utvärderingarna berör många olika områden, men utvärderingar 

om skol- och elevresultat, skolans funktionssätt och processer dominerade. 
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Implementeringen av utvärderingspolicyn i form av de utvärderingar som 

beställts eller initierats av myndigheterna själva har också haft fokus på att höja 

skol- och elevresultaten och utbildningssystemets kvalitet.  

Hur regeringen har styrt myndigheternas utvärderingsuppdrag har varierat. 

Skolverket är exempelvis betydligt mer styrda av regeringsuppdrag i förhållande 

till de två andra myndigheterna. Skolinspektionen gör alla sina utvärderingar 

själva medan IFAU genomför dem i samarbete med forskare. Skolverket uppvisar 

störst variation och gör dels utvärderingar själv, dels tillsammans med forskare 

och ger dels uppdrag till både lärosäten och konsulter att genomföra 

utvärderingar. Regeringen styr med andra ord myndigheternas utvärderings-

verksamhet i olika utsträckning. Utvärderingssystemen är flera och omfattande 

under denna period.  
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6. Utvärderingspolicyn: förändring och 
kontinuitet 

6.1 Inledning 

I detta kapitel övergår analysen till att jämföra och tolka om utvärderingspolicyn 

förändrats och i så fall hur (se frågeställning två). I kapitlets första del jämförs de 

två periodernas utvärderingspolicy med utgångspunkt i vad som legat fast och 

vad som förändrats. Upplägget följer de tidigare empiriska kapitlen: först jämförs 

utvärderingspolicyn under första och andra perioden utifrån policyelementen, 

därefter myndigheternas utvärderingspolicyskapande och slutligen utvärderings-

produkterna som myndigheterna producerat och utvärderingssystem som 

inrättats. I texten hänvisar jag till den första perioden (1988-1994), respektive 

andra (2008-2014) perioden. I kapitlets andra del (6.5) analyseras två 

spänningsförhållanden som framträtt ur jämförelsen. Det första spännings-

förhållandet rör utvärderingens funktion, i form av avvägningar om den ska verka 

kontrollerande eller utvecklande/främjande. Det andra spänningsfältet handlar 

om i vilken utsträckning utvärderingspolicyn riktas till den nationella eller lokala 

nivån och berör styrningsförhållandena mellan dessa nivåer. Dessa två 

spänningsförhållanden är synliga under båda perioderna, men ges olika uttryck. 

I avsnittet analyseras dessa uttryck.  

6.2 Förändring och kontinuitet: Policyelementen 

Problem att lösa och mål att sträva mot  

Utvärdering betraktades under den första perioden som en del av lösningen för 

att möjliggöra nya styrreformer. Det framhölls att mål- och resultatstyrning 

förutsätter utvärdering. Bland annat med stöd i utvärdering kunde staten 

fortsätta styra och kommunerna kunde visa hur de fullgjort sitt ansvar i olika 

uppföljningar och utvärderingar. Under den andra perioden framförde den 

tillträdande alliansregeringen argument baserade på utvärderingsresultat för 

behovet av reformer. Framförallt uppmärksammades brister i kvalitet och 

försämrade resultat i skolan som krävde insatser. Delvis var det mer utvärdering 

och skarpare granskning som framställdes som lösningar på de två huvudsakliga 

problemen, försämrade resultat respektive bristande kvalitet i skolan. Analysen 

visar att under båda perioderna förväntas utvärdering bidra till en förbättrad 

mål- och resultatstyrning av skolan.  
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Även under den första perioden framhölls behovet av förändring av den befintliga 

utvärderingsverksamheten. Regeringen menade att utvärderingarna var 

ofullständiga, osystematiska och fragmentariska. Framförallt framhölls att de 

saknade uppgifter om hur kommuner driver skolverksamheter och vilka resultat 

som uppnås. Likaså påtalades att utbildningsreformerna inte hade utvärderats i 

tillräcklig omfattning. För den andra perioden uttrycks kritik mot befintlig 

utvärderingsverksamhet men inte lika skarpt. De brister som uppmärksammades 

med existerande utvärdering var att den behövde skärpas, kvalitetssäkras och 

förbättras och att viktiga aspekter saknades som till exempel redskap för att följa 

elevernas kunskapsprogression.  

Ett utpekat problem som legat fast är behovet av utvärdering för att stärka den 

nationella styrningen av skolan. Men behovet förändrades något mellan 

perioderna. För den nationella nivån beskrevs under första perioden behovet av 

utvärdering som underlag för beslut om lämpliga insatser för att kunna korrigera 

utvecklingen. Och för den lokala nivån skulle utvärdering utgöra underlag för den 

förändring som staten ville få till stånd, dvs. förbättra skolresultaten. Liknande 

behov framfördes under den andra perioden. Återkommande utvärderingar 

behövdes för att stärka, förbättra och effektivisera mål- och resultatstyrningen. 

Beslutsunderlag för den nationella nivån behövde vila på ”väl gjorda analyser” 

som det hette. Här efterfrågades också studier om effekter av utbildningspolitiska 

beslut. Detta utvärderingsbehov skiljer sig från den första periodens behovs-

beskrivningar som betonar att utvärderingar måste inrymma komplexitet.  

Under båda perioderna efterfrågades också utvärderingar av reformer. Reform-

utvärderingar kan göras på många olika sätt, och under andra perioden uttrycker 

regeringen att reformer ska utvärderas utifrån de intentioner som legat till grund 

för dem, dvs. reformernas intentioner tas för givna och ska inte ifrågasättas.  

Målen för vad utvärdering ska omfatta och vad som ska kunna åstadkommas 

genom mer, skarpare och förnyad utvärdering är omfattande under båda 

perioderna. Målen med utvärdering är i första perioden på ett tydligare sätt 

knutna till den kommunala nivån och kommunernas och skolornas utvärderingar 

för deras utvecklingsarbete. Detta förändras under den andra perioden där målen 

i större utsträckning svarar mot regeringens behov för att stärka styrningen och 

åtgärda försämrade kunskapsresultat. Regeringen satte också upp mål om att 

stärka den nationella utvärderingen genom att lyfta in internationella kunskaps-

mätningar på ett tydligare sätt, som en del av den nationella utvärderingen av 

skolan. 
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Målgrupper 

Under båda perioderna framhölls samtliga aktörer i skolan som målgrupper i den 

nationella utvärderingspolicyn, men de tilldelades lite olika roller och ansvar. 

Under första perioden skulle samtliga aktörer i skolan antingen utvärdera, delta 

i utvärdering eller förhålla sig till utvärderingars resultat. Under den andra 

perioden hade rektors ansvar förtydligats och även föräldrars roll framförallt i 

valet av skola. Huvudmännen förväntades utveckla skolans kvalitet vilket delvis 

skulle ske genom ökad konkurrens till följd av föräldrars och elevers skolval.  

Samtliga målgrupper framställdes under båda perioderna som gynnande av de 

förändringar som genomfördes, och likaså av utvärderingspolicyn och de 

utvärderingar som presenteras. Tänkbara belastningar för målgrupperna 

artikulerades inte. Istället framfördes argumentet att göra sig granskningsbar, att 

avsätta tid och resurser för uppgiftsinsamling och att agera utifrån utvärderings-

information och – kunskap inte var nya uppgifter utan något som de var skyldiga 

att göra och hade nytta av. Regeringen betraktade alltså målgrupperna som 

gynnande av utvärderingspolicyn under båda perioderna.  

Även om målgrupperna var desamma beskrevs de på olika sätt under de båda 

perioderna. Under första perioden lyftes medborgare fram och att ett kommunalt 

ansvar över skolan stärkte möjligheterna till medborgarinflytande. Medborgare, 

som målgrupp, framkom inte i styrdokumentsanalysen för den andra perioden, 

däremot betonades föräldrar som mottagare av frekventare elevuppföljning och 

att det var viktigt med tät dialog mellan hemmet och skolan. Dessutom fanns flera 

uttryck för att utvärderingspolicyn blev mer individinriktad. Huvudmännens och 

särskilt rektorers ansvar förtydligades och också föräldrars roll i att förbättra 

utbildningsresultaten. Under den andra perioden infördes också frekventare 

elevuppföljning i form av tätare betygssättning och fler nationella prov.  

Implementeringsaktörer och -strukturer  

Under båda perioderna skapades delvis nya implemeteringsstrukturer genom 

förändringar i myndighetsstrukturen. Skolverket inrättades under första 

perioden och under den andra perioden tillkom även Skolinspektionen och IFAU 

för implementering och förverkligande av utvärderingspolicyn. Ett gemensamt 

drag under båda perioderna är att dessa myndigheter användes för att forma 

utvärderingspolicy, dvs. de var centrala aktörer i det nationella utvärderings-

policyskapandet.  

De utvärderingsaktiviteter som myndigheterna hade till uppgift att utföra 

varierade något mellan de båda perioderna. Under första perioden var det 

uppföljning, utvärdering och viss tillsyn som användes. Och under andra 

perioden tillkom olika aktiviteter som handlar om inspektion, så som 
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regelbunden tillsyn och kvalitetsgranskning.  En annan skillnad var att utvärder-

ingsaktiviteterna behandlades olika. Under första perioden beskrevs uppföljning, 

utvärdering och tillsyn ligga nära varandra och uppgifter som kompletterade 

varandra och som således skulle utföras inom samma myndighet. Under den 

andra perioden argumenterade regeringen för uppgifternas olika karaktär och 

framhöll ett behov av att de utfördes av olika myndigheter. Från ett samlat ansvar 

hos Skolverket under den första perioden argumenterades det för ett delat ansvar 

hos olika myndigheter under den andra perioden. När en separat inspektions-

myndighet bildades motiverades det med att oberoendet var viktigt och även att 

skilja mellan kontroll och utveckling. Senare drogs också en skiljelinje mellan de 

olika utvärderingsaktiviteterna i form av normerande och icke-normerande 

uppgifter.  

En central aspekt av implementeringsstrukturerna var myndigheternas hand-

lingsutrymme. Jämförelsen visar att handlingsutrymmet hade förändrats mycket 

för Skolverket, den enda myndighet som varit bestående under de båda 

perioderna. Från ett relativt stort handlingsutrymme för att forma utvärderings-

verksamheten genom vad som utvärderas under den första perioden fick 

Skolverket under den andra perioden ett begränsat utrymme att själva initiera 

utvärderingar. Den nationella utvärderingspolicyn skiljer sig alltså i denna aspekt 

mellan de båda perioderna genom att regeringen i högre grad delegerade 

policyskapande till Skolverket under den första perioden, för att senare i större 

utsträckning styra Skolverkets utvärderingsarbete genom en mängd riktade 

utvärderingsuppdrag. Med Schneiders och Ingrams (1997) terminologi hade 

handlingsutrymmet förändrats från delegerat under första perioden till starkt 

reglerat under den andra perioden.  

Skolinspektionen och IFAU var mindre styrda i sina uppdrag. För 

Skolinspektionen var handlingsutrymmet i huvudsak delegerat men delvis 

reglerat, särskilt avseende tillsynsuppdraget. Inledningsvis skulle alla skolor 

tillsynas vart femte år sedan mer frekvent, vilket inverkade på myndighetens 

möjlighet att forma den övriga verksamheten så som kvalitetsgranskningarna. 

För IFAU fanns större möjligheter att själva forma och genomföra sina 

utvärderingsuppdrag. Deras handlingsutrymme kan beskrivas som delegerat 

vilket gav dem utrymme att skapa och implementera utvärderingarna på det sätt 

de önskade. Att separera kontroll- och utvecklingssuppdrag med ökad betoning 

på extern kontroll avspeglar en trend i granskningssamhället som i detta fall 

bland annat innebar att införa fler utvärderingsmyndigheter.  
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Verktyg 

Utvärdering var tänkt att fungera som ett lärande verktyg under första perioden. 

Kommuner, skolor och Skolverket skulle utvärdera sina ansvarsområden och 

initiera utvecklingsinsatser baserat på vad utvärderingarna visade. Det var upp 

till dem själva att finna formerna för hur det skulle utvärderas och vilka åtgärder 

som skulle vidtas. Detta förändrades delvis under den senare perioden. Kraven 

på skolplaner och arbetsplaner hade avskaffats men det fanns fortfarande krav på 

huvudmännen att arbeta med utveckling och förbättring genom utvärdering, det 

skulle istället ske genom ett så kallat systematiskt kvalitetsarbete. I skollagen 

anges vilka som ska vara delaktiga, men inte hur arbetet skall gå till, vilket är 

liknande som i första perioden.  

Jämförelsen av vilka verktyg som användes visar att utvärdering som ett lärande 

verktyg inte var bestående till den andra perioden, däremot sanktioner och 

uppmanande verktyg i form av öppen publicering och jämförelser samt 

kapacitetsbyggande verktyg. Tre av verktygen är alltså bestående över tid, men de 

fick olika uttryck. Sanktioner betonades betydligt starkare under andra perioden 

och var kopplade till tillsynen och kvalitetsgranskningarna och inte bara 

uppgiftsinlämningen som tidigare. En annan förändring är att kapacitets-

byggande verktyg i första perioden huvudsakligen var riktat till Skolverket medan 

det i den senare perioden avsåg att gälla lärares arbete i samband med de 

nationella proven som framställdes kapacitetsbyggande. Uppmanande verktyg i 

form av jämförelser och öppen publicering av utvärderingsresultat fick ökad 

betydelse under andra perioden. Bland annat nyttjade Skolinspektionen media i 

sina granskningsbeslut till skillnad från Skolverket som gjorde det väldigt sällan 

under första perioden (då de ansvarade för tillsynen).  

Regler 

En förutsättning för att den nationella utvärderingspolicyn ska fungera som tänkt 

är att lokala aktörer samlar in och förser utvärderingsmyndigheterna eller de som 

fått uppdrag av dem att genomföra utvärderingar med tillförlitlig data och 

information. Huvudmännen hade liknande krav på sig under båda perioderna, 

dvs. att de ska delta i den nationella utvärderingen och lämna efterfrågade 

uppgifter. Under första perioden infördes möjlighet att använda sanktioner för 

att säkerställa kommunernas uppgiftsinlämning till Skolverket. Deltagande i den 

nationella utvärderingen och uppgiftsskyldigheten skrevs in i skollagen och 

Skolverket hade fortsatt kvar möjlighet att utfärda sanktioner för de som ej 

fullgjorde uppgiftsskyldigheten. Dessutom förstärktes sanktionsmöjligheterna 

kraftigt under den andra perioden med inrättandet av en Skolinspektion som 

getts skarpare verktyg att anmärka på brister vid tillsyn och kvalitets-

granskningar. För enskilda huvudmän fanns möjlighet att återkalla tillstånd att 
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bedriva skola under både första och andra perioden. Kontrollaspekten har således 

förtydligats och stärkts.  

Rationaliserande förklaringar och grundläggande antaganden 

Som avslutning av jämförelsen behandlas nu elementet rationaliserande 

förklaringar och grundläggande antaganden. Dessa har inte behandlats under 

egen rubrik i de två föregående kapitlen.  Rationaliserande förklaringar har dock 

synliggjorts genom hur framförallt riksdag och regering motiverade och 

rättfärdigade valda lösningar. Jämförelsen visar på både bestående drag och 

förändringar avseende rationaliserande förklaringar. Gemensamt är att behovet 

av utvärdering motiverades utifrån ett styrningsbehov under båda perioderna. 

Att utvärdering behövdes i styrningen av utbildningen är således bestående, även 

om styrningsförhållandena genom det fria skolvalet öppnat upp för fler aktörer 

på arenan och inneburit förändringar avseende styrningsförhållandena. 

Förändringar som framträder är att regeringen under första perioden betonade 

att utvärdering inte skulle framställas i kontrollerande former och att utvärdering 

inte skulle verka kontrollerande. Även Skolverket följde denna linje. Däremot 

skulle huvudmännen i uppföljningar och utvärderingar visa hur de ”fullgjort sitt 

ansvar”, vilket i förlängningen innebär en slags kontroll. Denna kontroll 

betonades starkare och på ett mer uttryckligt sätt under den andra perioden.  

Avseende grundläggande antaganden så framträdde en tilltro till utvärdering 

under båda perioderna. Utvärdering skulle utgöra en central del i det förändrade 

styrningsförhållandet mellan den nationella och kommunala nivån under första 

perioden. För att utvärdering skulle fungera så förutsattes tilltro till utvärdering. 

Under andra perioden tillkom mer utvärdering i olika former, och utvärderingens 

roll i att tillhandahålla information och verka uppmanande i att förändra hur 

människor och skolor agerar (exempelvis genom skolval, frekventa betyg, 

jämförelseinriktade utvärderingssystem) var också framträdande. För att 

åstadkomma en förändring som höjer kvaliteten och skolresultaten antogs det 

finnas en tilltro till utvärdering och till att mer kunskap om resultaten skulle 

komma att användas för att förbättra utbildningen och resultaten. Jämförelsen 

mellan första och andra perioden visar på skillnader i antaganden kring hur 

teknologier, exempelvis betyg, uppföljningsinformation och utvärderingar, antas 

fungera. Det är även synligt i argumentationen kring Skolinspektionens bildande 

och hur vissa aspekter av utvärdering anses normerande medan andra inte – och 

behovet att särskilja inspektion från utvärdering för att få lösningen legitim och 

rimlig.  

Tilltron till utvärdering var alltså bestående medan tilltron till aktörers och 

målgruppers vilja, möjlighet och kapactitet att agera i linje med nationella krav 
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förändrades. Under den första perioden kommer tilltron till uttryck bland annat 

genom att medborgare tillskrivs möjligheter att agera och påverka utbildnings-

politiken. Medborgare nämns inte i styrdokumenten för den andra perioden men 

däremot föräldrar och elever som antas kunna påverka kvaliteten i 

utbildningsväsendet genom val av skola. En större grad av tilltro under första 

perioden framträder också genom att Skolverket skulle respektera det 

kommunala huvudmannaskapet och stanna vid kommungränsen. Mindre grad 

av tilltro är synligt under andra perioden genom att huvudmännen inte 

betraktades kapabla till egenkontroll för att förändra skolverksamheten vilket 

användes som argument för att motivera en skarpare inspektion med ett tydligare 

mandat. Det begränsade utrymmet för Skolverket att initiera utvärderingsstudier 

under andra peridoen kan också betraktas som tecken på minskad tilltro till 

myndigheten. De grundläggande antagandena visar således på en förändrad syn 

på aktörer och målgrupperna och hur deras beteende kan förändras, samt på hur 

negativa incitament och kontroll antas kunna förändra huvudmännens beteende.  

6.3 Förändringar i myndigheternas policyskapande och 
implementering 

Skolverket som bildades under den första perioden fick i sin roll ganska fria 

händer att utforma utvärderingsverksamheten. De beskrev sin roll som en 

kunskapsorganisation som skulle verka genom informativ styrning, att vara 

nationell resultatredovisare och initiera utveckling i skolorna. Deras kontakt med 

målgrupperna beskrevs under första perioden handla om god återföring, att 

förmedla fakta och kunskaper men att göra halt vid kommungränsen. Det byggde 

på en stor tilltro till kommunerna att bedriva skolverksamhet och att vidta 

åtgärder vid eventuella brister. Denna tilltro återspeglas även i dåvarande 

Skolverkets utvärderingsstrategi som framhöll kommunernas ”egentillsyn” och 

att utvärdering görs för att främja skolutveckling och att fördjupa och förstå 

skeenden. Denna utvecklingsambition kvarstår i det reformerade Skolverket 

under den andra perioden, där de uttrycker att de verkar stödjande. Samtidigt 

kan en viss förändring noteras i relation till målgrupperna: Skolverket menar att 

de inte bara stödjer utan även styr målgrupperna under den andra perioden. 

Stödjer genom att komma med underlag och styr genom att anvisa krav och 

förväntningar gentemot huvudmännen på ett tydligare sätt.  

Målgrupperna för utvärdering har vidgats utanför skolans sfär till att inkludera 

allmänheten och föräldrar, och strategier för att nå målgrupperna handlar under 

den andra perioden om webbplatsen i stor utsträckning. Med ett begränsat 

handlingsutrymme har Skolverket inte lika mycket möjlighet att själv kunna 

påverka under den andra perioden, då en stor andel av utvärderings-

verksamheten bygger på regeringsuppdrag. Flera utvärderingsstudier genomförs 
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utanför Skolverket och de hade bildat ett särskilt sekretariat för att beställa 

utvärderingar och hantera externa utvärderingar. Deras roll har därför delvis 

förändrats till att agera beställare och samordnare av utvärderingar.  

Skolinspektionsuppdraget låg under Skolverket under den första perioden. Men 

myndigheten Skolinspektionen tillkom under den andra perioden med ett utökat 

mandat. De tolkade sin roll som att bidra till en bättre skola och betonade vikten 

av återkoppling gentemot sina målgrupper som en väldigt viktig del. De använde 

olika kanaler för att nå ut med sina granskningar, bland annat i sociala medier. 

Skolinspektionen hade sanktioner till sitt förfogande för att öka verkningsgraden 

i de beslut som de fattade. Inspektionsverksamheten handlade under första 

perioden om etableringskontroll av fristående skolor, dvs. skolor med enskild 

huvudman. Under den andra perioden omfattade inspektionsuppdraget även 

kvalitetsgranskningar och regelbunden tillsyn som intensifieras.  

IFAU tillkom som utvärderingsmyndighet i utvärderingspolicyn under den andra 

perioden. De beskrev sig som ett forskningsinstitut som ska bidra med 

kunskapsunderlag. Målgrupperna var många olika grupper så som forskare, 

politiker, praktiker och lärare. Hemsidan användes för att nå ut med information 

och spridning av utvärderingarna. IFAUs utvärderingsstrategi byggde på interna 

rutiner och ett peer review förfarande för att hålla hög standard på 

publikationerna vilken också applicerades på det vidgade uppdrag de fått inom 

utbildningspolitiken. Det fanns ingen motsvarighet till IFAUs uppdrag under den 

första perioden, men Skolverket hade i uppdrag att tillhandahålla kunskaps-

underlag till regeringen. Då var det även tydligt hur regeringen skulle använda 

detta underlag genom de nationella utvecklingsplaner som skulle skrivas. Under 

andra perioden finns ingen sådan motsvarighet och efterfrågan eller behovet på 

kunskapsunderlag och hur kunskapen ska användas mer konkret har inte 

tydliggjorts på annat sätt heller. Det har i alla fall inte kunnat återfinnas i det 

material som analyserats i avhandlingen.  

Myndigheterna har haft en central roll i policysskapandet och implementeringen 

av den nationella utvärderingspolicyn under båda perioderna. Omstöpandet och 

omorganisering av myndighetslandskapet har varit viktiga och en del av 

lösningen på de problem som artikulerats under de olika perioderna. Implemen-

teringsaktörerna har blivit fler, och och hur regeringen och de själva uttrycker 

sina roller visar att utvärderingspolicyn har blivit spridd till tre implemente-

ringsaktörer som getts olika och kompletterande roller.  
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6.4 Förändringar i utvärderingsprodukterna 

I detta avsnitt jämförs nationell utvärderingspolicy under de båda perioderna 

med avseende på hur den kommer till uttryck genom utvärderingar och 

utvärderingssystem.  

Enskilda utvärderingar 

Det produceras fler utvärderingar under andra perioden. 56 utvärderingar (varav 

32 NU) under första perioden jämfört med 76 utvärderingar den andra (se tabell 

6.1 nedan). Under första perioden är det bara Skolverkets utvärderingar, för den 

andra perioden omfattas Skolverkets, Skolinspektionens och IFAUs utvär-

deringar i sammanställningen.  

Under andra perioden genomfördes något fler utvärderingar fördelat på tre olika 

myndigheter. Huvudfokus för vad som utvärderades var på det stora hela lika 

under de båda perioderna: skolans funktionssätt och processer samt skol- och 

elevresultat fokuserades i många utvärderingar under båda perioderna. Men 

vissa förändringar kan dock skönjas. Under första perioden utvärderades 

betydligt fler ”skolämnen” vilket delvis kan förklaras med att NU genomfördes 

och var i fokus för dessa utvärderingar. Under andra perioden var huvudmännens 

agerande och förutsättningar i fokus för många utvärderingar. Det tillkom också 

utvärderingar av särskilda satsningar och myndigheters insatser. Det var under 

andra perioden mindre fokus på kostnader än under den första, även om denna 

skillnad är marginell.  En förändring var även synlig i utförare av utvärder-

ingarna. Under andra perioden var det tre myndigheter som utvärderade, 

konsulter tillkom som utförare, och många utvärderingar genomfördes i 

samarbete med universitet eller högskolor. Under den första perioden 

genomförde Skolverket alla utvärderingar själva utöver de som ingick i NU. En 

annan förändring som framträder är i vilken grad utvärderingarna var 

egeninitierade eller utförda som regeringsuppdrag. Under första perioden fick 

Skolverket inga explicita regeringsuppdrag för särskilda utvärderingsstudier. 

Medan nära hälften av utvärderingarna var uppdragsstyrda under den andra. Det 

var framförallt Skolverkets utvärderingsverksamhet som styrdes med 

regeringsuppdrag. Regeringen styr alltså i högre grad med riktade uppdrag och 

program, till exempel Läslyftet och Matematiklyftet som också innefattade krav 

på externa utvärderingar.  
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Tabell 6.1: Enskilda utvärderingar, sammantaget under två perioder 

  1992-1994 2012-2014 

Vem utvärderar? Myndighet  23 41 

Myndigheter i samarbete - 3 

Myndighet och lärosäte 32 18 

Lärosäte 1 6 

Konsult - 6 

Vad utvärderas? Skolans funktionssätt & processer  37 23 

Skolämnen 26 13 

Skol-/elevresultat 25 21 

Kostnader 7 2 

Reform 3 7 

Särskild satsning 1 9 

Myndighets insats - 3 

Utvärderingsförutsättningar/ Utvärdering av 
utvärdering 

6 6 

Huvudmän agerande och förutsättningar 4 28 

Särskilda elevgruppers situation 6 5 

Övrigt 3 4 

Regerings-
uppdrag? 

Explicit regeringsuppdrag - 29 

Kommentar: Se bilaga 1 och 2 för förteckning av samtliga utvärderingar och hur de 

kategoriserats. Anm: en utvärdering kan omfatta 1-3 av kategorierna om vad som 

utvärderas.  

Utvärderingssystem 

Jämförelsen av utvärderingssystemen visar att de initierade utvärderings-

systemen är bestående över tid. Exempelvis Jämförelsetal och Skolverkets 

programutvärdering och någon form av nationellt bedömningsprogram. Men 

överlag kan det konstateras att förändringar i form av expansion skett från den 

första till den andra perioden (se tabell 6.2).  

För det första har det tillkommit fler typer av utvärderingssystem under den 

andra perioden. Ett nationellt skolgranskningssystem som utgörs av 

Skolinspektionens kvalitetsgranskningar, vilket inte fanns något exempel på 

under den första perioden. Det har även tillkommit ett system för granskning av 

huvudmännens och skolors självutvärdering som fortsättningsvis ingår som 

underlag i Skolinspektionens tillsyn.  
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För det andra har det även skett en ökning av antalet utvärderingssystem inom 

de olika typerna. De internationella systemen för jämförelser av elevers 

kunskaper och färdigheter som Sverige deltar i har blivit fler. Under första 

perioden deltog Sverige, men efter överväganden från år till år, något som 

förändrats till den andra perioden då även fler internationella jämförelsestudier 

genomförs.  

Det nationella systemet för skolors resultatrapportering har vidgats till att även 

inkludera resultaten på nationella prov och även innefatta diskrepansen mellan 

nationella prov och betyg. De nationella proven har blivit betydligt fler under den 

andra perioden. Antalet prov har ökat från 9 till mellan 12 och 22 stycken i 

grundskolan beroende på om ett eller samtliga av So- och No-ämnenas prov 

genomförs enligt rektors beslut. Varje prov består dessutom av flertalet delprov. 

Även fler nationella uppföljningssystem har tillkommit. Under första perioden 

byggdes Jämförelsetal upp, och till den andra perioden finns detta kvar. 

Dessutom tillkommer SIRIS, SALSA och indikatorerna för utbildningsområdet 

som blir en återkommande del av uppföljningen av utgiftsområdet i budget-

propositionen. Under andra perioden nyttjas även internationella experter i så 

kallade granskningspaneler i större utsträckning än tidigare (Scheerens m.fl., 

2003).  

Avseende nationell skolinspektion har inte fler system tillkommit, men 

skolinspektion var delvis en kommunal angelägenhet genom den så kallade 

egentillsynen under första perioden. Skolverket hade också ett tillsynsuppdrag 

som kunde initieras efter anmälan, vilket var förhållandevis ovanligt, och därför 

var det i huvudsak skolor med enskild huvudman som inspekterades inför en 

etablering. Inspektion inför etablering kvarstår till den andra perioden, men 

Skolinspektionens tillsyn omfattade då även alla skolor som skulle inspekteras 

regelbundet i cykler om vart femte år (i början av perioden). Detta kom att 

intensifieras till vart tredje år i slutet av perioden. Dessutom hade tillsyn efter 

anmälan ökat mycket mellan perioderna. Programutvärdering är en annan typ 

som ökat både i frekvens och i antalet inblandade aktörer. Under första perioden 

var det Skolverket som genomförde programutvärderingar och gjorde det 

tillsammans med lärosäten inom den Nationella utvärderingen. Under den andra 

perioden är det fler myndigheter och inte bara universitet och högskolor som 

anlitas för att genomföra utvärderingar utan även konsultföretag.  

För det tredje är det fler aktörer som är involverade. Inom programutvärdering, 

men även avseende internationella granskningspaneler och skolgranskningar. 

Sammantaget är det framförallt inom så kallade expertgranskningar (Scheerens 

m.fl., 2003) som en expansion har skett. Expertgranskningar genomförs av 

externa aktörer som når sin legitimitet antingen genom professionell status och 

den expertis de anses besitta eller genom att följa vetenskapliga kriterier 
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(Scheerens m.fl., 2003: s. 11). Exempel på sådana system är internationella 

granskningspaneler, nationell inspektion, nationella system för granskning av 

huvudmäns och skolors självutvärdering och nationella skolgranskningssystem. 

Under första perioden förekom knappt detta men utgör en stor del av 

utvärderingssystemen den andra perioden.  

Tabell 6.2: Jämförelse mellan utvärderingssystemen för de två perioderna 

Typ av system Utvärderingssystem  
1988-94 

Utvärderingssystem  
2008-14 

Internationellt system för 
jämförelser av elevers 
kunskaper och färdigheter  

IEA: PIRLS 
 

IEA: TIMSS, PIRLS, ICCS 
OECD: PISA, TALIS 

Internationella 
granskningspaneler 
 

Education at a glance (OECD) Evaluation and Assessment 
Framework for Improving 
School Outcomes (OECD)  
Education at a glance (OECD) 

Nationellt system för skolors 
resultatrapportering 

Medelbetyg och andel 
fullständiga betyg 

Medelbetyg och andel 
fullständiga betyg, Resultat 
nationella prov, diskrepans 
mellan nationella prov och 
betyg 

Nationellt provsystem Standardprov i Åk 3,6,8, Sv, 
Ma, Eng, tyska/franska 

Nationella prov i Åk 3, 6 och 9 
i Ma, Sv, Eng, SO, NO. 

Nationellt 
uppföljningssystem 

Jämförelsetal  Jämförelsetal 
SIRIS, SALSA  
Indikatorer för 
utbildningsområdet 

Nationell skolinspektion/ 
tillsyn 

SKV tillsyn av fristående 
skolor, och tillsyn efter 
anmälan 

Samtliga skolor enligt 
regelbunden tillsyn (vart 5e till 
vart 3e år) av SI, dessutom 
etableringskontroll, tillsyn 
efter anmälan m.m. 

Nationellt system för 
granskning av huvudmännens 
och skolors självutvärdering 

- S.k. självvärderingar underlag i 
SIs tillsyn 

Nationellt 
Skolgranskningssystem 

- SI kvalitetsgranskningar 

Nationellt system för 
programutvärdering  

SKV, lärosäten SKV, IFAU, lärosäten, 
konsulter  
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6.5 Nationell utvärderingspolicy: Två spänningsfält 

I detta avsnitt diskuteras den nationella utvärderingspolicyn under de två 

tidsperioderna i relation till två spänningsfält som har genererats induktivt 

utifrån den föregående jämförelsen. Spänningsfälten sätter fingret på centrala 

riktningar i nationell utvärderingspolicy och kan hjälpa till att synliggöra 

iakttagelser om hur policyn både förändras och bibehålls. Det första spännings-

förhållandet rör utvärderingens funktion, i form av avvägningar om den ska verka 

kontrollerande eller utvecklande/främjande. Det andra spänningsfältet handlar 

om i vilken utsträckning utvärderingspolicyn riktas till nationell eller lokal nivå. 

Avsnittet diskuterar hur nationell utvärderingspolicy tar sig olika uttryck i 

relation till, och rör sig inom, dessa spänningsfält. 

Utvärdering i spänningsfältet mellan utveckling och kontroll  

Rekonstruktionen och jämförelsen av utvärderingspolicy har visat på att det har 

funnits olika avvägningar om hur policyn kan utformas. I de föregående kapitlen 

har det framkommit att utvärdering har haft olika inriktning och fokus, inte minst 

vad gäller om den i huvudsak ska främja utveckling eller fungera som kontroll. I 

det följande uppmärksammas och diskuteras hur dessa avvägningar tar sig 

uttryck under de två tidsperioderna. 

Jämförelsen av de två periodernas utvärderingspolicy visar på en förändring mot 

allt mer fokus på kontroll. Dessa förändringar är synliga på flera sätt. Under den 

första reformperioden fanns det i problembeskrivningarna och regeringens 

resonemang och motiveringar en tydlig tanke om att utvärdering skulle driva 

utvecklingsarbetet på samtliga nivåer, och ett uttryckt avståndstagande från att 

göra utvärdering kontrollinriktad. Det förändrades till andra perioden, där det 

fanns en uttalad ambition om mer kontroll. Problembeskrivningarna kring 

försämrad kvalitet och resultat hade mer kontroll och tätare uppföljning som 

lösning.  

Förskjutningar mot mer kontroll kan också exemplifieras med utgångspunkt i 

aktörer och implementeringsstrukturer. När Skolverket bildades under den 

första perioden var deras uppgift att stötta kommunerna i sin roll att fullgöra sitt 

ansvar. Tillsynen var huvudsakligen kommunernas ansvar genom så kallad 

egentillsyn. Skolverkets stödjande roll finns visserligen kvar under den andra 

perioden, men samtidigt lades en uttryckligen utvecklingsinriktad myndighet 

(MSU) ned för att istället inrätta en inspektionsmyndighet som skulle inspektera 

samtliga skolor. Skolinspektion sänder ett budskap till de granskade huvud-

männen, inspektionen i sig bygger på att identifiera fel, avvikelser och brister. 

Myndigheten Skolinspektionen gör ansträngningar för att väga upp detta genom 

att ta fram goda exempel i kvalitetsgranskningarna bland annat. Men 
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övervägande handlar det om att rapportera brister, att avkräva ansvar för att 

åtgärda bristerna och att lämna åtgärdandet av bristerna till skolor och 

huvudmän och inte tala om eller ge vägledning om ”hur” bristerna ska avhjälpas.  

En förskjutning mot kontroll är även synligt när det gäller myndigheternas 

handlingsutrymme. Från en myndighet med stort handlingsutrymme har 

Skolverket under den andra perioden fått ett mer begränsat sådant. 

Myndigheternas instruktioner hade också mer inslag av kontrollerande karaktär, 

exempelvis i form av anvisningar att redovisa insatser och deras effekter i 

verksamheten, det vill säga en slags kontroll av myndigheternas arbete. Detta 

kontrollerande element finns alltså inbyggt i policyns styrningsrational. Även 

under den första reformperioden skulle förvisso Skolverket redovisa sitt arbete 

till regeringen, men det är en väsentlig förändring mellan de båda perioderna sett 

till de uppdrag myndigheterna fick.  

I den andra perioden blir det också tydligt att vissa av utvärderingsuppdragen 

användes för kontroll. För att ta ett exempel: Skolinspektionens uppdrag att rätta 

om de nationella proven skulle kopplas samman med myndighetens planerade 

regelbundna tillsyn för att på så sätt kunna vidta lämpliga åtgärder om det fanns 

stor diskrepans mellan prestationer på proven och betygsättningen i ämnen. 

Myndigheten skulle kontrollera betygssättning och eventuella så kallade 

glädjebetyg och använda det som underlag i sina granskningar av huvudmän. 

Andra exempel som illustrerar starkare kontrollinslag är ökningen av 

utvärderingar som undersöker huruvida insatser och reformer får åsyftad verkan.  

Även om målgruppskonstruktionerna är relativt bestående över tid finns 

skillnader i vilket mandat och tilltro målgrupperna tillskrivs. Under första 

perioden visades på ett stort mandat och tilltro för huvudmän och skolor att själva 

utvärdera och använda sin egen och nationell utvärdering för att förändra och 

utveckla verksamheten. Perioden genomsyras av en tilltro till målgrupperna 

avseende deras kapacitet och förmåga att genomföra utvärdering och att driva 

utveckling utifrån utvärdering. Denna tilltro är inte lika tydlig under den senare 

perioden. Där visade styrdokumentsanalysen på regeringens ambition att 

synliggöra ansvar och i större utsträckning kunna avgöra huruvida ansvar togs. 

Om så inte var fallet skulle de ansvariga förmås att vidta åtgärder.  

Verktygsanalysen visar också tecken på tilltro och utvecklingstanke under första 

perioden, vilken blev synligt i betoningen av lärande och kapacitetsbyggande 

verktyg. Dessa verktyg betonas inte på samma sätt under den andra tidsperioden. 

Det gör däremot de två andra framträdande verktygen: sanktioner och 

jämförelser som finns med under båda reformperioderna. Men även om själva 

verktygen är bestående har de ändå kommit att få lite olika innebörder. 

Sanktioner kopplades under första perioden enbart till inlämning av 
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uppföljningsdata. Under den andra perioden användes sanktioner för att förmå 

huvudmännen att åtgärda brister som inspektionen identifierat i sin kontroll. 

Sanktioner signalerar en brist på tilltro och att sanktioner måste till för att 

påverka beteendet i önskad riktning (Schneider och Ingram 1997). Jämförande 

verktyg fanns också under båda perioderna. Men detta verktyg får en mer 

framträdande roll under den andra perioden.  

Betydligt mer data samlas in och utvärderingssystemen är fler under den andra 

perioden. Dessutom är det inte bara jämförelser mellan kommuner som görs, 

utan även mellan nationer och sker därför på systemnivå i större utsträckning. 

Jämförande verktyg kan, liksom flera andra, användas enbart för kontroll eller 

utveckling alternativt för båda. Under den andra perioden publiceras de 

jämförande verktygen öppet och riktas till fler aktörer. Det indikerar dels 

kopplingen till elever och föräldrars skolval. Men det indikerar också att detta 

verktyg skapar ett tryck på huvudmännen, och att det fyller en funktion att också 

svara mot ett slags ansvarsutkrävande och kontroll.  

Sammantaget visar de två perioderna på olika avvägningar i spänningsfältet i 

form av betoningen av utvärderingens kontrollerande och/eller utvecklande 

funktioner. Det fanns väldigt få tecken på att utvärdering används renodlat som 

kontroll under den första perioden, medan många tecken för det under den andra 

perioden. Under den första tidsperioden är utveckling en tydlig strävan, medan 

detta är mindre uttalat och synligt under den andra tidsperioden. Men även om 

analysen framförallt visat en förskjutning från utveckling till kontroll avseende 

utvärderingspolicyns fokus är utvecklingstanken därmed inte frånvarande. 

Exempelvis finns en underliggande och genomgående föreställning om att mer 

kontroll också ska leda till utveckling och förbättring. Exempelvis ska 

kunskapsuppföljning av elever leda till individens framsteg och på sikt bidra till 

skolsystemets resultatförbättring. Utveckling och kontroll är alltså ingen 

dikotomi eller ”ett antingen eller” när det kommer till utvärdering. Men däremot 

har rekonstruktionen av utvärderingspolicyn kunnat visa på hur olika betoningar 

och tyngdpunkter både kan urskiljas och förändras över tid.  

Utvärdering i spänningsfältet mellan det nationella och lokala  

Utvärderingspolicy kan riktas mot, eller utformas för att vara till gagn för, olika 

aktörer. I ett utbildningspolitiskt styrningssammanhang är det relevant att 

särskilja mellan lokal och nationell nivå. Det är en nationell utvärderingspolicy 

som rekonstruerats i avhandlingen, men det lokala är på intet sätt frånvarande. 

Den nationella utvärderingspolicyn har under båda tidsperioderna på olika sätt 

och med olika verktyg syftat till utveckling och förbättring av skolverksamheten, 

och därmed riktats mot det lokala.  Samtidigt har den nationella nivån och inte 
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minst de nationella utvärderings-/inspektionsmyndigheterna varit centrala 

aktörer i utvärderingspolicyn. Det finns alltså ett spänningsfält avseende vilka 

aktörer och nivåer som utvärderingspolicy riktas mot. På den nationella nivån 

finns politiska beslutsfattare, tjänstemän och myndigheter. På den lokala nivån 

finns kommunala beslutsfattare, tjänstemän och rektorer och personal i skolor 

samt elever.  

Det finns många olika roller som aktörer på lokal och/eller nationell nivå skulle 

kunna tillskrivas i en utvärderingspolicy. De kan exempelvis vara mottagare, 

genomförare, utvärderingsobjekt, spridare, eller handlingsansvariga. I det 

följande har jag utgått från den tidigare analysen av utvärderingspolicy-

elementen, myndigheterna och utvärderingsprodukterna för att visa på hur det 

nationella-lokala spänningsfältet uttrycks och förändras i hur policyn riktas. 

Som analysen av policyelementet problem och lösningar visade fanns det i 

problembeskrivningarna och de lösningar som framhölls argument som 

betonade att utvärdering skulle användas som underlag för nationellt politiskt 

beslutsfattande under båda perioderna. Under första perioden skulle utvärdering 

ge underlag för nationella beslut om behov att vidta åtgärder och om styrmedel 

behövde förändras. Behovet av att utvärdera de nationellt politiskt beslutade 

reformerna lyftes också. Regeringen uttryckte att utvärdering skulle hjälpa 

beslutsfattarna att få en helhetsbild och att åtgärder, förslag och beslut därför 

skulle vila på ett bättre underlag i framtiden. Utvärderingen skulle hjälpa den 

nationella politiska nivån i sina reformbeslut. Liknande resonemang fanns också 

under den andra perioden. Bättre och skarpare utvärdering behövdes för att 

utgöra underlag för politiskt beslutsfattande. Den nationella politiska nivån var 

tydligt framskriven som en mottagare av utvärderingar. Under den första 

perioden skulle utvärderingar kunna underlätta både för de nationella och lokala 

politiska nivåerna, i linje med de omfattande styrningsförändringarna och det 

decentraliserade och kommunaliserade ansvaret för skolan som reformerna 

innebar. Utvärderingspolicyn riktas alltså till den nationella politiska nivån under 

båda perioderna, men den lokala politiska nivån får en mer undanskymd roll 

under den andra perioden. Denna förändring ska ses i relation till de mer 

övergripande styrningsförändringarna och den kritik som riktas mot den 

kommunala nivåns bristande förmåga att förbättra utbildningens kvalitet och 

höja skolresultaten som kommer fram under den andra tidsperioden. Nationell 

utvärderingspolicy är således förstås sammanlänkad med de styrnings-

förändringar och – förskjutningar som skolsektorn genomgår. 

För att få verkan ska nationell utvärderingspolicy åstadkomma förändringar och 

dessa förändringar uträttas av aktörer, oavsett om de är politiska, nationella, 

kommunala eller skolverksamma. Utvärderingspolicyn under de två 

tidsperioderna skiljer sig åt när det gäller av genom vem förändringarna ska 
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åstadkommas. Här menar jag att analysen visar på en skillnad i hur utvärderings-

policy var tänkt fungera för att åstadkomma förändring, som har tydlig koppling 

till både nationella-lokala ansvarsfördelningen och styrningsförhållanden och 

mellan politik och profession/yrkesverksamma.  

Under första perioden var utvärdering tänkt att organiseras enligt en slags 

trappstegskonstruktion. I det första trappsteget skulle skolverksamheternas 

arbetsplaner utvärderas och utifrån utvärderingarna skulle förändringsbehov 

visa sig. Delaktigheten från lärare och berörd personal var ett led i att stärka 

delaktigheten i utvärderingsaktiviteterna. Regeringen menade att skolans 

professionella skulle få frihet att utforma verksamheten och finna vägar för att 

utveckla denna, exempelvis genom arbetet med arbetsplaner och 

utvärderingarna av dem. Skolornas arbetsplaner skulle i det andra trappsteget 

synkroniseras med de kommunala skolplanerna och utvärderingen av dem. 

Initialt var detta ett ansvar som låg på skolstyrelserna, men i och med 

kommunaliseringsreformerna och kommunernas frihet att i större grad själva 

besluta om sin organisation blev det upp till varje kommun att finna lämpligt 

organ för den processen. Från detta trappsteg skulle resultaten gå både uppåt och 

nedåt till skolverksamheterna. Uppåt var den nya myndigheten Skolverket 

ansvarig – eftersom den skulle utvärdera hela skolverksamheten med utgångs-

punkt i de lokala förhållandena. Skolverkets utvärderingar skulle i sin tur dels 

leda till kunskap om förhållanden som behövde uppmärksammas ytterligare, dels 

återkopplas nedåt till huvudmännen. De kunde också utgöra underlag för de 

nationella utvecklingsplaner som regeringen skulle presentera. Trappstegs-

liknelsen avser att illustrera hur utvärdering skulle beröra många nivåer. Och att 

det fanns en tanke om att verksamheterna både skulle vara värdefulla i sig själva 

men också fungera som en helhet som byggde på varandra.  Utvärdering var också 

framskrivet som ett delat ansvar mellan de olika nivåerna och trappstegen. 

Skolverkets informationsspridningsarbete och genomförda utvärderingar visar 

att utvärdering primärt riktades mot kommunala beslutsfattare eller mot aktörer 

i skolan. Få utvärderingar berörde särskilda satsningar, myndigheters insats och 

reformer (se kapitel fyra) vilket är exempel på utvärderingsfokus som riktar sig 

till nationella beslutsfattare.  

Till vem utvärderingarna riktades ser annorlunda ut under den andra perioden. 

Trappans grundkonstruktion finns förvisso kvar i den utvärderingspolicy som 

rekonstruerades för den andra perioden, men trappans tredje steg/topp har fått 

större plats och betydelse som utgångspunkt och riktningsgivare för de övriga 

stegen. Skolorna skulle fortfarande utvärdera sin verksamhet genom ett 

”systematiskt kvalitetsarbete”. De behövde inte rapportera in detta till 

Skolverket, dock skulle det granskas inom Skolinspektionens regelbundna 

tillsyner. Huvudmännen (då framför allt kommuner) hade ett tydligt egenansvar 

under första perioden, och skolmyndigheten ”stannade vid kommungränsen”. 
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Huvudmannaansvaret kvarstår under den andra perioden, men Skolinspek-

tionens aktiviteter kommer långt över kommungränsen och ner i klassrummet. 

Utvärderingssystemen SIRIS och SALSA vänder sig till en mycket bred 

användarskara - både neråt till lokala beslutsfattare, tjänstemän och rektorer i 

skolor och uppåt till nationella politiska beslutsfattare. Datatillgången ökar och 

utvärderingsinformation är konstant och löpande, från Skolverket, Skol-

inspektionen och IFAU, från skolorna genom utvärderingssystemen, och från 

internationella organisationer. I kapitel fem visades hur myndigheterna nyttjar 

media för att kanalisera utvärderingars och utvärderingssystemens resultat. 

Under den första perioden var det externa utvärderingsinflödet till de nedersta 

trappstegen, dvs. huvudmannanivå och skolverksamheten ganska svag. Under 

andra perioden är detta flöde ner mot trappans botten starkare. Det är en viktig 

förändring.  

En annan förändring är att utvärderingspolicyn riktas direkt till elever och 

föräldrar på ett tydligare sätt. Kapitel fem visade att många av insatserna som 

gjordes, dvs. betygsstegen, skriftliga omdömen i samband med IUP, tidigare 

betygssättning och fler nationella prov riktar sig till elever och föräldrar. 

Regeringen ansåg att det skulle få elever att nå längre/högre i sin kunskaps-

utveckling och vara till stöd för lärare i deras bedömning. Under den andra 

perioden riktar sig alltså utvärderingspolicy på ett mer direkt sätt till elever och 

föräldrar än i den första perioden.   

Den lokala skolpolitiken, skolans huvudmän (fristående eller kommunala) och 

skolans aktörer (elever, personal och rektor) positioneras alltså delvis olika i de 

respektive periodernas utvärderingspolicy. Under den första var ”ägarskap” i 

form av egna planer, utvärdering och verksamhetsutveckling centralt. Under den 

andra perioden finns fortsatt ett sådant lokalt ägarskap för att utvärdera sin 

verksamhet, men de lokala aktörerna var även mottagare av fler externa aktörers 

utvärderingar. Externa nationella och internationella utvärderingsaktörer kliver 

så att säga in i skolans verksamhet. Under den andra perioden ökar flödet av 

utvärderingsinformation genom att nya aktörer tillkommer och fler utvärderings-

system tillskapas. Utvärderingspolicyn riktas också mot fler aktörer både inom 

skolan och utanför, som till exempel media och allmänheten och andra myndig-

heter. Att nå ut genom olika kanaler blev en del av i skolmyndigheternas 

utvärderingsstrategier (se kapitel fem).  

Utvärderingspolicy i rörelse 

Avsnittet har diskuterat utvärderingspolicy i form av kontinuiteter och 

förändringar i två spänningsfält. Utvärderingspolicyn skulle fungera både 

utvecklande och främjande men det blev tydligt att tyngdpunkten förskjutits i 
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policyn mellan de två tidsperioderna.  Under den första perioden var utvecklings-

inriktning och främjande tydlig i den rekonstruerade utvärderings-

policydesignen. För den andra perioden var utvärdering för utveckling 

fortfarande ett bestående inslag, men kontrollfunktioner adderades tydligt till. 

Nu skulle utveckling ske genom kontroll. Under båda perioderna syftar alltså 

utvärderingspolicyn till att främja verksamheten på något sätt. Vem och vilka 

aktörer som policyn riktades mot för att åstadkomma dessa förbättringar 

analyserades i spänningsfältet mellan fördelning av ansvar på nationell och lokal 

nivå. Under båda perioderna skulle den nationella utvärderingspolicyn främja 

nationellt politiskt beslutsfattande, och under den första perioden även de lokala 

(kommunala) politiska beslutsunderlagen. Under båda perioderna syftar 

utvärderingspolicy till att främja utveckling av skolverksamheten (lokal nivå), 

men hur och med vilka aktörer främjandet skulle ske var olika under de båda 

perioderna. Ett ökat antal skolexterna utvärderingsaktörer (nationella och 

internationella) bidrar med utvärderingsinformation där skolnivån ofta blir 

mottagare och ansvarig för handling snarare än medskapare av utvärderings-

policyn för sina egna kunskapsbehov.  
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7. Hur kan utvärderingspolicyn förstås? 

7.1 Inledning 

Detta kapitel ägnas åt forskningsfråga nummer tre: hur kan utvärderingspolicyn, 

dess eventuella förändring och demokratiska implikationer förstås? I kapitlet 

tolkas de tidigare kapitlens resultat, dvs. den rekonstruerade utvärderingspolicyn 

under två tidsperioder i kapitel fyra och fem, och förändringsanalysen i kapitel 

sex utifrån Schneider och Ingrams (1997) policydesignteori. Resultaten tolkas 

och diskuteras även mot annan litteratur som diskuterades i inledningen och 

kapitel två för att sätta avhandlingens tolkningar i perspektiv, samt identifiera 

styrkor och svagheter med avhandlingens val av teori och hur detta har påverkat 

analys och resultat. Kapitlet består av tre delar. Inledningsvis diskuteras hur 

utvärderingspolicyns karaktär kan förstås, därefter dess förändring och 

avslutningsvis utvärderingspolicyns demokratiska implikationer.  

7.2 Utvärderingspolicyns karaktär 

Vilken kunskap genereras om utvärderingspolicy utifrån en policyanalys baserad 

på Schneider och Ingrams policydesignteori och det sätt som utvärderingspolicy 

definierats i avhandlingen? Eftersom utvärderingspolicy inte tidigare studerats 

utifrån denna ansats var en central del i avhandlingen att finna och utarbeta 

redskap för att definiera och studera utvärderingspolicy. Definitionen tog fasta 

på den i mina sökningar mest refererade definitionen, nämligen Trochim (2009). 

Jag vidareutvecklade sedan denna för mina syften att synliggöra utvärderings-

policyn utifrån ett styrningsperspektiv. Schneider och Ingrams (1997) 

policydesignteori nyttjades som ramverk för att kunna fånga in och beskriva vad 

utvärderingspolicy är. Både begreppsdefinitionen och val av teori styr således 

vilken kunskap om utvärderingspolicy som skapas. I detta avsnitt diskuteras 

vilken förståelse av utvärderingspolicy som genererats genom detta angreppssätt 

i relation till andra tillämpningar av Schneider och Ingrams policydesignteori. 

Därefter diskuteras tre andra sätt att analysera utvärderingspolicy och dess 

karaktär och vilken slags kunskap som det hade kunnat generera.  

Utvärderingspolicyns karaktär enligt policydesignansatsen 

Elementen i policydesignen visar på centrala beståndsdelar i policyn och 

sammantaget på helheten i policyn. Vid startpunkten för analysen av utvärde-

ringspolicy hade en ny myndighet fått utvärdering som ett huvuduppdrag, och 

just utvärdering var en bärande del i den nyligen introducerade mål- och 

resultatstyrningen. Utvärderingspolicyn karaktäriseras i början av den första 
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perioden av en slags optimism i form av en stark tilltro till mål-resultatstyrning 

och decentralisering som kommer till uttryck i flera av elementen. Som helhet är 

policyn svagt reglerad av regeringen med få specifika krav gentemot implemen-

teringsaktörer och målgrupper. Den innehåller färre utvärderingar och 

utvärderingssystem i jämförelse med andra perioden. Under andra perioden är 

det tydligt att utvärderingspolicyn blir mer omfattande och uttrycker tydligare 

förväntningar och större ansvarskrav. Samtidigt kan den också uppfattas som 

något spretig, eftersom utvärderingssystemen och utvärderingarna genomförs av 

fler aktörer och riktar sig till flera olika mottagare. Exempelvis genom att fler 

myndigheter utvärderar, och att andra organisationers utvärderingar så som 

OECDs PISA införlivas i den nationella policyn. Den senare periodens 

utvärderingspolicy uttrycker emellertid inte samma optimism, utan är 

sammankopplad med bilden av ett utbildningssystem med brister vilket är något 

som genomsyrar och formar utvärderingspolicyn. En negativ utveckling som ska 

vändas uppåt med vad som retoriskt beskrivs i termer av tuffare tag där 

framförallt en förstärkt inspektion ska vara ett viktigt redskap.   

Sammantaget ger elementen dessa bilder av utvärderingspolicyns karaktär. Det 

är i detta sammanhang viktigt att framhålla att utvärderingspolicyns olika 

element har varit olika framträdande och präglat policydesignen i olika grad 

under respektive tidsperiod. Elementet implementeringsaktörer och -strukturer 

visade sig vara väldigt centralt för utvärderingspolicy under båda perioderna. 

Detta element har även betydelse när det gäller dess förändring, som 

konstaterades i föregående kapitel. Skapandet av nya myndigheter, liksom 

myndigheternas mandat och handlingsutrymme och hur de nyttjade detta och 

fyllde det med innehåll satte prägel på utvärderingspolicy under båda tids-

perioderna.  

I andra tillämpningar av Schneider och Ingrams policydesignteori (1997) har 

målgruppskonstruktioner ofta varit både en ingång och huvudsakligt fokus i 

empiriska studier (Pierce m.fl., 2014, se även kapitel två). I den policy som 

avhandlingen har studerat har emellertid målgruppskonstruktionerna varit 

annorlunda. Utvärderingspolicy är inte en lättavgränsad policy och inte heller en 

sakområdespolicy och därmed är målgrupperna inte huvudsakligen välfärds-

mottagare som hos Schneider och Ingram och många som tillämpat deras teori. 

För utvärderingspolicy skapas andra slags målgrupper, vilket har blivit tydligt i 

denna studie. Målgrupperna blir mottagare av utvärderingskunskap och de 

tillskrivs förväntningar och krav på att förhålla sig till utvärdering på vissa sätt. 

De förväntas även tillhandahålla utvärderingsinformation genom återkommande 

uppgiftsinlämning, vilket kan ses som en belastning. De blir alltså inte enbart 

mottagare utan också (belastade) medskapare av utvärderingspolicyn.  
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Det kan också vara fruktbart att diskutera den valda policyanalytiska ansatsen i 

förhållande till andra tänkbara sätt att begreppsliggöra och analysera 

utvärderingspolicy. I kapitel två diskuterades några exempel på andra 

begreppsliga förståelser av utvärderingspolicy. Kapitlet lyfte också ett fåtal 

empiriska studier av utvärderingspolicy inom andra policyområden som i nästa 

avsnitt används för att diskutera och synliggöra styrkor och begräsningar med 

avhandlingens policyanalys av utvärderingspolicyns karaktär.  

Utvärderingspolicyns karaktär ur andra perspektiv 

Trochims (2009) utvärderingspolicyansats fokuserar på åtta dimensioner i en 

utvärderingspolicy (mål, deltagande, kapacitetsbyggande aktiviteter, lednings-

frågor, roller, processer och metoder, användning och meta-utvärdering, se 

kapitel två).  Även om denna defintion kommer en bit på väg så finns det ändå 

svårigheter att tillämpa denna ansats för att studera nationell utvärderingspolicy 

på skolområdet. Trochims begrepp avser en organisations utvärderingspolicy och 

inte en policy som omfattar flera nivåer, aktörer eller system inom ett policy-

område, som i detta fall. Trochim förutsätter också en policy som är formellt 

antagen, och ställs därmed inte inför problematiken med hur en implicit 

utvärderingspolicy ska rekonstrueras. Avhandlingens definition av utvärderings-

policy med betoning på överväganden och aktiviteter som rör utvärdering (som 

ett brett samlingsbegrepp) före, under och efter genomförandet har en för 

avhandlingen mer ändamålsenlig träffbild än Trochims begrepp. Avhandlingen 

har kunnat bygga vidare på och utveckla Trochims ansats att studera 

utvärderingspolicy, genom att anpassa den med inspel från policyanalys och 

policydesignteori, och därmed kunnat studera mer implicit utvärderingspolicy 

som täcker ett politikområde. 

Att kunna granska, kritisera och diskutera en utvärderingspolicy är något som 

Trochim (2009) efterfrågar och han betonar vikten av att en utvärderingspolicy 

bör nedtecknas för att kunna kommuniceras öppet och det finns också en 

demokratisk strävan med detta:  

evaluation policies help make evaluation a more transparent and democratic 

endeavor. They constitute a public stance that an organization takes regarding 

evaluation. Because they are public, written policies, they can be known by 

everyone in the organization and thus criticized and challenged. Participation 

and dialogue can occur about which policies make the most sense under which 

circumstances (Trochim, 2009: s. 17).  

En explicit eller nedskriven och formellt antagen policy kan ur detta resonemang 

likställas med att den är öppen, dvs. tillgänglig och möjlig att granska. Men även 
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om policyn inte är explicit kan den ha stor inverkan på organisationer, styrningen 

och demokratin (Hanberger, 2003; Ahlbäck Öberg, 2010). Att synliggöra en 

implicit utvärderingspolicy innebär förutsättningar för att granska och diskutera 

dess inverkan och implikationer. Med de redskap som nyttjats i avhandlingen var 

detta möjligt vilket i förlängningen bäddar för diskussion och möjlig utmaning av 

den.  

Ett annat sätt att studera utvärderingspolicy skulle kunna vara att ta hjälp av 

Dahler-Larsens ansats. Dahler-Larsens (2012) syn på utvärdering som fenomen 

handlar bland annat om att förstå utvärderingars så kallade konstitutiva effekter, 

vilket diskuterades i kapitel två (Dahler-Larsen, 2012, 2014). Dahler-Larsen 

använder också begreppet utvärderingspolicy för officiellt antagna policys och 

diskuterar främst utvärderingspolicy för utvärderingssystem. Hans användning 

av begreppet blir dock något problematiskt eftersom definitionen inte riktigt går 

att särskilja från hans definition av utvärderingssystem. Utvärderingssystem 

innebär i hans begreppsapparat ”specific guidelines, regimes, and procedures for 

how evaluative data should be collected, administered, analyzed, and used in 

organizational and political contexts” (2012: s. 165). Så även om jag i 

avhandlingen hämtat inspiration för den förståelsemässiga inramningen av 

utvärdering från Dahler-Larsen saknas emellertid en tydlig metodologi för att 

studera utvärderingspolicy med hans ansats.  

Ur ett policyteoretiskt perspektiv hade Colebatchs (2006a, 2006b, 2009b; 

Colebatch m.fl., 2010) tre representationer av policy erbjudit ett tredje alternativ 

till att studera och analysera utvärderingspolicy. Policy ses här som a) 

auktoritativa beslut, b) strukturerad interaktion och/eller c) social konstruktion. 

Om dessa sätt att fånga policy använts skulle utvärderingspolicy under den första 

perioden huvudsakligen kunna karaktäriseras i termer av strukturerad 

interaktion. Det skulle kunna exemplifieras med att Skolverket gavs utrymme att 

utforma nationell utvärderingspolicy och genom policyns trappstegsliknande 

karaktär, där varje nivå skulle länkas samman genom utvärderingsresultat och 

agera utifrån sådan kunskap. Under andra perioden är utvärderingspolicy 

tydligare uttryckt i form av auktoritativa beslut men med inslag av strukturerad 

interaktion. Exempelvis innehåller den riktlinjer för hur utvärderings-

myndigheterna ska förhålla sig till varandra, men framförallt ges Skolverket inte 

utrymme att själv forma vad utvärderingspolicy är. Det finns nu tydligare 

angivelser från regeringen och myndigheterna har i större utsträckning än 

tidigare i uppgift att efterleva och följa angivelser, dvs. att implementera 

regeringens idéer med policyn. Colebatch ansats hade således delvis kunnat 

nyttjas för att karaktärisera policyn. Hans tre sätt att söka efter och representera 

utvärderingspolicyn skulle ge en kompletterande bild av policyn. Men för att 

beskriva och analysera utvärderingspolicys innehåll och förändring hade det 

behövts ytterligare verktyg.  
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Sammantaget har Schneider och Ingrams (1997) policydesignteori visat sig vara 

fruktbar för att identifiera och rekonstruera en implicit policy. Även om teorin är 

sakområdesinriktad och utgår från policyområden med tydligt urskiljbara 

målgrupper, har teorin varit till hjälp för att uppnå avhandlingens syfte. Teorin 

har erbjudit en vägledning för att söka efter policyns innehåll och bryta ner den i 

element och delvis har den även gett redskap och kunskap för att tolka innehållets 

betydelse. Genom Schneider och Ingrams (1997) policydesignramverk har jag 

kunnat visa hur utvärderingspolicy har konstruerats, rättfärdigats och getts 

innehåll. I förlängningen och i ett nästa steg ger det också möjligheter att 

diskutera dess implikationer i en samhällelig, demokratisk kontext. Samtidigt 

visar diskussionen att andra sätt att angripa utvärderingspolicy hade kunnat 

belysa och visa på andra sidor av fenomenet utvärderingspolicy. De teoretiska och 

metodmässiga utgångspunkterna har således betydelse för vilken kunskap som 

genereras.  Därför behövs en kritisk reflektion över styrkor och begränsningar 

med den valda ansatsen inklusive de teorier och metoder som använts.  

7.3 Utvärderingspolicyns förändring 

I detta avsnitt diskuteras utvärderingspolicyns förändring utifrån Schneider och 

Ingrams (1997; 2014) policydesignteori och därefter utifrån en vidare historisk 

institutionell tolkningsram. Avsnittet avslutas med reflektioner kring den valda 

ansatsen för att förstå utvärderingspolicyns förändring. 

Policyförändring utifrån policydesignansatsen 

Schneider och Ingrams syn på policyförändring bygger i grunden på en historiskt 

institutionell syn på förändring av policydesign. Med teorins fokus på målgrupps-

konstruktioner har policystabilitet främst betonats, men i de fall en policydesign 

förändras sker det främst genom förändringar i målgruppskonstruktioner. Enligt 

teorin präglar de sociala konstruktionerna av målgrupperna policyskapandet, och 

verkar även stabiliserande för policyn. Förmåner ges till så kallade gynnade 

grupper (grupper som har betydande politisk makt i kombination med att de 

positioneras som förtjänta). Bestraffningar ges huvudsakligen till de så kallade 

avvikarna (med svag politisk makt och som också är negativt konstruerade som 

oförtjänta) (Schneider och Ingram, 1997; Schneider m.fl., 2014). Vilka grupper 

som gynnas kan dock förändras. Exempelvis genom att redan gynnade grupper 

ges ytterligare förmåner, till den grad att de sociala konstruktionerna av gruppen 

börjar skifta från förtjänta och berättigade till oförtjänta i allmänhetens ögon 

(Schneider och Ingram, 2005a). I andra policyområdeskontexter som präglas av 

en vetenskaplig eller professionell logik (Schneider och Ingram 1997, 2005a) 

efterfrågas mer eller bättre kunskap t.ex. expertkunskap som underlag för 

policys. En sådan policyområdeskontext verkar stabiliserande för att bevara 
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policyns inriktning genom att mer kunskap efterfrågas, men kunskap kan också 

utgöra underlag för policyförändring. Förändring genom policylärande är mer 

troligt att ske i en sådan policyområdeskontext, eftersom policylogiken i en sådan 

policykontext behöver framställas mer genomtänkt med tydliga tankar om 

kausala relationer mellan en policydesign och policykonsekvenser för att nå 

legitimitet (Schneider och Ingram, 2005b). Teorin tar även upp ytterligare 

exempel på drivkraft till förändring som kan utgöras av policyn själv, att policyns 

konsekvenser och återkoppling driver på för förändring eller justering av policyn 

(Schneider och Ingram, 2005b; Schneider m.fl., 2014).  

Avhandlingens förändringsanalys av utvärderingspolicyn som redovisades i det 

förra kapitlet utgick från policydesignansatsen med fokus på policyelementen och 

utvärderingsprodukterna. Ur den analysen går att konstatera att utvärderings-

policyn inte formats med utgångspunkt i särskilda målgruppskonstruktioner. Det 

är förvisso inte förvånande eftersom målgrupperna i utvärderingspolicyn inte 

positionerades som välfärdsmottagare utan skapades i förhållande till 

utvärdering och som mottagare av utvärderingsinformation.  

Resultaten visar att förväntningarna på vad utvärderingar kan åstadkomma var 

höga under båda perioderna. Expansionen av utvärderingar och utvärderings-

system som observerades i kapitel sex kan tolkas som att förväntningarna över 

tid vuxit sig allt starkare. Det tyder på att policyområdeskontexten i större grad 

kan sägas vara kunskapsorienterad snarare än dominerad av målgrupps-

konstruktioner (Schneider och Ingram, 1997).  I en sådan kontext får vetenskaps-

samhället och expertutlåtanden större utrymme (Schneider och Ingram, 1997). 

Vissa tecken på att utvärderingskunskap har fått ett sådant utrymme och status 

finns i resultaten, och att detta tycks ökat under den andra perioden och också 

bidragit till utvärderingspolicyns förändring. Exempelvis visade analysen att 

oberoende utvärderare värderades högt, och att fler utvärderingssystem tillkom 

samtidigt som PISA-tester och skolinspektionens granskningar togs som intäkter 

på tillståndet i svensk skola. IFAUs vidgade uppdrag som tillkom under den 

andra perioden och den vetenskapliga förankringen i myndighetens arbetssätt 

kan också nämnas som tecken på detta.  

Förändringar i den nationella utvärderingspolicyn kännetecknades av ett ökat 

inslag av vad som framställs som externa, oberoende utvärderare. Likaså 

efterfrågade regeringen en skärpning och kvalitetssäkring av utvärderingarna och 

en renodling av olika former av utvärdering och roller i utvärderingspolicyn i 

motiveringen för reformeringen av myndighetsstrukturen. Under den andra 

perioden värderas alltså oberoende utvärderingskunskap högre, vilket utifrån ett 

policydesignperspektiv, kan bidra till att förklara förändringar i utvärderings-

policyn.    Men policydesignteorin ger bara viss vägledning till att förstå varför 

dessa policyförändringar sker och hur de kan förstås. För att komplettera 
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förståelsen av policyförändringen tolkas den också med hjälp av historiskt 

institutionell teori. 

Policyförändring i en vidare historisk institutionell tolkningsram  

Historisk institutionalism har fokuserat på mekanismer som bidrar till att 

bibehålla institutionell stabilitet, alternativt de exogena chocker som innebär en 

kraftig rubbning av jämvikten. Exempelvis har begrepp som punctuated 

equilibrium använts för att förklara sådan institionell förändring (Steinmo, 

2008; Peters, 2012; Conran och Thelen, 2016). Men på senare tid har det 

utvecklats spår inom den historiskt-institutionella ansatsen som försöker belysa 

institutioners anpassningsbarhet och successiva förändring. I sådan inkrementell 

instutionell förändring kan både interna och externa faktorer påverka (Steinmo, 

2008; Mahoney och Thelen, 2010; Peters, 2012). I detta avsnitt kommer 

utvärderingspolicyn, som visat tecken på både stabilitet och delvis successiv 

förändring att tolkas utifrån en sådan historisk institutionell tolkningsram. Detta 

görs med avsikt att komplettera analysen av stabilitet och förändring med särskilt 

fokus på vad det är för typ av förändring som kan skönjas och hur denna 

förändring kan förstås utifrån externa och interna förändringsfaktorer.  

Som framgick i de tidigare kapitlen har utvärderingspolicyn varit tämligen stabil 

och outmanad. Tilltron till utvärdering och att utvärdering skulle lösa angivna 

problem var hög under båda perioderna. Det fanns ingen mobilisering eller 

artikulerad kritik som bestred antagandena om utvärdering som problemlösare 

och hur den var tänkt att fungera. Ur de tidigare analyserna var det snarare tydligt 

att utvärdering sågs som en outmanad lösning på uppfattade brister i styrningen 

och på bristande utbildningskvalitet. Utvärdering som företeelse, problemlösare 

och policyidé har visat sig varit stark och hållbar under båda de undersökta 

perioderna, och tycks snarare ha förstärkts med tiden sett till den expansion av 

utvärderingspolicyn som kunde konstateras.  

Men även om utvärderingspolicyn huvudsakligen varit stabil pekade analysen 

också mot förskjutningar inom några av policydesignens element. Det gällde 

bland annat beskrivningar av målgrupperna och förstärkningen av vissa verktyg. 

Kvalitetsproblemen i skolan får också en starkare ställning när det gäller vilka 

problem som utvärderingspolicyn ska åtgärda. Analysen i kapitel sex pekade 

också på att mer genomgripande förändringar skett gällande a) elementet 

implementeringsaktörer- och strukturer, b) att utvärderingspolicyn blivit mer 

kontrollinriktad och c) att den expanderat. Dessa tre förändringar hänger 

samman. Till exempel uttrycks kontrollinriktningen tydligt genom inrättandet av 

Skolinspektionen, vilket även påverkar implementeringsstrukturen eftersom ny 
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implementeringsaktör tillkommer. Myndighetens aktiviteter bidrar även till 

utvärderingspolicyns expansion. 

Typ av förändring 

Förändringen av implementeringsaktörer- och strukturer i utvärderingspolicyn 

innebar att Skolverkets roll förändrades, och två nya aktörer tillkom genom att 

Skolinspektionen inrättades och att IFAUs vidgade uppdrag gav dem en roll för 

utvärdering på skolområdet. Denna förändring skulle, med Thelens m.fl. 

begreppsapparat, kunna beskrivas som skiktning (layering) (Thelen, 2000, 2003; 

Mahoney och Thelen, 2010). Skiktning innebär att nya element adderas till de 

redan befintliga, exempelvis genom nya regler eller aktörer (Mahoney och 

Thelen, 2010). Att utvärderingspolicyn expanderat var synligt dels i utvärderings-

systemen och dels i antalet aktörer kopplat till utvärdering. Under andra perioden 

fanns det fler olika typer av utvärderingssystem och ett större antal utvärderings-

system och det skedde även en utvidgning av antalet indikatorer inom befintliga 

system. Expansionen av aktörer kom till uttryck genom att fler myndigheter blev 

satta att genomföra nationell utvärdering, att internationella aktörer som OECD 

och IEA blivit en del av den nationella utvärderingspolicyn och även genom att 

de potentiella intressenterna som myndigheterna riktar sina utvärderingar till 

blivit fler under andra perioden. Expansionen kan alltså också betraktas som en 

förändring genom skiktning, eftersom aktörer lades till och vidgades och 

sammantaget adderades till de befintliga.  

Att utvärderingspolicyn blivit mer kontrollinriktad kom exempelvis till uttryck 

genom att Skolinspektionen inrättades, och att problembeskrivningarna och 

verktygen riktades mot skapare sanktionsmöjligheter. Hur de jämförande eller 

uppmanande verktygen skulle nyttjas pekade i samma kontrollriktning. Även 

dessa inriktningar mot kontroll som adderas till det befintliga skulle kunna 

beskrivas som skiktning (Mahoney och Thelen, 2010). Men det finns också tecken 

på andra slags förändringar, exempelvis gällande det nationella uppföljnings-

systemet vars funktion förändrades till att i större utsträckning utgöra ett 

kvalitetsmått för skolan och utgöra underlag för föräldrars och elevers skolval, 

vilket inte var tillnärmelsevis lika synligt under den första perioden. Dessa tecken 

indikerar att förändring inte bara skedde genom att addera nytt, utan att det även 

skett en förändring i innebörden och tillämpningen av det befintliga vilket är en 

av premisserna för förändring i form av förskjutning och omvandling (Mahoney 

och Thelen, 2010).  

De tre mer genomgripande förändringarna av utvärderingspolicyn som lyfts fram 

i avsnittet kan alltså framför allt beskrivas som skiktning. Men som van der 

Heijden (2011) konstaterar i sin omfattande översikt över hur begreppet 

skiktning (layering) använts i litteraturen har begreppet kommit att omfatta 

väldigt olika saker. För utvärderingspolicyn är det såväl aktörer som verktyg och 
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idéer som har adderats till de redan existerande (jmf Capano, 2018). Men 

samtidigt har andra aspekter av utvärderingspolicyns existerande institutionella 

arrangemang omtolkats och givits annan innebörd, vilket skulle kunna indikera 

att även andra typer av förändring, som omvandling eller förskjutning skett 

(Mahoney och Thelen, 2010).  

Men hur kan vi förstå varför förändring av utvärderingspolicyn har skett? Som 

Peters konstaterar framhåller historisk institutionalism institutioners stabilitet 

så tillvida det inte finns ett tryck som avleder institutionen från dess etablerade 

stig (Peters, 2012: s. 85). Detta tryck kan vara både externt, i form av t.ex. 

omgivande institutioner och den politiska kontexten, och internt, i form av 

institutionens karaktäristiska, som skapar förutsättningar både för stabilitet och 

förändring (Conran och Thelen 2016; Mahoney och Thelen, 2010). I nästa avsnitt 

behandlas vilka externa och interna tryck som kan bidra till förståelsen av 

utvärderingspolicyns stabilitet och samtidiga delvisa förändringar.  

Externa tryck 

Det externa trycket kan förstås i termer av generella förändringstendenser i 

samhället inom vilken utvärderingspolicyn tagit form. Faktorer som nämns 

handlar exempelvis om andra institutioners inverkan och påverkan från den 

politiska kontexten (Mahoney och Thelen, 2010). Redan i avhandlingens 

inledning beskrevs det så kallade utvärderingssamhället som flera forskare 

menar har vuxit fram under de senaste decennierna som innebär att utvärdering 

blivit något självklart som ska göras återkommande (Power, 1999; Dahler-

Larsen, 2012). I litteraturen har drivkrafterna bakom detta handlat om allt från 

globalisering till nya styrmodeller och kunskapsekonomin (Forsberg, 2014).  

I det framväxande utvärderingssamhället har utvärdering positionerats och 

legitimerats som ett sätt att främja policyorienterat lärande och att skapa 

förändring genom ’kunskap’. Utvärdering har på detta sätt kommit att framställas 

som en lösning på flera olika uppfattade problem och till detta kommer att 

utvärderingen ska bidra till utveckling av både verksamhet och kunskap. Det här 

sättet att rama in utvärderingarnas funktion blir svår att mobilisera eller 

argumentera emot, eftersom ingen vill ses som motståndare till utveckling 

(Lindgren, 2014; Furubo, 2018). Det har vuxit fram en slags skyddande diskurs 

kring utvärdering, där utvärdering alltså sällan blir ifrågasatt som idé (Dahler-

Larsen 2012; Furubo 2018). Drivkrafterna bakom utvärderingssamhället kan 

således sägas utgöra ett yttre tryck som i detta fall verkar för utvärderingspolicyns 

expansion. Utvärderingssamhället fungerar dessutom stabiliserande, eftersom 

resultaten också visade att det inte funnits någon tydlig mobilisering mot 

utvärderingen som idé (jmf. Schneider och Ingram 2005a).  
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Samtidigt har synen på utvärdering och hur den ska utföras dock skiftat över tid, 

vilket Vedungs (2010) vågmetafor kring utvärderingens framväxt och förändring 

påminner oss om (se kapitel två). Under den första perioden visar 

utvärderingspolicyn en kommunikativ tankelogik, där dialog och deltagande 

betonas. Det är kännetäckande för den andra vågen som Vedung beskriver (2010: 

s. 268-270). Samtidigt rullar den tredje vågen in som betonar valfrihet, 

ekonomiska incitament och måluppfyllelse (Vedung, 2010: s. 270). Under 

avhandlingens andra tidsperiod kommer den så kallade fjärde vågen, som 

förespråkar evidens och att stärka och sprida kunskap om vad som fungerar (s. 

274). På detta sätt skulle man kunna hävda att synen på vad utvärdering ska vara 

och hur utvärderingskunskap ska genereras utgör en del av det externa tryck som 

påverkar utvärderingspolicyn, och skulle kunna vara en tänkbar förklaring för 

den stegvisa och delvisa förändring som utvärderingspolicyn genomgått.  

Ett annat externt tryck utgörs av exempelvis globaliseringrörelser och 

kunskapsekonomin där utbildning framhålls som en nyckel till framtida 

samhällsutmaningar. Över tid har i tilltagande grad internationella aktörer som 

EU och OECD agerat för att påverka den nationella utbildningspolitiska 

dagordningen (Forsberg, 2014). Att OECDs PISA-test fått en tongivande roll i 

nationella utbildningsdebatter finns många exempel på (se t.ex. Pettersson, 

2008; Grek, 2009; Sellar och Lingard, 2013). När det gäller utvärderingspolicyn 

visade analysen av utvärderingssystemen att internationella aktörer som 

exempelvis OECD gavs mer och mer plats i den nationella utvärderingspolicyn. 

En annan internationell trend som får genomslag i den svenska utvärderings-

policyn är exempelvis tendensen att separera kontroll och främjande verksamhet, 

liksom att överlag betona och stärka kontrollen av utbildningspolitiken och 

utbildningssystemet (Hudson, 2007; Ozga, 2012; Stockmann och Meyer, 2013). 

Sådana internationella trender kan alltså också ses som externa tryck som kan 

bidra till förståelsen av varför fler implementeringsaktörer tillkommit i 

utvärderingspolicyn och den tilltagande kontrollinriktningen och expansionen.  

Interna tryck 

Förändring av utvärderingspolicyn kan också förstås utifrån interna tryck eller 

logiker i utvärderingspolicyns karaktäristiska (Mahoney och Thelen, 2010). En 

förändring kan betraktas som en respons för att åtgärda uppfattade brister, eller 

glapp, i den tidigare designen av utvärderingspolicyn, vilket även Schneider m.fl., 

(2014) varit inne på. Dessa glapp kan vara resultatet av kompromisslösningar vid 

institutionens (utvärderingspolicyns) bildande som öppnar upp för olika 

tolkningar och tillämpningar, eller så kan de växa fram och bli tydliga över tid 

(Streeck och Thelen, 2005). I utvärderingspolicyns fall skulle alltså svar till varför 

policyn delvis förändras under andra perioden kunna sökas i glapp kopplade till 

designen från den första perioden (se även Mahoney och Thelen, 2010). Liksom 

när det gäller olika externa tryck är sådana interna faktorer inte enkla att isolera. 
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Men ett exempel som skulle kunna användas för att illustrera detta är hur den 

andra periodens utvärderingspolicy kan ses i ljuset av hur realistiska 

förväntningarna som fanns på huvudmän och skolors egen förmåga och vilja att 

utvärdera var under den första perioden. Skolverket undersökte kommunernas 

utvärderingsverksamhet och konstaterade i sin publikation ”Bilden av Skolan” 

(1993d) att utvärderingsansvaret var bristfälligt genomfört och i många fall 

enbart handlade om att samla in uppföljningsdata. Kommunerna hade alltså inte 

lyckats leva upp till regeringens förväntningar. Man kan säga att avsaknaden av 

en omfattande kommunal utvärderingsverksamhet blottade en brist i utvärder-

ingspolicyns design. Utvärderingspolicyn var utformad på ett sätt som förutsatte 

kommunernas villighet och möjlighet att genomföra utvärderingar och när detta 

inte uppfylldes kunde policyn inte bygga på sådana antaganden längre. Detta 

öppnade upp för förändring mot ett större nationellt ansvar och mer extern 

granskning och kontroll. Samtidigt fanns, som tidigare nämnts, ett yttre tryck 

som också verkade i samma riktning. Det gör att olika drivkrafter som verkar för 

förskjutningar inom utvärderingspolicyn bör sökas i såväl interna som externa 

faktorer.  

På liknande sätt skulle man kunna betrakta utvärderingspolicyns expansion som 

en konsekvens av ett inre tryck. I utvärdering som fenomen finns nämligen 

interna drivkrafter i själva aktiviterna som verkar för deras expansion. Som 

analysen visade expanderade policyn bland annat genom att fler utvärderings-

system inrättades men också att vissa system växte genom att inrymma fler 

indikatorer. Med hjälp av Pollitt (2013) skulle det kunna förklaras av en 

eskaleringslogik där indikatorer har en tendens att bli fler över tid i takt med att 

luckor i systemens upptagningsområden uppmärksammas och nya indikatorer 

sätts in för att täppa till (Pollitt m.fl., 2010; Pollitt, 2013). Översatt till utvärde-

ringspolicy skulle det kunna vara en mekanism som leder till att indikatorerna 

och utvärderingsaktiviterna blir fler, liksom att ytterligare utvärderingssystem 

skapas för att kompensera för luckor i vad som inte täcks in av de befintliga 

utvärderingssystemen. När ett utvärderingssystem har inrättats är det inte troligt 

att det avvecklas (jämför diskussionen om stabilitiet ovan) och mer utvärdering 

gjorde att ytterligare brister och luckor blottades, vilket i sig leder till att mer 

utvärdering efterfrågas. Det blir till en slags självförstärkande eskaleringslogik till 

följd av ett inre tryck som finns inbyggt i själva utvärderingspolicyn. 

Sammantaget kan ett historiskt institutionellt perspektiv och uppmärk-

sammandet av externa och interna tryck ge en fördjupad förståelse för 

utvärderingspolicyns samtidiga stabilitet och delvisa förändring.  Utvärderings-

policyn har i stora delar legat fast. De interna och externa trycken har inte 

utmanat utvärderingspolicyns stabilitet i grunden. Men de förändringar som 

identifierats framförallt i form av skiktning kan kopplas till förekomsten av både 

externa och interna tryck. Frånvaron av diskussion om hur mycket utvärdering 
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som är rimligt att ha, tillsammans med en intern eskaleringslogik och externt 

tryck i form av övergripande utvärderingsidéer och styrningstrender har bidragit 

både till gradvis expansion av utvärdering och utvärderingssystem och till att 

utvärderingen blivit mer kontrollinriktad. Samtidigt har utvärderingspolicyns 

grundläggande inriktning och därmed kontinuitet och stabilitet stärkts via 

skiktning av policyelementen. Sammantaget kan förändringen och stabiliteten av 

utvärderingspolicyn således förstås som en anpassning i förhållande till externa 

och interna tryck.  

En reflektion över den valda ansatsen 

Utifrån Schneider och Ingrams (1997, 2014) ramverk var det möjligt att jämföra 

element för element och helheten för att därmed kunna belysa både kontinuiteter 

och förändringar. Deras ramverk framhåller att en policy formas, stabiliseras och 

förändras i sammanhang där konstruktioner av målgrupper eller kunskap och 

policykontexten har betydelse. Ramverket betonar att en policydesign har 

framtida effekter på detta sammanhang. Resultaten visar, i linje med detta, att 

utbildningsreformerna format utvärderingspolicyn, men att utvärderings-

policyn/utvärderingarna också användes som underlag för vissa av reformerna 

och för att legitimera den förda politiken. Det finns alltså ett dubbelriktat 

förhållande: utvärderingspolicyn kommer ur, samtidigt som den legitimerar och 

understödjer, det politiska reformarbetet (se kapitel sex).  

Ramverket erbjuder viss vägledning till att förstå kontinuitet och stabilitet i en 

policy men begränsad vägledning till hur policyförändring som inte är målgru-

ppskonstruktionsdriven kan ske. Ramverket betonar policys trögrörlighet och 

stigberoende och att policys tenderar att reproducera sig (Schneider och Ingram, 

1997). Det utvecklades i en tid när institutioners förändring hänfördes till de 

externa chockernas betydelse för att bryta jämvikt och stigberoende. Den 

utveckling av ramverket som skett sedan dess har framförallt varit inriktad på 

konstruktionen av målgrupperna och hur olika mekanismer kan verka för att 

ändra dessa konstruktioner, och därmed målgruppernas positionering (se Pierce 

m.fl., 2014; Schneider m.fl., 2014). När policyförändring inte kan studeras utifrån 

målgruppskonstruktioner, som varit fallet för utvärderingspolicyn, saknas i 

mångt och mycket vägledning och en utvecklad teoretisering kring hur sådan 

förändring kan förstås. Förvisso uppmärksammar Schneider och Ingram andra 

faktorer som pådrivande för policyförändring, såsom policyentreprenörer och att 

det kan vara framdrivet av professionell eller vetenskaplig kunskap (Schneider 

och Ingram, 1997, 2005a, 2005b). Dessa delar av ramverket är dock inte lika 

utvecklade varför jag kompletterade det med en bredare historisk institutionell 

tolkningsram som gjorde det möjligt att tolka kontinuitet och förändring. Det 

erbjöd dels begrepp för att beskriva förändringar och också en tolkningsram för 
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att förstå den delvisa förändringen som en effekt av, och respons på, både internt 

och externt tryck.  

En invändning mot det valda angreppssättet skulle kunna vara avsaknaden av 

aktörer i tolkningen. Aktörerna betraktas ju som mer eller mindre fångade i och 

av institutionernas tryck. Jag vill dock framhålla att genom att inkorporera de 

mer inkrementella förståelserna av förändring, som betonar de pågående 

kamperna inom institutioner men också över rådande institutionella arrange-

mangen, erkänns också att aktörer förändrar institutioner (Mahoney och Thelen, 

2010). Aktörernas roll i policyförändring har emellertid inte undersökts explicit i 

avhandlingen. Icke desto mindre hade ett sådant fokus bland annat kunnat lyfta 

fram framträdande ministrar som pådrivande för förändringarna. Exempelvis 

byggde dåvarande utbildningsministern Jan Björklunds retorik i period två på en 

skola i kris och att åtgärder behövde vidtas. Detta sätt att rama in debatten om 

skolan kan tänkas ha drivit på expansionen, kontrollinriktningen och inrättandet 

av en separat inspektionsmyndighet. Som framkommit tidigare i avhandlingen 

har ett återkommande dilemma varit huruvida en och samma myndighet skulle 

genomföra implementeringen och utvärderingen, och borgerliga partier hade 

tidigare tryckt på för att inrätta en separat inspektionsmyndighet. Björklund 

genomförde det under sin ministertid, men delar av förändringarna hade 

påbörjats redan under tidigare socialdemokratiska regeringar. Jan Björklund 

under den andra perioden, och Göran Persson under den första perioden, har 

rimligtvis haft inflytande i utformningen av utvärderingspolicyn under respektive 

period, men deras roll ska förstås i samspel med både de inre och yttre tryck som 

uppmärksammats. Aktörerna kan betraktas som uttolkare och företrädare för sin 

tid, vars handlingar tycks ha legat i linje med de tryck som diskuterades ovan.  

Avhandlingens valda ansats för att studera policyförändring har utgått från 

Schneider och Ingrams ramverk och kompletterats med ytterligare historisk 

institutionell teori. Sammantaget innebär det att utvärderingspolicyns stabilitet 

och förändring kan förstås med förändringar i policykontexten, ökad tilltro till 

expertkunskap (Schneider och Ingram, 1997, 2005a, 2005b) och en kombination 

av internt och externt tryck, samt att förändringen kan beskrivas med begreppet 

skiktning (Mahoney och Thelen, 2010). Genom att komplettera förändrings-

analysen med historisk institutionell teori har jag kunnat tolka både utvärde-

ringspolicyns stabilitet och förändring.  
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7.4 Utvärderingspolicyns demokratiska implikationer 

I detta avsnitt diskuteras vilken kunskap om utvärderingspolicyns demokratiska 

implikationer som genereras utifrån Schneider och Ingrams (1997) policydesign-

teori. Avsnittet inleds med en kort rekapitulation om författarnas syn på 

policydesign och demokrati (se även kapitel två) för att därefter appliceras på de 

två periodernas utvärderingspolicy. Därefter diskuteras detta i förhållande till ett 

urval av annan litteratur inom området.  

Demokratiperspektiv i policydesignansatsen 

Som visades i kapitel två har Schneider och Ingram (1997) en tydligt normativ 

utgångspunkt med sitt policydesignramverk. En policyanalys och policydesign 

ska utformas så att de kan stärka och fördjupa demokratin och författarna 

argumenterar för att policys bör analyseras och designas med sikte på deras 

demokratiska effekter: ”Movement toward a stronger and deeper democracy 

requires policy analysis and policy designs that recognize and correct the errors 

of previous designs” (Schneider och Ingram, 1997: s. 203). Deras demokrati-

serande ambition spiller även in i deras syn på policyanalytikerns roll: ”Because 

the choice of policy design features has the potential to transform future context 

in ways that may or may not be advantageous to democracy, the policy analyst 

can be much more socially significant than simply a technician” (Schneider och 

Ingram, 1997: s. 78).  

För att stärka och fördjupa demokratin ska det i designen finnas jämvikt mellan 

de olika demokratiskt främjande värdena i en policy, dvs. rättvisa (t ex: 

opartiskhet, livskvalitet), medborgarskap (politisk röst, deltagande, orientering 

gentemot statsmakten, identitet), demokratiska institutioner (omfattning, djup, 

äkthet) och problemlösande (effektivitet, kostnadseffektivitet, relevans). 

Designen ska vidare vara enkel att förstå och främja kommunikativ rationalitet 

(Schneider och Ingram, 1997: s. 203-207), alltså bidra till ett brett och folkligt 

deltagande i diskussioner om det gemensamma bästa. Den kommunikativa 

rationaliteten åsyftar försök att nå förståelse eller samsyn utan att försöka 

kontrollera de/den andra, och ska ses som ett alternativ till en instrumentell 

rationalitet (Schneider och Ingram, 1997: s. 55). Den demokratisyn som 

Schneider och Ingram utgår från kan således betraktas ligga närmast ett 

samtalsdemokratiskt ideal (Habermas, 1996; Dryzek, 2000), med avseende på 

den vikt de lägger vid ”aktivt och empatiskt medborgarskap” (Schneider och 

Ingram, 1997: s. 203) och medborgares delaktighet. Motsatsen till en 

demokratisk policy är utifrån Schneider och Ingrams perspektiv en teknokratisk 

policy som begränsar deltagande, främjar vissa grupper av människor och 

missgynnar andra.  
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Förutsättningarna för att policys ska kunna stärka demokratin är olika i olika 

policyområdeskontexter. Maktförhållanden, institutionella kulturer och sociala 

konstruktioner av policyns innehåll ser väldigt olika ut i olika 

policyområdeskontexter (Schneider och Ingram, 1997: s. 73). Dessa kontextuella 

faktorer har inverkan i designprocessen (genom så kallade ”designing dynamics”) 

och återspeglas i policyns design, som får uttryck i elementen. Hur elementen 

utformas påverkar alltså i förlängningen demokratin. Ett element kan vara av 

relevans för en eller flera av de värden/egenskaper som policy förväntas tjäna i 

ett demokratiskt samhälle (Schneider och Ingram, 1997: s. 83). Exempelvis 

elementet ”mål” kan utformas till att vara gynnande för vissa men kan också 

skapa krav som kan leda till belastning för andra människor/grupper. Detta är 

kopplat till demokrativärdet rättvisa och särskilt vad gäller jämlikhet och 

jämställdhet (Schneider och Ingram, 1997: s. 83).  

Utifrån Schneider och Ingrams (1997) demokratisyn och policydesignteori bör en 

design utformas så att de demokratiska värdena fördelas jämnt. Därmed ska den 

kunna förändra en tidigare design som resulterat i ojämn fördelning mellan 

värdena (Schneider och Ingram, 1997: s. 84). För att stärka demokratin bör målen 

uttrycka demokratiska värden, och elementen aktörer och implementerings-

strukturer ska utformas så att de ges handlingsutrymme och relativt fri 

resursallokering. Reglerna ska vara öppna och flexibla, målgrupperna som 

konstrueras ska skära tvärs över social klyftor snarare än att befästa etablerade 

sådana. Verktygen ska bygga kapacitet, informera och möjliggöra lärande och 

självstyrning. Vidare ska de grundläggande antagandena binda samman policyn 

genom att logiker är trovärdiga och producerar pålitliga resultat som främjar 

demokratiska värden. Rationaliserande förklaringar ska vara i linje med 

policymålen och innebära rimliga förväntningar om policyns effekter (Schneider 

och Ingram, 1997: s. 191-207). Med hjälp av Schneider och Ingrams (1997) teori 

kan en policydesign och dess element således granskas för att bedöma dess 

implikationer för demokratin i ett visst sammanhang. Härnäst appliceras detta 

på utvärderingspolicyn under två tidsperioder.  

Demokratiska implikationer av utvärderingspolicyn  

Avhandlingens empiriska resultat visar att den första periodens utvärderings-

policydesign hade både stärkande och försvagande demokratiska implikationer. 

De demokratistärkande inslagen kom bland annat från målen, implementerings-

aktörernas stora handlingsutrymme att utforma utvärderingsverksamheten och 

dess resursallokering, liksom utformningen av elementet regler, som var öppna 

och flexibla med få anvisningar för hur utvärdering skulle utformas. Även 

verktygen som syftar till kapacitetsbyggande och lärande är exempel på 

utformning av element som fungerar demokratistärkande utifrån Schneider och 



 

146 

Ingrams ramverk (1997: s. 81-97). Hur policyn länkas samman genom dess 

grundläggande antaganden kan dock tolkas som potentiellt demokrati-

försvagande. Det finns å ena sidan en tilltro till aktörer och målgrupper och att 

medborgare skall kunna vara delaktiga, men förväntningarna är å andra sidan 

mycket högt ställda när det gäller att aktörerna har möjlighet, kapacitet och 

förmåga att hantera utvärderingar, både som mottagare och utförare av 

utvärderingar. De ska generera, ta emot och använda utvärderingsinformation. 

Det är här som utvärderingspolicyn löper risk att vara demokratiförsvagande ur 

Schneider och Ingrams (1997) demokratiperspektiv. Förväntningarna på de 

lokala aktörerna framstår orimligt högt ställda sett till de stora förändringar som 

styrningen av skolan genomgick och därmed blev de nationella kraven kring 

utvärdering för omfattande för kommunerna att hantera. De hade helt enkelt inte 

tillräcklig kapacitet och kanske inte heller motivation att ta det ansvar som de 

förväntades och därmed kunde inte utvärdering stärka det nationella 

beslutsfattandet och demokratin som tänkt. Utvärderingspolicyn kan också 

tolkas försvaga förutsättningarna för samtalsdemokrati. Tilltro till lokala aktörer 

stärker demokratin om policyn, genom de rationaliserande förklaringarna, 

uttrycker rimliga förväntningar på de lokala aktörerna och förväntade effekter 

(Schneider och Ingram, 1997: s. 99-100). De förändringar som reformerna 

eftersträvade kan tänkas ta tid att få in i en organisation, varför förväntningarna 

inte kan anses rimliga. Detta förändras delvis under den andra perioden, genom 

att mindre krav ställs på huvudmännens utvärderingar. Det tänkta flödet mellan 

olika nivåer blev nu delvis förändrat genom att andra aktörer, som EU och OECD 

integrerats i utvärderingspolicyn (se kapitel fem). Men det kan inte ses som en 

förändring mot en mer demokratiskt främjande utvärderingspolicy. Målsättnin-

garna, regler, verktyg och implementeringsaktörerna och deras handlings-

utrymme återspeglar i mindre utsträckning Schneider och Ingrams syn på 

demokratiska värden under den andra perioden. Som den empiriska analysen 

visat är det tydligare regler och tuffare sanktioner, mindre ambition för lärande 

och kapacitetsbyggande som elementsanalysen av den andra periodens utvärder-

ingspolicy ger uttryck för. Sammantaget tyder det på ett försvagande av 

demokratin. 

Utifrån Schneider och Ingrams (1997) demokratisyn och antaganden om 

elementens inverkan på demokratin skulle utvärderingspolicyns förändring 

således kunna tolkas som delvis demokratiförsvagande. Utvärderingspolicyn kan 

delvis passa in i vad Schneider och Ingram kallar en vetenskapligt och 

professionellt driven policydesign (Schneider och Ingram, 1997: s. 150) som 

innebär att strävan mot objektiv vetenskap och expertutlåtande i (alltför) stor 

grad präglar policydesignen. De demokratiska värdena blir undanskymda i 

förhållande till nyttotänkande och teknokrati (Schneider och Ingram, 1997: s. 

152). I en sådan policyområdeskontext är det en viss typ av kunskapskonstruktion 

som formar och präglar diskussionen kring det politiska sakområdet, och 
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policyskaparna tenderar att hänvisa till vetenskapliga bedömningar [läs 

utvärderingar som ges den statusen] som legitimerande underlag för åtgärder 

(Schneider och Ingram, 1997: s. 150-157). Det finns flera empiriska uttryck för att 

utvärderingspolicy under den andra perioden i mångt och mycket är präglat av 

en sådan föreställning, vilket bland annat innebär att t.ex. den utvärderings-

kunskap som efterfrågas i utbildningspolicydiskursen och granskningssamhället 

präglar kontexten och inverkar i policyns design. Schneider och Ingram (1997) 

menar alltså att denna utveckling är negativ för demokratin. Översatt till 

avhandlingens empiriska studie skulle det kunna uttryckas som att utbildnings-

policy i stor grad är präglad av en kunskapsdiskurs som inte främjar demokra-

tiska värden. Behovet av mer kunskap från utvärderingssystem och utvärderingar 

efterfrågas konstant, åtföljt av föreställningen att utvärdering och kunskap som 

därigenom genereras skulle vara ”objektiv”. Schneider och Ingrams argument 

skulle vara att utvärdering endast är ett kunskapsunderlag bland många, och att 

forskning är endast en infallsvinkel på ett problem - inte det enda.  

Demokratiska implikationer ur andra demokratiperspektiv 

Utifrån Schneider och Ingrams (1997) designramverk och demokratiperspektiv 

indikerar alltså utvärderingspolicyn negativa implikationer för demokratin. Men 

tolkning beror givetvis på utgångspunkten. Schneider och Ingrams (1997) 

demokratisyn kan närmast beskrivas som ett samtalsdemokratiskt demokrati-

ideal. Utifrån andra demokratiideal hade utvärderingspolicyns demokratiska 

implikationer sannolikt kunnat tolkas annorlunda. Exempelvis om en represen-

tativ demokratimodell använts hade utvärderingspolicyns demokratiska 

implikationer framträtt i ett annat ljus. En sådan tolkning skulle betona hur 

utvärdering främjar transparens, ökar tilliten och legitimiteten till systemet och 

stärker upp systemet där brister kunnat identifieras genom exempelvis 

inspektion (se t.ex. Hanberger, 2006). Förändringen mellan den första och andra 

perioden, med en ökning av extern utvärdering och starkare betoning på 

inspektion, har utifrån ett representativt demokratiperspektiv fungerat 

demokratistärkande. Likaså ur ett elitdemokratiskt utvärderingsperspektiv hade 

utvecklingen av utvärderingspolicyn också kunnat tolkas som stärkande. 

Utvärdering tillhandahåller alltmer information till beslutsfattare och ger 

kunskap om huruvida valda lösningar fungerat (Hanberger, 2006). Dessa 

exempel visar att tolkningen blir avhängig demokratisynen. Men Schneider och 

Ingram (1997) diskuterar inte särskilt utförligt alternativa demokratiideal eller 

konsekvenserna av det förespråkade demokratiideal som deras teori bygger på. 

På liknande sätt finns en tendens inom utvärderingslitteraturen att diskutera 

”demokratisk utvärdering” som en företeelse eller ett ideal, utan att de många 

olika demokratiperspektiv som kan inrymmas i demokratisk utvärdering 
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problematiseras i särskilt stor utsträckning. Som nämndes i kapitel två finns det 

flera utvärderingsansatser som har en uttalat demokratisk ambition, och som 

uttrycker ambitionen att utvärdering ska stärka demokratin (se t.ex. MacDonald, 

1978; McTaggart, 1989, 1991; House och Howe, 2000, 2003; Ryan, 2005; 

Chouinard, 2013; Picciotto, 2015; Abma m.fl., 2016; Simons och Greene, 2018). I 

den litteratur som diskuterar demokratisk utvärdering berörs ofta tillväga-

gångssätt och metodologi och därmed blir det utvärderarens tolkning av 

utvärderingsuppdraget och agerande i utvärderingsprocessen (och efter) som 

ställs i förgrunden. Att stärka demokrati genom utvärdering blir enligt en sådan 

linje främst den individuella utvärderarens ansvar. Det är problematiskt eftersom 

analysen i avhandlingen visade att handlingsutrymmet för myndigheterna dels är 

begränsat, och i vissa fall är de även väldigt styrda i fråga om vilka utvärderingar 

som ska genomföras och på vilket sätt. Hur ska detta demokratiuppdrag kunna 

tillskrivas utvärderare när förutsättningarna för dem inte finns? På en större 

skala blir det även svårt att realisera en sådan vision om den demokratiske 

utvärderaren när utvärdering som aktivitet är ”captured of vested interests” 

(Picciotto, 2015: s. 160). Utvärderingspolicy kan utformas på ett sätt som ger eller 

inte ger särskilt stort utrymme för utvärderare att kunna bidra till demokratin.  

Utvärderingspolicyns demokratiska funktioner 

I avhandling har ett styrningsperspektiv nyttjats för att studera utvärderings-

policy, och jag har vinnlagt mig om att använda teoretiska redskap som kunnat 

visa på att policyns sammanhang skapar möjligheter och begränsningar för vad 

utvärdering kan vara och bli i ett demokratiskt och samhälleligt perspektiv. Jag 

vill i den frågan återknyta till Stockmann och Meyers (2013) diskussion av 

utvärderingars olika samhälleliga funktioner. De menar att utvärdering i grund 

och botten fyller tre olika funktioner i ett modernt demokratiskt samhälle: 

kontroll, legitimitet och upplysning (2013: s. 8-16). Utvärderingspolicy kan 

utformas för att fylla dessa tre funktioner inom olika områden i den demokratiska 

styrningen och samhället, vilket kan benämnas domäner: implementerings-

domänen, den politiska beslutsfattardomänen och den policykontextuella 

domänen. De tre funktionerna hänger samman och utvärderingspolicy skulle 

(teoretiskt sett) kunna utformas för att fylla dessa funktioner inom respektive 

domän (se kapitel två).  

Avhandlingens empiriska analys visar dock att utvärderingspolicyn inte har 

utformats för att kunna svara mot dessa tre funktioner i lika stor utsträckning. 

Analysen visar att utvärderingspolicyn främst utformades för implementerings- 

och beslutsfattardomänen. Samtliga funktioner fanns representerade inom dessa 

två domäner till viss del. Den upplysande funktionen fanns under båda perioder 

delvis representerad genom att utvärdering skulle verka upplysande för 
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beslutsfattardomänen. Den legitimerande funktionen framträdde under båda 

perioderna, genom att utvärderingspolicyns utformning syftades till att stärka 

tilltron till de politiska besluten, och särskilt under första perioden när 

utvärdering kopplades samman med den framtida inriktningen för utbildnings-

politiken. Det fanns således en viss koppling mellan utvärdering och 

beslutsfattande vilket skulle kunna bidra till att öka legitimiteten (Stockmann och 

Meyer, 2013). Kontrollfunktionen fick dock ett ökat utrymme över tid, och under 

den andra perioden var detta den dominerande funktionen. Att utvärdering i allt 

större utsträckning fyller en kontrollfunktion menar Stockmann och Meyer 

(2013) är en generell utveckling. Utvärdering nyttjas alltmer som kontroll-

instrument för bedömning av program, projekt och åtgärder och ofta som en del 

av organisationers kontroll- och styrningssystem (s. 49). 

Utvärderingspolicyn utformades för den policykontextuella domänen i mindre 

utsträckning, även om det fanns representerat under båda perioderna. 

Utvärderingar skulle riktas till olika målgrupper och ge dem information och öka 

deras kunskaper om tillståndet i skolan, och senare också om elevernas 

skolresultat och progression. Men den upplysande funktionen handlar inte 

enbart om informationsspridning till beslutsfattare och medborgare, utan också 

om en kritisk funktion i demokratin enligt Stockmann och Meyer (2013). Det 

finns väldigt få exempel på att utvärderingspolicyn designats för att utvärdering 

skulle öppna för policykritik, för värdering av de valda strategierna och insatserna 

eller för policyomprövning. För att utvärdering ska kunna göra rättvisa mot 

strävan att bidra till upplysning krävs oberoende utvärderingsinstitut som har 

möjlighet att själva välja utvärderingsfokus och en budget som går att tala om, så 

att utvärdering inte begränsas till uppdragsstyrd utvärdering och bemyndigad 

forskning, enligt Stockmann och Meyer (2013). Den utveckling som utvärderings-

policyn gått mot kan i princip innebära att det som regeringen anser vara lämpligt 

att utvärdera är det som utvärderas, det finns ingen försäkran att det som är av 

betydelse från ett samhälleligt perspektiv också utvärderas (Stockmann och 

Meyer, 2013). Även Dahler-Larsen (2012) betonar vikten av utvärdering som kan 

utmana de officiellt artikulerade behoven av utvärdering. Om utvärdering ska 

vara ett stöd för demokratisk beslutsfattande och demokrati bör utvärdering 

också kunna utmana regeringens behov om vad som ska räknas, mätas och 

granskas. Det är nödvändigt för en bredare demokratisk debatt: ”A policy of 

evaluation that denies such opening of democracy toward itself sounds too much 

like organizing in advance what can be said in the democratic debates of the 

future” (Dahler-Larsen, 2012: s. 237).  

Den policydesign som avhandlingen har rekonstruerat visar att en upplysande 

och policykritisk funktion till största delen är frånvarande. Denna iakttagelse 

ligger i linje med den utveckling som Furubo och Sandahl uppmärksammat där 

utvärderingarnas uppgift blir att ”mata” de administrativa kontroll- och 
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beslutsfattarprocesserna (Furubo och Sandahl, 2002: s. 19), snarare än att 

granska dem. Att utvärdering reduceras till att fylla en sådan funktion har 

kritiserats inom delar av utvärderingslitteraturen. Dahler-Larsen (2015) menar 

att denna utveckling har lett till en symbios mellan utvärderare och 

administratörer och till en expansion av informationsproduktion under 

förespegling av att den tros vara användbar i administrativa beslutsprocesser. Ett 

argument som Dahler-Larsen för fram är att det sker på bekostnad av informa-

tionsproduktion som kan användas för att ifrågasätta själva handlingslinjerna 

och deras innehåll. I förlängningen blir detta en legitimerande fasad för det 

offentliga att policys verkligen undersöks och granskas (Dahler-Larsen, 2015). 

Det innebär att utvärdering skapas för administrativa beslutsprocesser, men inte 

för att ifrågasätta policys vilket behövs i en vital demokrati.  

Den empiriska analysen visar hur utvärderingar fyller olika funktioner och har 

olika form och inriktning, och att det innebär att vissa aspekter granskas och 

synliggörs vid vissa tidpunkter och inte vid andra. Detta har betydelse för hur 

skolan och utbildning ska förstås och hur problem och lösningar ramas in, och 

vilka uppfattningar som bekräftas i det offentliga samtalet (se Dahler-Larsen, 

2003, 2012). Som den tidigare förändringsanalysen visade förändrades 

utvärderingspolicyn mot mer kontroll och expanderade till följd av externa och 

interna tryck. Men en sådan expansion behöver alltså inte innebära att 

utbildningspolicy granskas i större utsträckning. Utvecklingen signalerar att (ett 

nationellt) ansvar tas genom att mer resurser och tydligare krav ställs på, och 

genom, utvärdering i olika former. Men om avhandlingens rekonstruerade 

utvärderingspolicy sätts i relation till Stockmann och Meyers (2013) tre 

huvudsakliga syften för utvärdering kan brister i relation till de upplysande 

funktionerna identifieras. Att utbildningspolitiken inte utsätts för utvärderingars 

granskade frågor skulle således vara negativt för demokratin, för att avsluta där 

avsnittet började.  

Sammanfattningsvis har kapitlet diskuterat förtjänster och begränsningar med 

avhandlingens valda angreppssätt och teori och diskuterat resultaten i 

förhållande till annan relevant litteratur. Kapitlet har synliggjort både brister och 

förtjänster, samt potentiella utvecklingsmöjligheter. I nästa kapitel tas fasta på 

dessa iakttagelser då slutsatser och fortsatt forskning diskuteras.  
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8. Slutsatser och framåtblick 

8.1 Inledning 

Detta kapitel består av två delar. Den första återvänder till avhandlingens syfte 

och frågeställningar. I anslutning till detta diskuteras även avhandlingens bidrag. 

Den andra delen är framåtblickande med reflektioner kring vidare forskning 

utifrån de insikter och frågor som arbetet med avhandlingen har väckt.  

8.2 Sammanfattande slutsatser 

Avhandlingens syfte var att synliggöra, beskriva och analysera hur nationell 

utvärderingspolicy på skolområdet utformats och förändrats under två 

reformperioder av skolan. De frågeställningar som väglett arbetet var för det 

första vad som karaktäriserar utvärderingspolicyn under respektive reform-

period. För det andra hur utvärderingspolicyn har förändrats mellan de två 

reformperioderna och vad som kvarstår oförändrat. För det tredje hur utvärder-

ingspolicyns karaktär, eventuella förändring och demokratiska implikationer kan 

förstås.  

Utvärderingspolicyns karaktär 

I kapitel fyra och fem rekonstruerades utvärderingspolicyn utifrån dess policy-

designelement och de utvärderingar och utvärderingssystem som var i bruk. 

Under den första perioden (1988-1994) kännetecknades utvärderingspolicyn av 

att utvärdering skulle stödja, möjliggöra och underlätta implementeringen av 

styrreformerna och därefter ha en tydlig roll i skolans mål- och resultatstyrning. 

Utvärderingspolicyn avspeglade att den utvärdering som regeringen efterfrågade 

skulle omfatta många olika aspekter av skolans komplexa verksamhet och av 

huvudmännens ökade ansvarstagande. Utvärderingspolicyn kännetecknades av 

att det skulle finnas ett tydligt utvärderingsansvar på varje nivå och att 

utvärderingar skulle utgöra underlag för verksamhetsutveckling och inte primärt 

vara kontrollinriktade. Policydesignen betonade lärande- och kapacitets-

byggande verktyg som förstärker policyns lokala förankring och utvecklings-

inriktning. Skolor och kommuner gjordes till ägare och skapare av utvärderings-

kunskap och deras utvärderingar skulle även nyttjas av den nationella nivån som 

grund för nationella utvecklingsfrämjande åtgärder.  

Utvärderingspolicyn skapades av regeringen och Skolverket, som bildades under 

denna period för att genomföra de omfattande skolreformerna. Skolverket fick 

ett tydligt utvärderingsmandat och ett stort delegerat handlingsutrymme i 
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förverkligandet av utvärderingspolicyn och myndigheten skulle utgöra ett nav i 

flödet av utvärderingsinformation mellan olika nivåer. Skolverket visade hänsyn 

till kommunerna och den kommunala självstyrelsen och ”stannade vid 

kommungränsen”, som det hette. Under den första perioden producerade 

Skolverket bland annat den så kallade Nationella Utvärderingen (NU) med ett 

30-tal utvärderingar. Fokus i Skolverkets utvärderingar låg på skolans 

funktionssätt och processer, skolämnen liksom på skol- och elevresultat som var 

inriktningen i NU-utvärderingar. De utvärderingar som genomfördes under 

perioden avspeglar utvärderingspolicyns betoning på både lokala och nationella 

utvärderingars betydelse för att åstadkomma skolutveckling. Utvärderings-

policyn byggde på antagandet att de lokala aktörerna skulle skapa och använda 

utvärderingar för att utveckla verksamheten och att de både hade kapacitet och 

motivation för att göra det. 

Under den andra perioden (2008-2014) kännetecknades utvärderingspolicyn av 

att utvärdering skulle komma till rätta med skolans bristande kvalitet och 

försämrade resultat samt bidra till att effektivisera styrningen. I kontrast till den 

första perioden karakteriserades utvärderingspolicyn av att det nationella 

utvärderingsuppdraget skulle delas upp på fler implementeringsaktörer och att 

kontrollen skulle stärkas. Policydesignen innehöll bl.a. sanktioner och 

uppmanande verktyg som exempelvis öppen publicering för jämförelser och 

rankningar. Dessa verktyg riktades till huvudmännen och skolorna. 

Utvärderingspolicyns kontrollinriktning avspeglades också i bildandet av en ny 

Skolinspektionsmyndighet. Utvärderingspolicyn bestod av fler implementerings-

aktörer som fick något olika roller. Skolinspektionen svarade för kontrollen, 

Skolverket gavs en mer utvecklingsinriktad roll, samt att IFAU tillkom med 

uppdrag att också utvärdera effekter av utbildningsreformer. Utvärderings-

policyn och de tre myndigheternas utvärderingsverksamhet riktade sig till 

verksamma i skolan, men även till aktörer utanför skolan så som allmänheten, 

media och forskare.  

Analysen av myndigheternas genomförda utvärderingar visade att utvärderin-

garnas fokus också skiljde sig åt mellan myndigheterna. Sammantaget berörde de 

flesta utvärderingar skol- och elevresultat, liksom huvudmännens och skolans 

funktionssätt och processer. Under denna tidsperiod var flera utvärderings-

system i bruk. Flertalet utvärderingssystem baserades på så kallad expertdata där 

externa aktörer som OECD och Skolinspektionen granskade skolverksamheten. 

Utvärderingsinformationen var ofta riktad mot huvudmännen, vilket är ett 

exempel på att huvudmännen förväntades agera på basis av utvärderingskunskap 

som skapats av andra aktörer. I kontrast till första perioden hade kraven på 

huvudmännens utvärderingsverksamhet minskat men det fanns alltså uttryck för 

tilltagande krav på skolor och huvudmännen att agera i förhållande till andras 

utvärderingar.  
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Den slutsats som kan dras om nationell utvärderingspolicys karaktär är att 

policyn har flera problemlösande funktioner, bland annat att lösa kvalitets-

problem i skolan och i befintlig utvärderingsverksamhet men också bidra till 

impementeringen och befästa skolpolitikens reforminriktningar. Den riktar sig 

till många målgrupper och använder olika implementeringsaktörer och -

strukturer, verktyg och regler för att uppnå önskade beteendeförändringar. 

Designelementet implementeringsaktörer- och strukturer visade sig vara ett 

centralt designelement i utvärderingspolicyn under båda tidsperioderna medan 

målgruppskonstruktionerna inte framstod lika centrala.   

Förändring mellan de två reformperioderna 

I kapitel sex gjordes en jämförelse mellan de två periodernas utvärderingspolicy 

med avseende på vad som legat fast och vad som förändrats i policydesignen. 

Utvärderingspolicyn har till stor del varit outmanad och legat fast, men en del 

förändringar framträdde i analysen. Problembeskrivningarna för utvärdering var 

i stort sett desamma under båda tidsperioderna. Kvalitetsbrister i styrningen, 

skolan och i existerande utvärderingar framhölls som problem. Målen för 

utvärdering var också likartade. Under båda perioderna kopplades utvärdering 

ihop med att förbättra och stärka mål-resultatstyrningen samt att komma till 

rätta med brister med befintliga utvärderingar. Målgrupperna var också ett 

designelement som i huvudsak legat fast, men målgrupperna skrevs fram på olika 

sätt under de två tidsperioderna. Exempelvis var medborgare en målgrupp under 

första perioden, medan medborgare oftast ersattes med elever och föräldrar som 

fick en mer framträdande roll som policymottagare under den senare perioden.  

Utvärderingspolicyn använde delvis samma verktyg under båda perioderna, men 

de gavs något förändrad innebörd under den andra perioden. Införandet av 

skarpare sanktioner och fler uppmanande verktyg var en tydlig förändring. 

Reglerna för kommunerna och huvudmännens uppgiftslämnande och deltagande 

i den nationella utvärderingen var bestående mellan de båda perioderna, men 

delar av regelverket och terminologin förändrades. Exempelvis hade kraven på 

att utveckla, följa upp och utvärdera skolplaner och arbetsplaner ersatts med krav 

på att ett kvalitetsarbete skulle genomföras och att missförhållanden skulle 

åtgärdas under den andra perioden. Och terminologin förskjutits från att 

uttryckas som ett utvecklingsarbete till ett systematiskt kvalitetsarbete.  För 

myndigheterna angav reglerna att de skulle utvärdera olika aspekter av skolan 

men inte hur (för IFAU var detta dock något mer preciserat eftersom deras 

instruktion angav att de skulle genomföra effektutvärdering och process-

utvärdering).  En annan kontinuitet mellan de två perioderna var ett fortsatt 

fokus på skolans funktionssätt och processer samt skol- och elevresultat, vilket 

fokuseras i många av myndigheternas utvärderingar. De utvärderingssystem som 
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grundlades under den första perioden består till den andra perioden, samtidigt 

som systemen expanderade och nya tillkom.  

Den slutsats som kan dras är att tre förändringar genom skiktning sker i 

utvärderingspolicyn mellan de båda tidsperioderna. För det första förändras 

elementet implementeringsaktörer och -strukturer. Under den andra perioden 

skulle nämligen fler myndigheter agera implementeringsaktörer och därmed 

förändrades utvärderingspolicyn till att bli spridd på fler aktörer. För det andra 

blir policyn mer kontrollinriktad genom att Skolinspektionens granskningar blir 

allt viktigare och kvalitetsförbättringar skulle åstadkommas genom återkom-

mande inspektion och skärpta sanktioner under den andra perioden. Under den 

andra perioden betonade utvärderingspolicyn i mindre utsträckning lokalt 

lärande genom utvärdering, och huvudmän och skolor förväntades i större 

utsträckning agera på, och utifrån, utvärderingskunskap skapade av andra än 

dem själva. Konstruktionen med ett flöde från skolnivån upp till nationella nivån 

förändrades till att i större utsträckning komma ovanifrån, från nationella och 

internationella utvärderingar som riktar sig nedåt mot den lokala nivån. Att 

utvärderingspolicyn blivit mer kontrollinriktad avspeglas också i att fler 

utvärderingar var uppdragsstyrda från regeringen via regleringsbreven. Den 

utvecklingsinriktade funktionen bibehölls förvisso över tid, men under den andra 

perioden tog föreställningen att mer kontroll ska leda till utveckling och 

förbättring mark. För det tredje expanderade utvärderingspolicyn. Dels genom 

fler implementeringsaktörer, som redan nämnts och dels genom antalet 

utvärderingar och utvärderingssystem. Men även själva systemen expanderar till 

att omfatta fler indikatorer. Expansion är också synlig i att utvärderingarna riktar 

sig till fler intressenter under den andra perioden.  

Utvärderingspolicyns karaktär, förändring och demokratiska 

implikationer 

I kapitel sju tolkades utvärderingspolicyn utifrån de tidigare kapitlen med 

utgångspunkt i Schneider och Ingrams (1997) ramverk. Schneider och Ingrams 

(1997) policydesignteori har överlag varit ett fruktbart teoretiskt verktyg för 

avhandlingens ambition att rekonstruera och beskriva utvärderingspolicyns 

karaktär. Policydesignansatsens beskrivning av utvärderingspolicyn ställdes även 

i relation till andra sätt att karaktärisera den. Det skedde framför allt utifrån 

Trochim (2009), Dahler-Larsen (2012) och Colebatch (2006a, 2006b, 2009b; 

Colebatch m.fl., 2010). Slutsatsen var att andra sätt att analysera utvärderings-

policy i och för sig hade kunnat belysa och ta fram andra sidor av policyn. Men 

diskussionen slog också fast att det valda angreppssättet via Schneider och 

Ingram (1997) varit behjälpligt för att visa hur utvärderingspolicy konstruerats, 

rättfärdigats och förändrats.  
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Utvärderingspolicyn konstaterades vara tämligen stabil, men att förändringar av 

vissa element och delar av policydesignen hade skett i form av förändrade 

implementeringsaktörer- och strukturer, ett ökat kontrollinslag och en expansion 

av utvärderingspolicyn. Dessa förändringar kunde utifrån Schneider och Ingrams 

(1997, 2005b, 2005a; 2014) policydesignteori dels förstås som uttryck för 

policyområdeskontextens kunskapsorienterade karaktär och dels som en följd av 

förändringar i policyområdeskontexten som verkat mot ökad tilltro till 

expertkunskap där oberoende, externa utvärderare värderas högt. Genom att 

komplettera policydesignteorin med historisk institutionell teori som belyser 

inkrementell, stegvis förändring kunde de identifierade förändringarna tolkas 

som skiktning genom att aktörer, instrument och idéer adderats (Mahoney och 

Thelen, 2010; Capano, 2018). De skiktningar som skett kunde utifrån historisk 

institutionell teori förstås som en respons på, och effekt av, externa och interna 

tryck som verkat både för utvärderingspolicyns stabilitet och delvisa förändring. 

Externa tryck som kommer från det så kallade granskningssamhället, 

internationella trender och utvärderingens generella expansion lyftes fram som 

ett sätt att förstå utvärderingspolicyns karaktär och förändring. Även interna 

tryck, genom så kallade eskaleringslogiker kunde bidra till förståelsen av 

utvärderingspolicyns förändring. Men även om förändringar skett konstaterades 

att utvärderingspolicyns grundläggande inriktning inte utmanats, utan snarare 

stärkts över tid. Förändringen och stabiliteten av utvärderingspolicyn tolkades 

som en anpassning i förhållande till externa och interna tryck. Hur utvärderings-

policyns stabilitet och förändring förstås påverkas således av vilket ramverk och 

vilken policyförändringsteori som används.  

Schneider och Ingram förespråkar med sitt ramverk demokratiskt främjande 

policydesign. Ramverket anger hur demokratin påverkas av policydesignen vilket 

också möjliggör en tolkning och diskussion av utvärderingspolicyns 

demokratiska implikationer. Även här blir det synligt att teori och ansats leder 

till olika tolkningar. Slutsatsen om utvärderingspolicyns demokratiska implika-

tioner utifrån Schneider och Ingrams (1997) demokratiperspektiv är att 

utvärderingspolicyns utformning tyder på att den främst har negativa 

implikationer för demokratin. Det visade sig genom att expertkunskap betonades 

utifrån policyområdeskontextens karakteristiska och också i hur de olika 

elementen utformats. Det som framstår som negativt för demokratin måste 

förstås utifrån Schneider och Ingrams samtalsdemokratiska ideal. I diskussionen 

om demokratiska implikationer uppmärksammade jag även andra demokratit-

eorier. Den analysen visade att om andra demokratiteorier eller ideal (t.ex. 

elitdemokratisk teori) används skulle utvärderingspolicyns demokratiska 

implikationer visat sig mer positiva.   

Utifrån Stockmann och Meyers (2013) analys av utvärderingars funktioner i ett 

demokratiskt samhälle kunde också brister i utvärderingspolicyns design 
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skönjas. Utvärderingspolicyn var huvudsakligen utformad för att fylla en 

legitimerande och kontrollerande funktion. Den kontrollerande funktionen gavs 

ökad vikt under den andra perioden. Den upplysande funktionen i form av 

informationsspridning fanns, men den kritiskt granskande delen av upplys-

ningsfunktionen däremot var frånvarande. Utvärderingspolicyn är alltså inte 

utformad för kritisk granskning av utbildningspolitiken. Huvudsakligen berör 

den implementerings- och beslutsfattardomänerna, vilket innebär att det som är 

samhällsmässigt relevant kanske inte utvärderas. Det är potentiellt negativt för 

den offentliga debatten och för en vital demokrati.  

Min slutsats för den tredje forskningsfrågan är att utvärderingspolicyns karaktär, 

förändring och demokratiska implikationer kan förstås på flera kompletterande 

sätt och att den teori och tolkningsram som används påverkar vilka egenskaper, 

förändringar och demokratiska implikationer som uppmärksammas och 

framträder. Slutsatsen är inte överraskande och bekräftar det som är väl känt 

inom samhällsvetenskaplig forskning. Det intressanta är hur utvärderings-

policyns karaktär, förändring och demokratiska implikationer framstår när olika 

teorier används. När det gäller exempelvis policyns demokratiska implikationer 

har den valda ansatsen kunnat visa att demokratin påverkas i en eller annan 

riktning oavsett om policyn föregåtts av en diskussion om hur den är tänkt 

fungera och användas. Denna insikt bör också beaktas av utvärderingsforskare 

och praktiker som förespråkar så kallad demokratisk utvärdering. De bör 

exempelvis klargöra vad för slags demokrati som utvärderingspolicyn syftar till 

att främja.   

Avhandlingens sammantagna bidrag 

Avhandlingen har velat bidra med kunskap om utvärderingspolicy på 

skolområdet utifrån ett styrningsperspektiv och tog därför utgångspunkt i den del 

av utvärderingslitteraturen som argumenterar för vikten av att studera 

utvärdering på detta sätt. Avhandlingen bekräftar resultat från tidigare studier 

som visat att utvärderingsidéer och verksamheter skapas i ett sammanhang och 

bland annat påverkas och formas av rådande styrningsideal (Nordesjö, 2015; 

Hertting och Vedung, 2009).  

Avhandlingens utveckling och användning av begreppet utvärderingspolicy avser 

också att göra ett begreppsligt bidrag till utvärderingsforskningen. 

Avhandlingens utvärderingspolicybegrepp har synliggjort och placerat in 

utvärdering i ett styrningssammanhang, vilket flera utvärderingsforskare påtalat 

ett behov av (se t.ex. Wollmann, 2003; Chelimsky, 2006; Schoenefeld och 

Jordan, 2017). Genom att ta fasta på överväganden så väl som aktiviteter i 

definitionen av utvärderingspolicy, och inkludera flertalet närbesläktade 
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aktiviteter har avhandlingens grepp inneburit att både de politiska 

viljeriktningarna för utvärdering kunnat synliggöras, såväl som de utvärderings-

aktiviteter som genomförs. Avhandlingens definition liksom det valda 

angreppssättet har således bäddat för att studera utvärderingspolicy ur ett 

styrningsperspektiv. Därmed kompletterar avhandlingens utvärderingspolicy-

begrepp Trochims (2009) som huvudsakligen fokuserar på organisationers 

utvärderingspolicy med svag koppling till offentligt policyskapande.  

Avhandlingen har visat hur policydesignteori kan användas för att rekonstruera 

och förstå utvärderingspolicys karaktär, förändring och demokratiska implika-

tioner. Avhandlingen bidrar här dels med ytterligare en tillämpning av Schneider 

och Ingrams (1997) policydesignteori. Men avhandlingen skiljer sig på några 

punkter i förhållande till hur ramverket huvudsakligen nyttjats tidigare.  Till 

skillnad från tidigare studier har jag använt ramverket för analys av en policy som 

inte är en utpräglad sakområdespolicy och som inte präglas av kontext med 

tydliga målgruppskonstruktioner. Avhandlingen bidrar därmed till policydesign-

litteraturen genom att visa att även om målgruppskonstruktionerna är centrala i 

Schneider och Ingrams teori så kan det likväl vara tillämpbart och förtjänstfullt 

även för policyanalys av andra typer av policy där målgruppskonstruktionerna 

haft en mer undanskymd roll.  

I avhandlingen gjordes en viss anpassning av ramverket vilket också kan 

betraktas som ett tillskott. För tolkningen av utvärderingspolicyns förändring 

kompletterades Schneider och Ingrams teori med en historisk institutionell 

tolkningsram (Mahoney och Thelen, 2010; Peters, 2012; Conran och Thelen, 

2016). Genom att anamma mer inkrementella utgångspunkter för tolkning av 

policyförändring kunde utvärderingspolicyns stabilitet och förändring förstås 

som stegvisa anpassningar i förhållande till externa och interna tryck. Avhand-

lingen har på så vis exemplifierat en fruktbar komplettering till Schneider och 

Ingrams ramverk (Schneider och Ingram, 1997, 2005a, 2005b; Schneider m.fl., 

2014) med avseende på policyförändring.  

Med hjälp av styrningsperspektivet och Schneider och Ingrams (1997) ramverk 

har avhandlingen kunnat visa att utvärderingspolicyn formas av det 

sammanhang (policyområdeskontext) den skapas i. Men i avhandlingen har jag 

också visat att utvärderingspolicyn nyttjas för att legitimera den förda politiken 

och designas för att kunna skapa underlag och legitimera politiken, och därmed 

för att påverka och användas i styrningen. Det finns alltså ett dubbelriktat 

förhållande mellan utvärderingspolicy och policyområdeskontexten som har 

synliggjorts i avhandlingen, vilket belyser vikten av att synliggöra utvärderings-

policyn och hur den utformats.     
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Avseende utbildningsvetenskaplig forskning är avhandlingens bidrag att 

analysera en mångfald av olika utvärderingsaktiviteter med ett samlat grepp. År 

1982 påtalade Franke-Wikberg att utvärderingsforskning borde vara en central 

del i utbildningsreformer. Avhandlingen har visat att utvärdering är ett viktigt 

inslag i utbildningsreformerna, men fortfarande kan det framhållas att det saknas 

inspel från utvärderingsforskning i reformdiskussionerna. Jag skulle vilja 

argumentera för att vilka utvärderingar som görs och vilken utvärderingspolicy 

som vägleder utvärderingsverksamhet behöver synliggöras och ges utrymme i 

reformdiskussioner och det offentliga samtalet. Inte enbart i form av diskussioner 

av enskilda utvärderingsverktyg och/eller aktiviteter. Sådana samtal borde i 

högre grad föras med fokus på teorin och policyn bakom utvärdering och vad 

utvärderingar förväntas göra och inte, liksom vad som kan vara rimligt att 

utvärdera och inte och vem som gynnas eller drabbas och på vilka sätt. I 

avhandlingen har jag visat att det här är frågor som utgör återkommande 

dilemman som hanterats på olika sätt inom ramen för det som benämnts som 

utvärderingspolicy. Men utvärderingspolicyn och de frågor som här uppmärk-

sammas är sällan tydliga i offentliga samtal om utvärdering och den förda 

utbildningspolitiken.  

Hur utvärdering får demokratiska och andra konsekvenser vore önskvärt att 

diskutera i större utsträckning. Genom att rekonstruera utvärderingspolicy på 

grundskolans område har avhandlingen, liksom annan forskning, visat att skolan 

i allt större utsträckning styrs av och genom utvärderingar, inte minst nationell 

sådan. Men det är ett styrinstrument som kan ha baksidor. Det är både tids- och 

resurskrävande, och intensivt utvärderande kan bidra till att minska tilliten till 

bl.a. lärare (se t.ex. Hult och Edström, 2016). Sådana baksidor har också 

uppmärksammats av bland annat Tillitsdelegationen (SOU 2018:47, SOU 

2018:48). Avhandlingen har dock inte syftat till att utvärdera utvärderings-

policyns effekter och konsekvenser. Däremot har jag genom avhandlingen velat 

visa att utvärderingspolicyn finns, hur den ser ut och att vi genom sådan 

kartläggning i ett andra steg kan, och bör, ställa kritiska frågor om vad det 

innebär. Därmed hoppas jag att avhandlingen ska kunna ge inspel till debatten 

och kunna gynna offentlig diskussion och samtal.  

8.2 Framåtblick: vidare forskning 

I detta avsnitt samlas insikter och frågor som genererats under arbetet med 

avhandlingen som utgångspunkt för att diskutera uppslag om vidare forskning. 

Jag kommer att fokusera på två spår som skulle kunna utvecklas för framtida och 

fortsatta studier. Det första handlar om att fördjupa kunskapen om 

utvärderingspolicyn på skolområdet med fokus på hur den omsätts och eventuellt 
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omformas i praktiken. Det andra om att utvidga studiet av utvärderingspolicy och 

dess design till andra policyområden. 

Fördjupa kunskapen om utvärderingspolicy på skolområdet  

Avhandlingen har med sin inriktning och sitt omfång täckt in hur den här policyn 

formats och rekonstruerats och pekat på implikationer för bland annat 

demokratin. Däremot har avhandlingen inte avsett att fånga in hur implemen-

teringsaktörer och målgrupper som ingått i analysen själva responderar på och 

bemöter utvärderingspolicyn. Att följa med utvärderingspolicyn ut i skolans 

verksamhet för att därmed ytterligare kunna belysa policyns ”feed forward” 

effekter (Schneider och Ingram, 1997) skulle därför kunna vara ett nästa steg för 

att ytterligare fördjupa analysen av nationell utvärderingspolicys effekter. Här 

skulle med fördel dokument och intervjuer med huvudmän och skolaktörer vara 

lämpligt. Avsikten skulle vara att studera den i avhandlingen rekonstruerade 

nationella utvärderingspolicyn närmare policypraktiken i skolor och hos 

huvudmän för att lära sig mer om hur utvärderingspolicyn formas och omformas 

i mötet med skolornas och huvudmännens arbete. I detta sammanhang skulle det 

också vara möjligt att närmare studera utvärderingspolicyns demokratiska 

implikationer. Det skulle kunna undersökas genom exempelvis intervjustudier av 

hur aktörer i skolor och skolhuvudmän responderar på utvärderingspolicy och 

hur de ser på sig själva och sin verksamhet i förhållande till den. Hur upplever 

och förhåller sig målgrupper och implementeringsaktörer exempelvis till 

verktygen i policydesignen, och hur ser de på sitt ägandeskap i förhållande till att 

respondera på externa utvärderingsstudier och uttrycken för minskad tilltro, för 

att ta några exempel på ingångar för en sådan studie.  

En sådan studie skulle kunna bygga vidare på resultaten från denna, där 

utvärderingspolicyn skapar olika handlings- och manövreringsutrymmen för 

särskilt skolhuvudmännen att agera i förhållande till egenproducerad eller 

externt producerad utvärderingskunskap. En annan variant som håller kvar vid 

skolområdet är att utvidga studien av nationell utvärderingspolicy till att 

inkludera fler av utvärderingspolicyns aktörer. Avhandlingen har koncentrerat 

sig på aktörer som riksdag, regering och myndigheter på den nationella nivån. 

Det har å ena sidan varit gynnsamt för att fånga nationell utvärderingspolicy. 

Men å andra sidan har rekonstruktionen av denna policy visat att en mångfald av 

aktörer bidrar till och omfattas av den. Deras perspektiv kunde tas tillvara i en ny 

fördjupad studie. Det handlar förstås om att studera företrädare för skolor, 

kommuner och fristående skolhuvudmän, som redan nämnts ovan. Men det 

handlar även om att inkludera företrädare för internationella aktörer i form 

exempelvis OECD, och andra internationella utvärderingsaktörer, som ju 

inlemmas i den nationella utvärderingspolicyn.  
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Studera utvärderingspolicy inom andra policyområden  

Även om avhandlingen begränsas till utvärderingspolicy på skolområdet, borde 

den och resultaten till viss del kunna vara användbara som ingångar för att 

utforma studier som utforskar utvärderingspolicy på andra policyområden som 

liksom skolan blivit alltmer utvärderingstäta, som exempelvis hälso- och 

sjukvården och socialtjänst. En annan tänkbar studie kunde därför vara att 

använda avhandlingens angreppssätt och applicera det på nämnda och andra 

policyområden. Det skulle efterhand möjliggöra intressanta jämförelser om hur 

utvärdering styrs och organiseras i olika delar av välfärdsstaten. En ytterligare 

fördel med att studera andra policyområden ligger i potentialen att pröva 

avhandlingens utvärderingspolicybegrepp i fler empiriska sammanhang. En 

sådan studie skulle kunna utformas i likhet med denna, men med fördel också 

lägga ett större fokus på implementeringsaktörernas hantering och utformning 

av utvärderingspolicyn. Framtida studier kan också fokusera på utvärderings-

policyns praktik och implementeringsaktörernas agerande (Colebatch, 2018) 

vilket kan ge ytterligare värdefull kunskap. En sådan studie skulle i större 

utsträckning också kunna inkludera förändringsmekanismer som i avhand-

lingens förändringsanalys visade på möjliga förklaringar till utvärderings-

expansionen för denna policy. Man skulle också kunna tänka sig att utveckla 

policyområdeskomparativa studier eller till och med länderkomparativa studier.  
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Summary 

National Evaluation Policy: Its design and change in 
compulsory education from 1988–2014 

Evaluation as an activity and phenomena has grown in both volume and scope 

across levels and sectors in recent decades. The education sector in Sweden is no 

exception, with over 30 different evaluation systems currently in use (Lindgren 

et al, 2016). Despite more evaluation of and in schools, there is insufficient 

knowledge about how and in what ways evaluation governs education and its role 

in the education sector. Specific evaluation activities, such as inspection or 

national tests, have been studied in relation to education governance, but few 

researchers have explored how the establishment of multiple evaluation activities 

has become institutionalized and changed over time. There is also a need to 

develop conceptual and analytical tools on how to research the role of evaluation 

in education from a governing perspective and how it may change over time. This 

thesis addresses such issues by studying national evaluation policy during two 

periods of reform in education. The thesis contributes to our understanding of 

how evaluations are institutionalised and used in public policy, in particular in 

the education sector, and discusses the democratic implications of evaluation 

policy. This thesis argues for the need for a broader public discussion about the 

kind of evaluation needed in a vital democracy. It is further argued that questions 

of what evaluation is and should be, in education as well as society at large, 

require more attention and discussion.  

A governing perspective on evaluation policy requires attention to the question of 

policy change. Governing, in itself, is associated with change, for example, by 

aiming to initiate, consolidate or prevent change. Swedish education has been 

subject to comprehensive political restructuring and reform in recent decades. If 

and how evaluation policy has also changed in relation to these reforms, and how 

in, such cases, this change can be understood are questions that still require an 

answer. By analysing evaluation policy, this thesis seeks to contribute with 

knowledge about how evaluation is designed in a particular policy context, with 

Swedish compulsory education from 1988–2014 as its empirical focus. This time 

span also offer opportunities to contribute knowledge about how the evaluation 

policy has changed or remained stable during these periods of extensive 

education policy reforms.   

The aim of the thesis is to explore and analyse the design and possible changes in 

national evaluation policy in compulsory education during two periods of 

extensive educational reform (1988–1994 and 2008–2014). Three research 

questions are posed:  
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1. What has characterized evaluation policy design during the two reform 

periods?  

2. (How) has evaluation policy changed between the two periods and what 

has been left unchanged?   

3. How can the characteristics, changes to and democratic implications of 

evaluation policy be understood?  

This thesis comprises eight chapters. The first chapter presents the research 

problem, aim and research questions. The second chapter puts forward and 

discusses the conceptual and theoretical bases for the analytical framework. This 

is followed by a chapter on the methods and materials used. After this, there are 

two empirical chapters. These correspond to the first research question by 

exploring evaluation policy design during two reform periods. Chapter four 

covers 1988–1994 and chapter five covers 2008–2014. Chapter six targets the 

second research question by analysing change and continuity between the two 

reform periods. Chapter seven is a synthesizing chapter that discusses the third 

research question by drawing on the results presented in the preceding chapters. 

In the eighth and final chapter the findings are summarized and the thesis’ 

contributions are discussed.  

Theoretical framework 

The theoretical framework builds on evaluation research and policy studies, 

particularly the literature on policy design. These two strands of literature are 

supplemented by additional analytical tools from historical institutionalism on 

issues relating to policy change and how this can be understood.  

In the evaluation literature, there has been much focus on methods and 

approaches regarding how to conduct evaluation, whereas the contextual aspects 

of evaluation have often been neglected. In contrast, this thesis has been 

developed in line with another less dominant strand of evaluation research that 

emphasizes that evaluation is formed and characterized by its political and 

societal context (Weiss, 1993; Howe and House, 1999, Andersson and Karlsson, 

2004; Dahler-Larsen, 2012, Dahler-Larsen and Schwandt, 2012). In this thesis, 

by acknowledging such a perspective on evaluation, the framing and formation of 

national evaluation policy is uncovered in relation to wider political contexts and 

reforms.  

Previous research has focused on how evaluation can be, and has been, used in 

different governance settings, whereas knowledge about the organizing and 

governing of evaluation in itself has been given less attention (Woollmann, 

2003). However, some researchers have focused on the relationship between 

evaluation and political and governance context (e.g. Lundgren, 2006, 2009; 
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Hertting and Vedung, 2009; Segerholm, 2010; Hanberger, 2012; Hansen, 2012; 

Dahler-Larsen, 2012; Lindensjö and Lundgren, 2014; Nordesjö, 2015; Lindgren 

et al, 2016). In this strand of research, attention is directed towards the contextual 

dimension of evaluation. Drawing on this literature, this thesis argues that the 

organizing of evaluation also entails different conditions for evaluation, and that 

evaluation can work in both intended, unintended and constitutive ways.  

Building on Trochim’s (2009) concept, I elaborate a definition of evaluation 

policy that incorporates political aspects and the policy context and enables the 

study of an implicit evaluation policy, as is the case for the Swedish education 

sector. Evaluation policy is defined as the considerations and activities 

concerning evaluation, for example, in the form of evaluative activities such as 

monitoring, quality assurance, inspection, and evaluation systems. The concept 

includes considerations and activities preceding as well as following processes of 

creating and managing evaluations.  

The thesis uses Schneider and Ingram’s (1997) work on policy design to identify, 

reconstruct and analyse evaluation policy in compulsory education. Their 

framework forms part of the contextual orientation of policy studies (Howlett, 

2014), stressing the institutional and ideational constraints of the policy-making 

context. Policy design refers to “the content or substance of public policy – the 

blueprints, architecture, discourses, and aesthetics of policy in both its 

instrumental and symbolic forms” (Schneider and Ingram, 1997: p. 2). Schneider 

and Ingram (1997) further argue that policy designs reflect efforts to advance 

certain values and interests and that policy designs reflect dominant social 

constructions of knowledge and groups of people and power relations. Moreover, 

policy designs also influence political mobilization and affect democracy, which 

is a main concern of Schneider and Ingram’s work. Within this framework, policy 

designs are located in an issue context. The issue context includes the socially-

constructed understandings that emerge from societal contexts. The most 

important aspects of the issue context are social constructions, political power 

and institutional cultures (1997: p. 73). Among the many social constructions that 

might be important, Schneider and Ingram focus on two that are “fundamental 

to the kinds of designs that will ensue: the social construction of potential or 

actual target populations and the social construction of knowledge” (Schneider 

and Ingram, 1997: p. 73). The social construction of target populations refers to 

“the images, stereotypes, and beliefs that confer identities on people and connect 

them with others as a social group who are possible candidates for receiving 

beneficial or burdensome policy” (Schneider and Ingram, 1997: p. 75). The social 

construction of knowledge refers to how facts and knowledge are constructed and 

certified as true (Schneider and Ingram, 1997: p. 75) and the type/kind of 

knowledge that is incorporated in the policy process. These aspects direct 

attention to processes of problem definition, interpretations of cause and effect 
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and characterizations of knowledge and information. They also direct attention 

to the role of experts in policy making and the type of knowledge that means an 

actor will be considered an expert (Schneider and Sidney, 2009: p. 108). 

According to Schneider and Ingram, the social constructions of target 

populations and knowledge are embodied in policy design through different 

policy elements. The core empirical elements found in virtually all public policy 

designs comprise goals and problems to be solved, target populations, rules, 

tools, agents and implementation structures, rationales and assumptions 

(Schneider and Ingram, 1997: s. 82). These elements were used in this thesis to 

guide the empirical work in chapters four and five on reconstructing the 

evaluation policy design. Apart from offering a broad framework to guide 

empirical work, Schneider and Ingram (1997) theorize that certain values and 

interests are promoted in the design process, creating context and time-specific 

policy designs. The framing and choices regarding the substance of the different 

policy elements and how well they fit together has consequences on society and 

on democracy (1997). They argue that public policy design should be guided by 

and assessed in relation to specific democratic values such as justice, citizenship, 

democratic institutions and problem solving. They also argue that policy designs 

“best serve democracy when the goals reflect a balance among democratic values, 

or when they focus on one or more aspects of democracy that are noticeably 

deficient in the societal context” (1997: s. 84). The theory has previously been 

applied to many studies (see Pierce et al, 2014 for a review of past applications) 

covering different levels and policy fields. The propositions about target 

population have been frequently applied (Pierce et al, 2014), resulting in studies 

focusing on specific target populations in different welfare settings. In this thesis, 

evaluation policy is reconstructed and analysed in a context in which knowledge 

construction has a greater impact than target population construction, which has 

been less dominant in previous applications.  

Schneider and Ingram’s policy design theory is used in this thesis as a guide for 

the reconstruction of the evaluation policy design during two periods of 

educational reformation in chapter four (1988–1994) and five (2008–2014) 

(research question no. 1). In chapter six the two policy designs are compared 

based on the design elements, but also taken together as a whole (research 

question no. 2). Their framework is also used in chapter seven as changes in and 

the stability of the evaluation policy is analysed and discussed, as well as its 

democratic implications (research question no. 3). However, regarding policy 

change, the Schneider and Ingram framework has predominantly focused on 

explaining change deriving from constructions of target populations. As a result, 

this thesis also draws on the literature on historical institutionalism in order to 

supplement the analysis of policy change.   
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In historical institutionalism, analytical attention has traditionally been given to 

critical junctures and path-dependent processes that have led to explanations of 

change “that rest on notions of history as a process characterized by punctuated 

equilibria, followed by long periods of institutional stability” (Fioretos et al, 2016: 

p. 12). In recent decades, the research agenda has been directed towards 

understanding more incremental processes of change (Hall, 2016). Researchers 

who emphasize the layered quality of institutions and the varying levels of 

discretion institutions give individuals to interpret and enforce rules, these 

researchers draws attention to differentiated patterns of institutional growth and 

the casual mechanisms producing different variations of patterns of institutional 

change (Fioretos et al, 2016). From a power-distributional conception of 

institution, Mahoney and Thelen (2010) emphasize ongoing struggles within, but 

also over, prevailing institutional arrangements. From this view, institutional 

stability and change is a function of active, ongoing political mobilization 

rendering institutions vulnerable to change, not only at critical moments in time 

but also on an ongoing basis (Mahoney and Thelen, 2010). Incremental change 

can be expected to occur in gaps or soft spots in the intended design of an 

institution or a policy and its on-the-ground implementation and effects (Conran 

and Thelen, 2016). Thus, the mechanisms of change can be found in the 

characteristics of the political context, as well as the characteristics of the 

institutions themselves (Mahoney and Thelen, 2010).  

In this thesis these notions have been used as complementary analytical tools in 

order to understand policy change. Both internal and external factors can act on 

an institution as stabilizing pressure, but such factors can also act as drivers for 

more or less incremental change, by pushing or altering the institution in other 

directions (Peters, 2012; Mahoney and Thelen, 2010). Four modes of such 

gradual institutional change are given special attention in the analysis: 

displacement, layering, drift and conversion (Thelen, 2003; Streeck and Thelen, 

2005; Mahoney and Thelen, 2010). Informed by historical institutionalism, three 

assumptions regarding policy change have been stated and used in the analysis: 

Firstly, the evaluation policy is expected to be stable and only change more or less 

fundamentally at certain times as a result of events in the contextual setting 

(Pierson, 2004; Schneider and Sidney, 2009; Peters, 2012). Secondly, it is 

assumed that the evaluation policy can change in more incremental ways 

(Pierson, 2004; Mahoney and Thelen, 2010; Conran and Thelen, 2016). Drivers 

of change are expected to be found in both policy context and in policy 

characteristics, and are understood to be external and internal pressures 

(Schneider and Ingram, 1997; Mahoney and Thelen, 2010; Peters, 2012; Conran 

and Thelen, 2016). Thirdly, a gradual change in evaluation policy can follow 

different patterns (Mahoney and Thelen, 2010). These assumptions are discussed 

in relation to the empirical findings in chapter seven. 
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Method, material and sources 

In this thesis, the evaluation policy is reconstructed during two periods of 

educational reform. This has been motivated by the guiding perspective and by 

the theoretical framework in studying policy change since, according to Schneider 

and Ingram (1997), changes in a given issue context could spur changes in policy 

design. In the study of policy change, the choice of time span is important since 

it affects the kind of processes and patterns that are made visible and can thereby 

give different understandings and explanations of the observed changes (see 

Sabatier, 1991, 2007; Kogan et al, 2006, Capano; 2009). The time span of the 

reform periods is informed by previous research (Karlsson Vestman and 

Andersson, 2007; Lundahl et al, 2010: Björnsson, 2013; Lindensjö and Lundgren, 

2014). Björnsson’s (2013) reform periods are used as a guiding principle for the 

thesis.  

In order to reconstruct and analyse the evaluation policy, three different kind of 

materials were used. Firstly, different official policy documents were selected 

such as Government Bills (Prop.), Government Directives (Dir.) Swedish 

Government Official Reports (SOU), Ministry Publication Series (Ds), 

Ordinances Containing Terms of Reference for the Agencies and Appropriation 

directions (instruktioner and regleringsbrev). The second type of material 

comprised of texts produced by the agencies such as annual accounting reports, 

operational plans, presentational materials, web pages and documents describing 

their activities, function and role was analysed. A third type of material comprised 

evaluation systems and evaluations conducted by the respective agencies.  

The analysis comprises a qualitatively oriented content analysis (Hsieh and 

Shannon, 2005; see also Graneheim and Lundman, 2004; Elo and Kyngäs, 2008; 

Ginger, 2006). From the theoretical framework, theoretically informed questions 

were formulated and used in the process of analysing the various empirical 

sources. Specifically, these questions were derived from the design elements 

(Schneider and Ingram, 1997) and directed at national policy documents and the 

agencies’ activities, based on descriptions of their work (Gröjer, 2004; Premfors, 

1987), as well as the evaluations and evaluation systems (Scheerens et al 2003) 

through the analysis of evaluation reports. 

Analysis and conclusions 

During the first period (1988–1994), the evaluation policy was characterized as a 

means of helping to implement the extensive educational reforms. The 

government requested the evaluation of different aspects of the school system but 

with a focus on municipalities, which received additional responsibilities in the 

decentralisation reforms. According to the national evaluation policy, evaluation 
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should be conducted on all levels of the school system and should focus on 

stakeholder participation and learning, not external control “from above”. 

Evaluation should promote development on each responsible level on which it 

was to be conducted (school, municipal, state). Hence, policy design generally 

reflected evaluation as a learning and capacity-building tool.  

The evaluation policy during the first period was based on the assumption that 

local actors would conduct, participate in, and use evaluations to develop their 

schools and ways of working, and that local actors in municipalities and 

professionals in schools had both the capacity and the motivation to do so. 

Schools and municipalities were thereby positioned as owners and co-creators of 

evaluation knowledge. During this period, a new central agency was also 

established, the National Agency for Education (NAE). The evaluative task of the 

NAE was comparatively open and far less regulated than the agency that had 

preceded it. The new agency was to use its administrative discretion to both create 

and implement the evaluation policy. During this period, the most frequent 

evaluation objects identified in the evaluations were schools’ performance and 

functioning, school subjects, as well as school and student results. A few national 

evaluation systems were also established, providing recurrent data on student 

and school performance, as well as programme evaluations.  

During the second period (2008–2014), the evaluation policy was partially 

revised in order to come to terms with the perceived poor quality, as school results 

were in a state of decline, and to strengthen the national level in education 

governance. The implementation structures changed again and a new agency, the 

Swedish School Inspectorate (SSI), was established. The Institute for Evaluation 

of Labour Market Policy (IFAU) received a new task, namely, to evaluate the 

effects of educational reforms and education policy. The three implementing 

agencies were assigned different roles in the formation and implementation of 

the evaluation policy. During this period the policy included more sanctions and 

hortatory tools, and more emphasis was placed on comparisons and rankings. 

The policy was largely justified by the need for more and better evaluations. The 

agencies’ evaluations aimed to target a wider public via, for instance, the media, 

as well as researchers. The evaluation policy was based on the assumption that 

local actors should and will act on evaluative knowledge created by the agencies 

and international actors, and that they could be motivated to do so by the threat 

of, for example, sanctions and/or issues of ranking and comparisons.  

The comparison of the evaluation policy during the two periods shows that many 

of the elements were rather stable over time, such as the goals and problem 

definitions, target groups and some of the policy tools and rules remained. The 

evaluation systems developed during the first period were consolidated and more 

systems were added during the second period. The evaluation policy (design) was 
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largely stable but some shifts were also identified in the elements. These changes 

concern the vocabulary adopted, as well as a shift from learning and capacity-

building tools towards more sanctions and hortatory tools. Three more 

incremental but significant changes were identified: i) the element of “agents and 

implementation structures” was altered, ii) the evaluation policy was expanded 

and iii) became more directed towards national and external control.  

Reflecting on the advantages and disadvantages of the chosen approach for 

studying evaluation policy, it was concluded that the chosen design theory served 

as a fruitful theoretical tool for reconstructing and describing the evaluation 

policy. Schneider and Ingram’s (1997) theoretical framework was proven to be a 

useful guide in the reconstruction of the evaluation policy’s design, justification 

and change. Even so, if other approaches had been applied, such as the approach 

developed by Trochim (2009), Dahler-Larsen (2012) or Colebatch (2006a, 

2006b, 2009b; Colebatch et al, 2010), they could have enhanced other aspects of 

the studied policy.  

The evaluation policy was mainly stable, but some changes were identified, as 

presented above. These changes, from Schneider and Ingram’s (1997, 2005b, 

2005a; 2014) theoretical perspective, were a result of the issue context being 

dominated by knowledge ideals and changes in the issue context that increasingly 

promoted more trust in and use of so-called expert knowledge and independent 

and external evaluators. In addition, historical institutional theory helped to 

identify incremental policy change, mainly by adding implementing actors, 

instruments and ideas to the policy (referred to as ‘layering’ by Mahoney and 

Thelen, 2010; Capano, 2018). This layering could be explained as a response to, 

and a consequence of, external and internal pressures, working for the 

simultaneous stability and partial change of the evaluation policy. In this regard, 

external pressures stemming from the ‘evaluation society’ (Dahler-Larsen, 2012; 

Powell, 1999) and international trends leading to a general expansion of 

evaluation are important external factors. Also internal pressures, such as 

escalating logics (Pollitt, 2013) and gaps (Mahoney and Thelen, 2010) added to 

the interpretation of policy change. However, it should be emphasized that even 

if incremental changes were identified, the policy remained largely stable. Thus, 

the basic foundation of the policy did not change. In conclusion, the stability and 

change of the evaluation policy were interpreted as adjustments in response to 

external and internal pressures.  

According to Schneider and Ingram’s (1997) notions of the democratic 

implications of policy design, the evaluation policy design had mainly negative 

implications for democracy and even more so during the second period by 

emphasizing control and lack of trust. Since this finding was based on Schneider 

and Ingram’s (deliberative) democratic perspective, the analysis of democratic 
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implications was broadened by contrasting it with additional democratic 

theories/ideals. This discussion concluded that if other democratic theories or 

ideals (such as elitist democracy or representative democracy) had been applied, 

the democratic implications of the evaluation policy would have been assessed as 

being more positive.  

The democratic implications of the evaluation policy were also interpreted in 

relation to the main functions of evaluations in a democratic society, as depicted 

by Stockmann and Meyer (2013). This analysis found that the evaluation policy 

mainly strengthened the legitimizing and controlling function, and that the latter 

was more strongly promoted during the second period. A third function, the 

enlightenment function, was not prominent in the evaluation policy. Hence, the 

evaluation policy was not designed to critically assess education policy. This 

implies a risk that issues and questions that may be relevant from a broader 

democratic and societal perspective may be overlooked and not subjected to 

evaluation. This would be negative for an open democratic debate and would 

hamper a vital democracy. The discussion concludes that the analysis of 

evaluation policy design, change and democratic implications goes back to the 

importance of the theoretical lenses that are adopted, and that the chosen 

analytical perspectives shape the characteristics, changes and democratic 

implications that are rendered visible.  

This thesis has contributed to evaluation literature by elaborating the evaluation 

policy concept and included policy analytical tools in the empirical study to 

uncover national evaluation policy and how it has changed. The governing 

perspective and the use of the policy design framework has enabled the thesis to 

show how the evaluation policy is shaped in the policy context. Another 

contribution has been made to the field of educational research by covering 

different forms of evaluation and related activities under the umbrella of 

evaluation policy. In this regard, the thesis has contributed with one story about 

the evolution of evaluation in the education sector.  

The incorporation of historical institutionalism into the policy design theory in 

order to understand the change in the evaluation policy design could also be 

considered to contribute to the policy design literature. This thesis has shown 

what the evaluation policy comprises and how it is used to legitimize policy and 

to influence and be used in education policy and reform, thereby illustrating the 

importance of uncovering and presenting evaluation policies and their design. 

Based on these findings, I would argue that the nature of evaluation policies needs 

to be uncovered and given additional room in political discussion and public 

debate. Such discussions and debates need to be wide ranging, encompass the 

complex web of evaluative activities, with an ambition to unveil taken-for-granted 

assumptions. Such explicit discussions should include what evaluation is 
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expected to achieve, what is reasonable to evaluate, and who benefits or loses. On 

this final note, I hope that this thesis will spur public as well as scholarly debate 

that will further scrutinize evaluation policy in all its complexity. 
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resultat 

Skolverket Kostnader 
Resultat 

Nej (ö) Årsred. 
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svenska: en jämförande studie mellan 
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Skolverket Resultat 
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Nej Libris  
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Skolverket Reform  
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Nej Libris 
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Utvf./Metautv 
Elevgrupp 

Nej Libris 
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Skolverket Särskild 
satsning 
(försöksv.) 

Nej Libris 
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Skolverket Kostnader 
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Skolverket Kostnader 
Resultat 

Nej Libris 

1994 Skolan: jämförelsetal för 
skolhuvudmän, Delrapport 

Skolverket Kostnader 
Resultat 

Nej Libris 

1994 Skolan: jämförelsetal för 
skolhuvudmän, Årsrapport 

Skolverket Kostnader 
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Nej (ö) Libris 
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Resultat 

Nej, men 
arv från 
SÖ 

Libris 

1992 NU 92: syfte, genomförande, 
metoder.  

Skolverket Övrigt 
Utvf./Metautv 

 
Libris 

1993 NU 92. Bild: huvudrapport. Uni/ 
Skolverket 

Skolans 
funktionssätt 
Resultat 
Ämnen 

 
Libris 

1994 NU 92. Det muntliga provet i engelska 
i åk 9: [fördjupad analys] 

Uni/ 
Skolverket 

Skolans 
funktionssätt 
Resultat 
Ämnen 

 
Libris 

1993 NU 92. Engelska: huvudrapport.  Uni/ 
Skolverket 

Skolans 
funktionssätt 
Resultat 
Ämnen 

 
Libris 
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Vad 
utvärderas 

Regerings 
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Källa 

1993 NU 92. Hemkunskap: huvudrapport.  Uni/ 
Skolverket 

Skolans 
funktionssätt 
Resultat 
Ämnen 

 
Libris 

1994 NU 92. Hemkunskap: kost, 
arbetsprocessen, 
konsumentekonomi, uppföljning  

Uni/ 
Skolverket 

Skolans 
funktionssätt 
Resultat 
Ämnen 

 
Libris 

1994 NU 92. Hur löser elever uppgifter i 
matematik?  

Uni/  
Skolverket 

Skolans 
funktionssätt 
Resultat 
Ämnen 

 
Libris 

1993 NU 92. Idrott: huvudrapport Uni/ 
Skolverket 

Skolans 
funktionssätt 
Resultat 
Ämnen 

 
Libris 

1994 NU 92. Idrott på landsbygd och i 
storstad  

Uni/ 
Skolverket 

Skolans 
funktionssätt 
Resultat 
Ämnen 

 
Libris 

1993 NU 92. Matematik, Åk 5, 
Huvudrapport.  

Uni/ 
Skolverket 

Skolans 
funktionssätt 
Resultat 
Ämnen 

 
Libris 

1993 NU 92. Matematik, Åk 9, 
Huvudrapport.  

Uni/ 
Skolverket 

Skolans 
funktionssätt 
Resultat 
Ämnen 

 
Libris 

1993 NU 92. Musik: huvudrapport.  Uni/ 
Skolverket 

Skolans 
funktionssätt 
Resultat 
Ämnen 

 
Libris 

1994 NU 92. Musik åk 2 och 5: 
musikämnets villkor och möjligheter 
från Lgr 80 till Lpo 94 

Uni/ 
Skolverket 

Skolans 
funktionssätt 
Resultat 
Ämnen 

 
Libris 

1993 NU 92. Naturorienterande ämnen. 
Ekologi och människokroppen: 
huvudrapport.  

Uni/ 
Skolverket 

Skolans 
funktionssätt 
Resultat 
Ämnen 

 
Libris 

1993 NU 92. Naturorienterande ämnen. 
Lärar- och elevbedömningar: 
huvudrapport.  

Uni/ 
Skolverket 

Skolans 
funktionssätt 
Resultat 
Ämnen 

 
Libris 
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Vad 
utvärderas 

Regerings 
uppdrag 

Källa 

1993 NU 92. Naturorienterande ämnen. 
Materia: huvudrapport.  

Uni/ 
Skolverket 

Skolans 
funktionssätt 
Resultat 
Ämnen 

 
Libris 

1994 NU 92. Naturorienterande ämnen. 
Om kunskapande genom integration: 
[fördjupad analys] 

Uni/ 
Skolverket 

Skolans 
funktionssätt 
Resultat 
Ämnen 

 
Libris 

1993 NU 92. Problemlösning i grupp: 
huvudrapport.  

Uni/ 
Skolverket 

Skolans 
funktionssätt 
Resultat 

 
Libris 

1993 NU 92. Samhällsorienterande ämnen: 
huvudrapport. 

Uni/ 
Skolverket 

Skolans 
funktionssätt 
Ämnen 

 
Libris 

1994 NU 92. Skolmiljön i bilder: elever i åk 
5 beskriver sin skola i bild: [fördjupad 
analys] 

Uni/ 
Skolverket 

Skolans 
funktionssätt 
Resultat 

 
Libris 

1993 NU 92. Skolor och elevers utveckling: 
huvudrapport  

Uni/ 
Skolverket 

Resultat 
 

Libris 

1993 NU 92. Slöjd: huvudrapport.  Uni/ 
Skolverket 

Skolans 
funktionssätt 
Resultat 
Ämnen 

 
Libris 

1994 NU 92. Slöjdprocessen: om 
arbetsformer och kunskap. 

Uni/ 
Skolverket 

Skolans 
funktionssätt 
Resultat 
Ämnen 

 
Libris 

1993 NU 92. Svenska, Åk 2, Huvudrapport Uni/ 
Skolverket 

Skolans 
funktionssätt 
Resultat 
Ämnen 

 
Libris 

1993 NU 92. Svenska, Åk 5, Texter och 
enkäter: huvudrapport 

Uni/ 
Skolverket 

Skolans 
funktionssätt 
Resultat 
Ämnen 

 
Libris 

1993 NU 92. Svenska, Åk 9, Texter och 
enkäter: huvudrapport  

Uni/ 
Skolverket 

Skolans 
funktionssätt 
Resultat 
Ämnen 

 
Libris 

1993 NU 92. Svenska. Tankar om miljön: 
tankar kring texter och bilder 

Uni/ 
Skolverket 

Skolans 
funktionssätt 
Resultat 
Ämnen 

 
Libris 
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År Titel Utvärde-
rare 

Vad 
utvärderas 

Regerings 
uppdrag 

Källa 

1993 NU 92. Svenska. Tonårstankar om 
miljön: egna texter och bilder 

Uni/ 
Skolverket 

Skolans 
funktionssätt 
Resultat 
Ämnen 

 
Libris 

1994 NU 92. The work processes in craft 
and design: working methods and 
knowledge: [deep analysis] 

Uni/ 
Skolverket 

Skolans 
funktionssätt 
Resultat 
Ämnen 

 
Libris 

1993 NU 92. Vad händer i skolan?  Uni/ 
Skolverket 

Skolans 
funktionssätt 
Övrigt 

 
Libris 

1993 NU 92. Vad kan vi lära av nu: exempel 
på hur man kan länka erfarenheterna 
från den Nationella utvärderingen till 
lokal skolutveckling. 

Uni/ 
Skolverket 

Utvf./Metautv 
 

Libris 

Förkortningar: Uni = universitet eller högskola. Anmärktning: (ö) under regerings-

uppdrag innebär att det finns en efterfrågan från regeringen, men utan att ett specifikt 

regeringsuppdrag har givits. Se kapitel tre för kategorisering och tillvägagångssätt. 
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Bilaga 2: Enskilda utvärderingar 2012-14 

År Titel Utvärderare Vad utvärderas Regerings-
uppdrag 

Källa 

2014 Decentralisering, skolval och 
fristående skolor : resultat och 
likvärdighet i svensk skola 

IFAU Reform 
Resultat 

Ja Libris 

2012 En god start? : en rapport om att 
stötta barns utveckling 

IFAU Skolans 
funktionssätt 

Ja Libris 

2012 Har den växande friskolesektorn 
varit bra för elevernas 
utbildningsresultat på kort och lång 
sikt? 

IFAU Reform 
Resultat 

Nej Libris 

2014 Hur har 1990-talets 
skolvalsreformer påverkat elever 
med olika familjebakgrund? 

IFAU Reform 
Resultat 

Nej Libris 

2014 Kan politisk ojämlikhet utbildas 
bort? 

IFAU Skolans 
funktionssätt 
Reform 

Nej Libris 

2012 Lika möjligheter? : familjebakgrund 
och skolprestationer 1988-2010 

IFAU Skolans 
funktionssätt 
Resultat 

Nej Libris 

2012 Långsiktiga effekter av mindre 
klasser 

IFAU Skolans 
funktionssätt 
Resultat 

Nej Libris 

2012 Rektors betydelse för skola, elever 
och lärare 

IFAU Övrigt Nej Libris 

2013 Tidspreferenser och långsiktiga 
utfall 

IFAU Övrigt Nej Libris 

2013 Effekter av 1992 års skolvalsreform IFAU Reform 
Resultat 

Nej Årsred. 

2012 ”Min blev blå!": - men varför då? SI Skolans 
funktionssätt 
Ämnen 

Nej Libris 

2012 I marginalen: en granskning av 
modersmålsundervisning och 
tvåspråkig undervisning i de 
nationella minoritetsspråken 

SI Skolans 
funktionssätt 
Ämnen 

Nej Libris 

2012 Idrott och hälsa i grundskolan: med 
lärandet i rörelse 

SI Skolans 
funktionssätt 
Ämnen 

Nej Libris 

2014 Särskilt stöd i enskild undervisning 
och särskild undervisningsgrupp 

SI Skolans 
funktionssätt 

Nej Libris 



 

199 

År Titel Utvärderare Vad utvärderas Regerings-
uppdrag 

Källa 

2013 Undervisning i SO-ämnen år 7-9 : 
Mycket kunskap men för lite kritiskt 
kunskapande 

SI Huvudmän 
Ämnen 

Nej Libris 

2014 Uppenbar risk för felaktiga betyg: 
en kortrapport om likvärdighet och 
kvalitet i skolors betygssättning 

SI Skolans 
funktionssätt 
Resultat 

Ja Libris 

2012 Fråmgång i undervisningen: en 
sammanställning av 
forskningsresultat som stöd för 
granskning på vetenskaplig grund i 
skolan 

SI Utvf./Metautv. Nej Libris 

2014 Teknik - gör det osynliga synligt SI Huvudmän 
Ämnen 

Nej Årsred. 

2012 Läsundervisningen inom ämnet 
svenska för årskurs 7-9 

SI Huvudmän 
Ämnen 

Nej Årsred. 

2014 Utbildningen för nyanlända elever SI Huvudmän 
Elevgrupp 

Nej Årsred. 

2014 Kommunernas resursfördelning och 
arbete mot segregationens 
negativa effekter i skolväsendet 

SI Huvudmän 
Kostnader 

Nej Årsred. 

2014 Skolsituationen för elever med 
ADHD 

SI Huvudmän 
Elevgrupp 

Nej Årsred. 

2014 Stöd och stimulans i klassrummet SI Huvudmän Nej Årsred. 

2013 Studie- och yrkesvägledning i 
grundskolan (SYV) 

SI Huvudmän Nej Årsred. 

2013 Asylsökande barns rätt till 
utbildning 

SI Skolans 
funktionssätt 
Elevgrupp 

Nej Årsred. 

2012 Skolsituationen för elever med 
autismspektrumtillstånd 

SI Huvudmän 
Elevgrupp 

Nej Årsred. 

2012 Vi har inte satt ord på det 
(kunskapsbedömning i grundskolan 
årskurs 1-3) 

SI Huvudmän 
Resultat 

Nej Årsred. 

2012 Rektors ledarskap 2012 SI Huvudmän Nej Årsred. 

2012 Skolornas arbete med demokrati 
och värdegrund 

SI Huvudmän Nej Årsred. 

2012 Satsningarna på IT används inte i 
undervisningen 

SI Huvudmän Nej Årsred. 

2013 Sameskolan SI Skolan 
funktionssätt 
Huvudmän 

Nej Årsred. 

2012 Huvudmännens klagomålshantering SI Huvudmän Nej Årsred. 
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År Titel Utvärderare Vad utvärderas Regerings-
uppdrag 

Källa 

2012 Skolmåltiden SI Huvudmän Nej Årsred. 

2012 Bedömning och betygssättning hos 
skolor med stora avvikelser vid 
omrättning av nationella prov 

SI Huvudmän Ja Årsred. 

2012 idrott och hälsa i grundskolan SI Huvudmän 
Ämnen 

Nej Årsred. 

2013 undervisning i SO-ämnen år 7-9 SI Huvudmän 
Ämnen 

Nej Årsred. 

2013 Betydelsen av icke-kognitiva 
förmågor : forskning m. m. om 
individuella faktorer bakom 
framgång 

SI Utvf./Metautv. Nej Libris 

2013 Kränkningar i skolan : analyser av 
problem och lösningar 

SI Skolans 
funktionssätt 

Nej Libris 

2013 PISA 2012 : 15-åringars kunskaper i 
matematik, läsförståelse och 
naturvetenskap : resultaten i 
koncentrat 

SI Resultat 
Ämnen 

Ja Libris 

2013 Science Centers : PM om en 
utvärdering av teknik- och 
naturvetenskap 

SKV Särskild satsning 
Ämnen 

Ja Libris 

2013 Att fånga undervisningstiden med 
målen i fokus.  

SKV Skolans 
funktionssätt 
Huvudmän 

Ja Årsred. 

2014 Hur stor del av undervisningen 
bedrivs av behöriga lärare 

SKV Reform 
Skolans 
funktionssätt 

Ja Årsred. 

2014 Simkunnighet årskurs 6 SKV Skolans 
funktionssätt 
Resultat 

Nej Årsred. 

2012 Utvärdering av Rektorslyftet SKV Särskild satsning Ja Årsred. 

2012 Uppföljning om ungas 
levnadsvillkor 2011 

SKV Utvf./Metautv. Ja Årsred. 

2014 Privata aktörer inom förskola och 
skola 

SKV Huvudmän Nej Årsred. 

2014 Särskilda undervisningsgrupper SKV Skolans 
funktionssätt 
Huvudmän 

Nej Årsred. 

2013 It-användning och it-kompetens i 
skolan 

SKV Skolans 
funktionssätt 

Ja Årsred. 

2012 Attityder till skolan 2012 SKV Övrigt Nej Årsred. 
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År Titel Utvärderare Vad utvärderas Regerings-
uppdrag 

Källa 

2012 Likvärdig utbildning i svensk 
grundskola? 

SKV Skolan 
funktionssätt 
Resultat 

Nej Årsred. 

2012 Uppföljning av Skolverkets 
stödmaterial Politisk information i 
skolan 

SKV Myndighets 
insats 

Ja Årsred. 

2012 Kommunalt huvudmannaskap i 
praktiken 

SKV Huvudmän Nej Årsred. 

2014 TALIS 2013 SKV Övrigt Ja Årsred. 

2013 Kommuners resursfördelning till 
grundskolan 

SKV 
(samråd: SI 
och SKL) 

Kostnader 
Huvudmän 

Ja Årsred. 

2012 Avvikelser mellan provresultat och 
betyg i Grundskolan 2012 

SKV och SI Resultat 
Skolans 
funktionssätt 
Huvudmän 

Ja Årsred. 

2013 Avvikelser mellan provresultat och 
betyg 

SKV och SI Resultat 
Skolans 
funktionssätt 
Huvudmän  

Ja Årsred. 

2014 Avvikelser mellan provresultat och 
betyg 

SKV och SI Resultat 
Skolans 
funktionssätt 
Huvudmän 

Ja Årsred. 

2012 TIMSS 2011 : svenska 
grundskoleelevers kunskaper i 
matematik och naturvetenskap i ett 
internationellt perspektiv 

SKV / UMU 
och MIUN 

Resultat 
Ämnen 

Ja Libris 

2014 Fristående skolor för elever i behov 
av särskilt stöd 

SKV/ 
lärosäten 

Huvudmän 
Elevgrupp 

Nej Årsred. 

2013 PISA 2012 : 15-åringars kunskaper i 
matematik, läsförståelse och 
naturvetenskap 

SKV / MIUN 
och SU  

Resultat 
Ämnen 

Ja Libris 

2014 PISA 2012 : digital 
problemlösningsförmåga hos 15-
åringar i ett internationellt 
perspektiv 

SKV / MIUN 
och SU  

Resultat Ja Libris 

2012 Högpresterande elevers 
resultatutveckling 

SKV/ UMU  Resultat Nej Årsred. 

2012 Bedömning av språklig kompetens SKV/GU Utvf./Metautv. Nej Årsred. 

2012 Tid för matematik erfarenheter från 
Matematiksatsningen 2009-2011  

SKV/ 
konsult/ 
lärosäten 

Särskild satsning Ja Libris 
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År Titel Utvärderare Vad utvärderas Regerings-
uppdrag 

Källa 

2012 PIRLS 2011 : läsförmågan hos 
svenska elever i årskurs 4 i ett 
internationellt perspektiv 

SKV/UU Resultat 
Ämnen 

Ja Libris 

2013 En tidsgeografisk studie av 
strukturen i lärares vardag 

LIU Skolans 
funktionssätt 

Nej Årsred. 

2013 Ny läroplan för grundskola, Lgr 11 : 
utvärdering av Skolverkets stöd vid 
implementering 

MDH Myndighets 
insats 
Reform 

Ja Libris 

2014 Matematiklyftet UMU Särskild satsning Ja Årsred. 

2013 Med fokus på elevsvar : analys av 
svar som inte ger poäng i PIRLS 
2011 

UU Resultat 
Utvf./Metautv. 

Nej Libris 

2012 Med fokus på läsande : analys av 
samstämmigheten mellan svenska 
styrdokument, ämnesprov i svenska 
och PIRLS 2011 

UU Resultat 
Skolans 
funktionssätt 

Nej Libris 

2012 Medborgarkunskaper i sikte. 
Nordisk jämförelse och fördjupad 
analys av svenska elevers 
svårigheter i ICCS 2009 

ORU Utvf./ Metautv. Nej Årsred. 

2014 Försöksverksamhet med 
riksrekryterande spetsutbildning 

Bättra 
Konsult AB 

Särskild satsning Ja Årsred. 

2012 Utvärdering av utbildningsinsatser: 
stödja utvecklingen av idrott och 
hälsa 

Bättra 
Konsult AB  

Särskild satsning 
Myndighets 
insats 

Ja Årsred. 

2013 Utvärdering av försöksverksamhet 
Spetsutbildning (åk 7-9) 

Bättra 
Konsult AB 

Särskild satsning Ja Årsred. 

2014 Mer än bara läxor : en utvärdering 
av läxhjälp på tio skolor 

Spira 
utvärdering 

Särskild satsning Ja Libris 

2013 Matematiklyftets 
utprövningsomgång 

Ramböll Särskild satsning Ja Årsred. 

Förkortningar: SI=Skolinspektionen, SKV=Skolverket, UMU= Umeå universitet, 

MIUN= Mittuniversitetet, SU=Stockholms universitet, UU= Uppsala universitet, GU= 

Göteborgs universitet, LIU= Linköpings universitet, MDH= Mälardalens högskola, 

ORU= Örebro universitet. Se kapitel tre för kategorisering och tillvägagångssätt.  

  



 

203 

Bilaga 3: Materialförteckning 

Tabell över styrdokument och myndighetstexter för perioden 1988-1994 

(analyseras i kapitel fyra). 

Beteckning/ typ av 
material 

Titel och ansvarig(t) departement/minister eller utredare 

DsU 1987:1 En förändrad ansvarsfördelning och styrning på skolområdet  
Lars Du Rietz, Ulf P. Lundgren, Olof Wennås  

DS 1991:43 Ett resultatorienterat uppföljningssystem för skolsektorn 
Staffan Lundh  

Prop. 1988/89:4 Om skolans utveckling och styrning 
Bengt Göransson (S) 

Prop. 1989/90:41 Om kommunalt huvudmannaskap för lärare (m.fl) 
Göran Persson (S) 

Prop. 1990/91:18 Om ansvaret för skolan  
Göran Persson (S) 

Prop. 1990/91:100 Budgetpropositionen 
Finansdepartementet 

Prop. 1990/91:115 Om vissa skollagsfrågor m.m. 
Göran Persson (S) 

Prop 1991/92:95 Om valfrihet och fristående skolor 
Beatrice Ask (M) 

Prop. 1992/93:230 Valfrihet i skolan 
Beatrice Ask (M) 

Regleringsbrev Regleringsbrev för Statens Skolverk 1991/92-1995/96 
Utbildningsdepartementet 

Skr. 1993/94:183 Utvecklingsplan för Skolväsendet 
Per Unckel (M) 

SFS 1985:1100 Skollagen 

SFS 1991:1121 Instruktion för Statens Skolverk 

SFS 1992:1083  Förordning om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom 
skolväsendet m.m. 

Myndighetsproducerade texter – Skolverket 

Årsredovisning, 
Verksamhetsplaner 
och Fördjupad 
anslagsframställning  

Årsredovisning 1992/93, 1993/94, 1994/95, 1995/96 
Verksamhetsplan 1991/92; 1992/93; 1993/94 
Verksamhet och inriktning, (1993) FAF 1994/95-1996/97 
Bilden av skolan, (1993) FAF 1994/95-1996/97 

Information till 
Skolhuvudmännen 

Skolverket – en presentation 1992 
Skolverket – en presentation 1995 
Ett nytt uppföljningssystem för skolsektorn, SKOLFS 1992:8 
Att följa upp skolans verksamhet 1994 

Övrigt  Analyser och utvärderingar 1994 
Godkännande och Tillsyn av fristående skolor på grundskolenivå – 
en vägledning för Skolverkets personal 
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Tabell över styrdokument och myndighetsproducerade texter för perioden 

2008-14 (analyseras i kapitel fem) 

Beteckning/ typ av 
material 

Titel och ansvarig(t) departement/minister eller utredare  

Dir. 2007:28 Översyn av myndighetsstrukturen inom skolväsendet m.m.  
Utbildningsdepartementet 

Dir. 2007:80 Utbildningsinspektionens framtida inriktning och utformning  
Utbildningsdepartementet 

Dir. 2008:3 Bildandet av Statens skolinspektion 
Utbildningsdepartementet 

Dir. 2008:132 Utvärdering och analys inom utbildningsområdet 
Utbildningsdepartementet 

Dir. 2012:53 Förbättrade resultat i grundskolan.  
Utbildningsdepartementet. 

Prop. 2007/08:50 Nya skolmyndigheter 
Jan Björklund (FP) 

Prop. 2008/09:66 En ny betygsskala 
Jan Björklund (FP) 

Prop. 2008/09:87  Tydligare mål och kunskapskrav - nya läroplaner för skolan.  
Jan Björklund (FP) 

Prop. 2009/10:165  
 

Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet 
Jan Björklund (FP) 

Prop 2009/10:219  Betyg från årskus 6 i grundskolan 
Jan Björklund (FP) 

Prop. 2011/12:1  Budgetpropositionen 2012  
Finansdepartementet 

Prop. 2012/13:1  Budgetpropositionen 2013  
Finansdepartementet 

2011/12 RFR:12 Rapporter från Utbildningsutskottet. 

Regleringsbrev Regleringsbrev för Statens skolverk 2008, 2012-2014 
Regleringsbrev för Statens skolinspektion 2008, 2012-2014 
Utbildningsdepartementet 

Regleringsbrev Regleringsbrev för Institutet för arbetsmarknads- och 
utbildningspolitisk utvärdering 2012-2014 
Arbetsmarknadsdepartementet 

SFS 2002:1160 Förordning med instruktion för Statens skolverk 

SFS 2010:800 Skollag 

SFS 2007:911 SFS 2007:911 Förordning med instruktion för Institutet för 
arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering 

SFS 2011:555 Förordning med instruktion för Statens skolverk 

SFS 2011:556 Förordning med instruktion för Statens skolinspektion 

SFS 2012:16 Förordning om ändring i förordningen med instruktion för Institutet 
för arbetsmarknadspolitisk utvärdering 
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SOU 2007:28 Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan. Förslag till nytt mål- och 
uppföljningssystem  
Leif Davidsson 

SOU 2007:79 Tre nya skolmyndigheter 
Hans Forsell 

SOU 2007:101  Tydlig och öppen – förslag till en stärkt skolinspektion 
Leif Davidsson 

SOU 2009:94  
 

Att nå ut och nå ända fram. Utredningen om utvärdering av 
utbildning. 
Rolf Sandahl 

SOU 2013:30  
 

Det tar tid – om effekter av skolpolitiska reformer 
Per Thullberg 

Myndighetsproducerade texter 

Skolverket Årsredovisning 2008, 2012, 2013, 2014 
Skolverket.se 

Skolinspektionen Årsredovisning 2008, 2012, 2013, 2014 
Verksamhetsplan 2010 och 2013 
”Från huvudmannen till klassrummet” årsrapport (2014) 
Riktlinjer för sociala medier (2011)  
Skolinspektionen.se 

IFAU Årsredovisning 2011, 2012, 2013, 2014 
Ifau.se 

 


