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Abstract 
The purpose of this essay is to study the establishment of the Inspection for Health and 

Care and the National School Inspection. The intention is to identify policy document’s 

justification for the establishment of the inspections, as well as comparing the 

similarities and differences of the justification and explain the results through the 

theories “the public ethos” and “governance”. The policy documents are processed by 

Carol Bacchi’s critical discourse analysis “What´s the problem represented to be?”. 

This method identifies the justifications of the inspections by analyzing the policies 

according to problems, cause and effect. The critical policy analysis permeates the 

structure and the phrasing of the questions in this study. The result of the analysis 

identifies the establishment of the inspections as the policy document’s solution. This is 

justified by the sectors inefficiency, lack of government control, a changed welfare and 

lacking supervision. The theories “the public ethos” and “governance” explain the 

establishment of the inspections as the state’s concept to govern in order to create a 

rational and effective administration. The Inspection for Health and Care emphasizes 

the private actors as the reason for the changed welfare, unlike the National School 

Inspection which only sees the change of welfare as a challenge. The study contributes 

to research and society’s understanding of the growth of Swedish inspection authorities 

in the public sector, as well as the public administrations differing approach to the entry 

of private actors into the welfare sector. 
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Inspection for Health and Care, National School Inspection, governance, the public etos, 

state inspection authorities. 
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1 Inledning 
Svensk välfärd är ett begrepp som i modern tid har dominerat den politiska debatten och 

utgjort en central skiljelinje mellan de politiska partierna. Socialdemokraterna med 

partiledaren Per Albin Hansson framförde under den första delen av 1900-talet den 

svenska folkhemstanken. Denna samhällsidé har under hela 1900-talet genomgått 

flertalet förändringar och tydligt satt prägel på vad vi idag benämner som den svenska 

välfärden. Samhällsdebatten kring välfärd har historiskt gått från frågor likt införandet 

av statliga försäkrings- och pensionssystem till att i samtiden belysa finansieringen av 

välfärd, privata eller offentliga utförare av välfärdstjänster, statsförvaltningens 

välfärdsuppdrag, kvalitetskrav på välfärd och vinster inom välfärd.1 Statistiska 

centralbyrån redovisar i en rapport från 2016 att de privata aktörerna utförde totalt 17% 

av välfärdstjänsterna inom Sveriges offentliga sektor år 2014.2 Detta bekräftar bilden av 

samhällets omfattande välfärdsdebatt och indikerar på en förändring inom offentlig 

sektor under de senaste decennierna. Tidigare forskning inom välfärd, både i svensk och 

internationell kontext, utgör idag inom statsvetenskapen ett stort ämnesfält. Detta har 

dels ökat den allmänna förståelsen för välfärden som fenomen utanför den 

statsvetenskapliga arenan men även bidragit inomvetenskapligt med mer komplexa 

förklaringar till utformningen av välfärden och dess struktur. Parallellt med 

förändringen av välfärden har andra områden inom den offentliga sektorn vuxit fram. 

Mina tankar riktas mot det Shirin Ahlbeck Öberg, i boken ”politik som organisation” av 

Bo Rothstein, liknar vid granskningssamhället. Ansvarsutkrävandet inom välfärdsstater 

med en omfattande offentlig sektor har succesivt blivit ett naturligt inslag i den svenska 

statsförvaltningen.3 Datainspektionen, Inspektionen för vård och omsorg, 

Energimarknadsinspektionen samt Statens skolinspektion är några exempel av Sveriges 

kontrollmyndigheter. Framväxten av dessa myndigheter illustrerar i ett historiskt 

sammanhang ett nytt fenomen i den svenska välfärdssektorns utveckling.4 

                                                
1	Tommy Möller (2016). Svensk politisk historia: Strid och samverkan under tvåhundra år, Lund: 
Studentlitteratur AB. Uppl. 3, s. 96f, 263-286.	
2 Statistiska centralbyrån, ”Offentlig ekonomi: finanser för den kommunala sektorn”, Tillgänglig: 
https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/offentlig-ekonomi/finanser-for-den-kommunala-
sektorn/finansiarer-och-utforare-inom-varden-skolan-och-omsorgen/pong/statistiknyhet/finansiarer-och-
utforare-inom-vard-skola-och-omsorg-2014/, 2016, (hämtad 2018-11-15). 
3 Bo Rothstein red. (2016). Politik som organisation: Förvaltningspolitikens grundproblem, Lund: 
Studentlitteratur AB. Uppl. 5, 2016, s. 159–181. 
4 Ibid.	
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Mitt intresse riktas här mot sammankopplingen av de två statsvetenskapliga 

ämnesområdena välfärd och granskningssamhälle. Förändringen av välfärden är en 

utveckling som vuxit fram parallellt med granskningssamhället där tidigare forskning 

inte har ställt fenomenen i korrelation till varandra. Samtidigt som välfärd konsumeras 

dagligen av medborgare, både av offentlig och privat karaktär, saknar vi kunskap om 

den samtida förändringen av välfärden och statens förhållande till denna. Studien har 

därmed till avsikt att identifiera centrala styrdokuments motivering till instiftandet av 

statliga kontrollmyndigheter inom offentlig sektor. 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka inrättandet av kontrollmyndigheterna IVO 

samt Statens skolinspektion. Utvalda policydokument kommer att systematiskt 

bearbetas genom en kritisk diskursanalys för att identifiera motiveringar till inrättandet 

av myndigheterna. Uppsatsen ämnar därefter att synliggöra likheter och skillnader i 

motiveringarna till kontrollmyndigheterna samt förklara och tolka studiens resultat i 

förhållande till samhällets utveckling. Examensarbetets frågeställningar preciseras till 

följande: 

- Hur framställs problem, lösningar och effekter i styrdokument till inrättandet av 

Inspektionen för vård och omsorg? 

- Hur framställs problem, lösningar och effekter i styrdokument till inrättandet av 

Statens skolinspektion? 

- Vilka likheter och skillnader finns det i motiveringen till inrättandet av 

Inspektionen för vård och omsorg samt Statens skolinspektion? 

1.2 Avgränsning 
Personligt intresse, tidsåtgång, praktiska konsekvenser samt tillgången av resurser är de 

aspekter Esaiasson med flera pekar ut som avgörande vid valet av forskningsproblem.5 

Utifrån dessa punkter valdes och avgränsades syftet till denna uppsats noggrant för att 

möjliggöra en genomförbar studie. Valet av kontrollmyndigheter begränsas till IVO och 

Statens skolinspektion och baseras på ett ekonomisk perspektiv i deras tillsyn av 

                                                
5 Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Ann Towns, Lena Wängnerud (2017). 
Metodpraktikan: Konsten att studera samhälle, individ och marknad, Visby: Wolters Kluwer. Uppl. 5, s. 
35. 
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likvärdiga samhällssektorer i den svenska välfärden.6 Att inkludera fler myndigheter 

skulle utefter tidsaspekten vara ohållbart. Mitt personliga intresse för svensk politik och 

debatten kring välfärens utveckling motiverade ytterligare steg i denna riktning. Valet 

av teorierna ”det offentliga etoset” och ”governance” som beskriver den offentliga 

förvaltningens utveckling och styrning i samtid är också en ökad konkretisering till vad 

studien avser att undersöka. 

1.3 Disposition 
Studien inleds med en presentation av teorierna ”governance” och ”det offentliga 

etoset”. Upplägget följs av uppsatsens valda metod, Carol Bacchis kritiska 

diskursanalys ”What´s the problem represented to be?” (förkortas fortsatt till WPR). 

Metoden introduceras övergripande med djupare fokus på tre av Bacchis analysfrågor. 

Dessa operationaliseras med uttagna exempel från det efterföljande resultat och analys 

avsnittet. Materialet består av totalt 7 policydokument, 4 statliga utredningar och 3 

propositioner. Resultat och analys kapitlet inleds med en enskild genomgång av varje 

myndighet med utgång i bakgrund av myndighetens utformning i nutid och följs av 

policydokumentens bearbetning utifrån WPR-ansatsen. Kapitlet avslutas med en 

jämförande analys mellan de två myndigheterna och applicering av teorier. Studiens 

slutsatser sammanställer därefter vilka resultat arbetet har utkristalliserat. Detta 

kompletteras med en avslutande diskussion och studiens bidrag till vidare forskning. 

Till sist redovisas referenser likt litteratur, internetkällor samt tryckta källor.  

                                                
6 Regeringen, ”Finansdepartementet: Statens budget”, Tillgänglig: 
https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/statens-budget-i-siffror/, 
2018, (hämtad 2018-11-07). 
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2 Teoretiskt ramverk 
Teorierna i denna uppsats är Lennart Lundquists ”det offentliga etoset” med 

utgångspunkt i demokrati- och ekonomivärden samt “governance” med statens, 

marknadens och samhällets styrningsförmåga. De två valda teorierna kommer i detta 

kapitlet presenteras och har till uppgift att förklara och tolka studiens framkomna 

resultat av motiveringen till inrättandet av IVO samt Statens skolinspektion. 

 
2.1 Det offentliga etoset 

Offentligt etos är en teori introducerad av Lennart Lundquist och beskriver förhållandet 

mellan offentlig och privat sektor. Teorin separerar de två samhällssektorerna utifrån 

antagandet att varje enskild sektor följer olika lagar och regler. Lundquist utkristalliserar 

ett ekonomiskt, politiskt samt socialt system i samhället där varje enskilt system 

representerar en uppsättning av värden. Vid en interaktion mellan dessa tre system 

tenderar en värdekonflikt att uppstå eftersom en specifik sammansättning och 

rangordning av värden inte delas mellan systemen.7 Styrningen av Sveriges offentliga 

sektor med dess förvaltning, verksamhetsnivåer och beslutsprocesser ska enligt teorin 

”det offentliga etoset” genomsyras av både demokrati- och ekonomivärden. Dessa 

värden skapar huvudkategorierna för det offentliga etoset vilket Lundquist definierar vid 

”[...] de fundamentala föreställningarna om hur vårt samhälle bör styras. Det omfattar 

verklighetsuppfattningar, varden och idéer om på vilket sätt värdena ska kunna 

tillgodoses.”8 Utvecklingen inom svensk offentlig förvaltning har enligt Lundquist 

genomgått ett skifte av värden. Demokrativärdena inom det offentliga etoset har 

åsidosatts i förmån för ekonomivärdena.9 Offentlig förvaltning har samtidigt anammat 

den privata sektorns likt företags konstruktion samt styrningsmekanismer där 

medborgare ersätts med beteckningar som kund samt brukare. Denna utveckling menar 

Lundquist har försummat demokrativärdena vilket skapar problem i samhället.10 

 

Rättssäkerhet, offentlig etik samt politisk demokrati utgör grunden för vad som 

identifieras vid demokrativärden. Det sista begreppet, politisk demokrati, bestämmer 

med innehavet av process- och substanskrav i vilken utsträckning den offentliga 

                                                
7 Lennart Lundquist (1998). Demokratins väktare: ämbetsmännen och vårt offentliga etos, Lund: 
Studentlitteratur, s. 21ff. 
8 Lundquist 1998, s. 53, 62f. 
9 Lundquist 1998, s. 136ff, 145. 
10 Ibid.	
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förvaltningen är demokratisk. Detta uppmäts genom de demokratiskt innehållsmässiga 

processkraven öppenhet, allmänna val, fri- och rättigheter samt medborgarnas 

deltagande tillika substanskraven folkets val och vilja, lagens krav till exempel 

ramlagstiftning eller detaljstyrning och politikernas vilja.11 Till skillnad från 

demokrativärden identifieras ekonomivärden med begrepp likt kostnadseffektivitet, 

rationalitet samt produktivitet. Ekonomivärden handlar övergripande om att inneha låga 

kostnader vid produktion eller utförande av tjänster, en tydlig resultat- och 

måluppfyllelse samt att på det mest effektivaste tillvägagångssättet skapa kvalité i varor 

eller tjänster.12 

 

2.2 Governance 

Governance är en teori inom statsvetenskaplig forskning med både en teoretisk och 

politisk inriktning. Framväxten och etableringen av teorin ägde rum parallellt med de 

europeiska ländernas misslyckande i att kombinera en kapitalistisk marknad med staten. 

Detta misslyckande illustrerades av fenomen som legitimitetskris, bristande 

styrningsförmåga samt överbelastning för staten. Governance har således framkommit 

som ett nytt angreppssätt till misslyckandet av att förena marknaden och staten. 

Marknadsmisslyckande skapas när ett begränsat antal resurser inom en marknad inte 

fördelas effektivt. Detta till skillnad från ett statligt misslyckande som uppkommer när 

den kollektiva målsättningen med grund i allmänintresset inte uppfylls eller genomförs 

av politiker eller statsledare. Samhällsutvecklingen styrs enligt teorin i samspelet mellan 

centrala samhällsaktörer och den styrande makten där den föreställda bilden av att 

samhället är underordnad statens auktoritet anses vara felaktig. Förändringar mellan det 

civila samhället, marknaden och staten kräver således en statlig kapacitet i form av en 

effektiv styrning.13 

 

Governance beskrivs som statens och de privata aktörernas styrningskoncept i syfte att 

eftersträva kontroll av samhället och ekonomin. Enkelt uttryckt innebär styrning en 

förändring av samhället genom nyttjandet av resurser. Detta sker när resurser prioriteras 

till att uppfylla specifikt formulerade samhällsmål. Teorin framställer de traditionella 

institutionerna som ineffektiva då de brister i sin uppgift att leverera en effektiv statlig 

                                                
11 Lundquist 1998, s. 62, 90ff. 
12 Lundquist 1998, s. 62ff. 
13 Bob Jessop ”Metagovernance”,  i: Bevir, Mark red. (2011). The SAGE Handbook of Governance, 
London: Sage Publications Ltd s. 106-120.	
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styrning. Utgångspunkten inom detta fält är att ineffektiva institutioner ska ersättas och 

kompletteras med andra samhällsaktörer, privata eller sociala. Effektiv styrning 

uppkommer enligt governance när statens innehar kapacitet till att enkelt och under kort 

tid forma och anpassa sig till nya omständigheter. I grunden handlar statlig kapacitet om 

interaktionen med utomstående aktörer för att åstadkomma användbara mekanismer likt 

synsätt och perspektiv i processen för styrning. Avsaknaden av dessa mekanismer 

minskar möjligheten att styra effektivt. Den statliga styrningens svårigheter är aktörers 

skilda syn på värderingar, mål och resultat inom olika verksamhetsområden. 

Nödvändiga åtgärder från statens sida är således att skapa likvärdiga möjligheter och 

agera förutsägbart. Detta kan tillhandahållas genom tydliga uppsättningar av strukturer 

likt institutioner som reglerar förhållandet mellan samhället och staten. Utomstående 

aktörer kan i relation till de offentliga aktörerna behandlas utefter olika regelverk vilket 

leder till ojämlikhet i lagstiftning. Det krävs då tydligare incitament från den statliga 

styrningen att möjliggöra likvärdiga regler för alla aktörer. Den statliga anpassningen 

till nya styrningskrav kan ske genom deinstitutionalisering av tidigare styrningsmönster. 

Detta skapar förutsättningar till förändring inom den offentliga sektorn och bidrar till att 

aktörer och organisationer samlas i nya dialoger och nätverk.14 

  

                                                
14 Jessop 2011, s. 106-120. 
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3 Metod och material 
Metoden för uppsatsen är en kvalitativ textanalys, mer specifikt Carol Bacchis kritiska 

diskursanalys ”Whats’s the problem represented to be?”. Diskursanalysen WPR 

introduceras djupgående i avsnittet och följs av uppsatsens operationalisering av 

analysfrågorna samt en presentation av studiens materialet. 

3.1 Metod 
Uppsatsens val av metod är en kritisk diskursanalys. Denna metod är en inriktning inom 

kvalitativ textanalys med fokus på språkvetenskap som analysverktyg. Textmaterial är 

det främsta studieobjektet i kritiska diskursanalyser där denna uppsats avser att bearbeta 

policydokument. Carol Bacchis kritiska diskursanalys ”Whats’s the problem 

represented to be?” är studiens valda metodologiska ramverk som kommer att bearbeta 

policydokumenten till inrättandet av IVO samt Statens skolinspektion. WPR är ett 

vedertaget tillvägagångssätt inom diskursanalys med identifieringen av 

policydokuments representationer av problem, orsak samt effekt.15 Tolkningsarbetet i 

kvalitativta textanalyser kräver enligt Esaiasson med flera ett distasierat förhållande 

mellan forskaren och texten. Skribentens förförståelse vid tolkningen av det empiriska 

materialet är utifrån kritiker metodens främsta brist. Öppenhet och transparens i 

analysarbetet samt en underbyggnad av tolkningar är det förhållningssätt som motverkar 

den formulerade problemtiken.16 Studiens design kan liknas vid en jämförande 

fallstudie. Detta eftersom fallen placeras i centrum och teorier appliceras för att förklara 

fenomenen som framträder. Den diskursiva analysaspekten är dock en mer relevant 

beteckning eftersom metoden präglar studiens helhet. Syfte och frågeställningar som 

tidigare har presenterats är av karaktären ”var”, ”när”, ”vem/vilka” eller ”hur” vilket gör 

att uppsatsen benämns vid en beskrivande studie.17 

3.1.1 What’s the problem represented to be? 

”Whats’s the problem represented to be?” är en metod framtagen av Carol Lee Bacchi 

och baseras på två litterära utgåvor. Det första verket var “Women, Policy and Politics: 

The Construction of Policy Problems”18 vilket senare kompletterades med “Analysing 

                                                
15 Kristina Boréus & Göran Bergström (2018). Textens mening och makt, Lund: Studentlitteratur. Uppl. 4, 
s. 305-345. 
16 Esaiasson m.fl. 2017, s. 226ff. 
17 Esaiasson m.fl. 2017, s. 35ff, 89. 
18 Bacchi, 1999. 
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Policy: What’s the Problem Represented to Be?”.19 Bacchis metod går under 

beteckningen kritisk diskursanalys och är ett tillvägagångssätt för att bearbeta och 

analysera olika typer av policydokument. Traditionellt betraktar diskursanalyser 

problem i policydokument som objektiva. Detta motsäger Bacchi och hävdar istället att 

problem konstrueras eller rekonstrueras i ett policydokument. Metoden beskrivs därmed 

som en särart inom sfären för traditionell diskursanalys. WPR-ansatsen kan identifieras 

som både en metod och teori där denna uppsats endast tillämpar metoden.20 En policy är 

enligt Bacchi ett dokument av problemlösning. Denna utgångspunkt är omtvistad 

eftersom kritiker anser att det är policyn som skapar det enskilda problemet. Det främsta 

syftet med policydokument är att studera problembilders svagheter och styrkor där 

metoden till skillnad från andra antar ett omvänt angreppssätt, ”genealogi”. 

Analysmetoden börjar med att undersöka policydokumentet för att åstadkomma 

formulerade problem och lösningar stället för att först identifiera problemet och sedan 

analysera dokumentet. Svårigheten med att identifiera ett policydokuments 

problemformulering är att ett enskilt problem kan inkludera ett flertal problembilder.21 

WPR präglas i stor omfattning av poststrukturalism vilket i policydokument illustreras 

av aktörer som besitter makt, innehar en nära relation till makt eller har inflytande över 

en politisk dagordning. Dessa aktörer utgör en säregen position eftersom de med 

strategiskt valda styrmedel formar den framtida politiken i policydokument.22 

Poststrukturalism betonar språkets betydelse i människans förståelse av den sociala 

verkligheten och världens uppbyggnad. Verkligheten återses inte bara i det intellektuella 

språket utan också i den drivkraft som formar och förändrar den verklighet som 

individer upplever.23 Vidare poängterar Bacchi policydokuments och diskursers nära 

interaktion i formuleringen av representerade problem, orsaker och effekter. Politiskt 

upprättade dokument är utifrån Bacchis begrepp ”policy-as-discourse” en konstruktion 

av ett samhällsproblem och därmed inget problem i verkligheten.24 Samhällsproblem 

präglas av individers och samhällets tolkning när det identiferas som ett problem där 

anknytningen till verkligheten minskar och ersätts av dessa tolkningar.25 

Carol Bacchis kritiska policyanalys WPR utkristalliserar sex stycken frågor med fokus 

                                                
19 Bacchi, 2009. 
20 Bacchi 2009, s. Xii.	
21 Bacchi 2009, s. 1ff. 
22 Bacchi 2009, s. 34. 
23 Bacchi 2009, s. 212f. 
24 Bacchi 2009, s. 35. 
25 Bacchi 1999, s. 39 



  
 

9 

på problemformulering. Denna uppsats kommer att endast tillämpa och applicera tre av 

Bacchis analysfrågor för att bearbeta det empiriska materialet. Frågorna analyserar 

utifrån studiens syfte och frågeställningar ett problems uppkomst, orsak samt effekt. 

Följande analysfrågor i WPR metoden avses att tillämpas:26 

3.1.1.1 Hur är problemet framställt i en specifik policy? Hur ser den som lägger fram 

en policy på problemet? 

Den första analysfrågan utifrån WPR handlar om förtydligandet av ett policydokuments 

problem och att formulera detta problem begripligt. Frågan utgör dessutom underlag till 

de två efterföljande frågorna vilket ger den karaktär av centralitet.27 Intentionen med 

den första analysfrågan är att framställa vilka grundläggande problematiseringar 

materialet pekar ut till den presenterade lösningen. Problemets företeelser eller 

beteenden kan antigen vara direkt eller indirekt framträdande vilket kräver en djupare 

analys. Diskurser är för policystudier ett användbart angreppssätt i att frambringa den 

eftersökta förståelsen och underliggande motsägelser men är också komplex i 

tillämpningen.28 Representationer av problem kan utifrån Bacchi även återfinnas i flertal 

vilket leder till att ett policyproblem inte alltid kan likställas med problemets 

framställning. Bacchi presenterar likt tidigare analysmetoden ”genealogi” som ett 

verktyg i bearbetningen av policydokument. Metoden identifierar med den omvända 

utgångspunkten ett dokuments lösning, problemformulering samt underliggande 

problembilder. Detta synliggör ett problems existens och placering i samhället.29 

3.1.1.2 Hur har antagandet om problemets natur skapats? 

Utefter den andra WPR-frågan är det förloppet samt de beslut i processen av den 

aktuella policyns tillkomst som motiverar problemformuleringen. Analysfrågan baseras 

på den första frågans identifiering av ett policydokuments problemformulering, dels hur 

den aktuella representationen av problemet har uppstått men också vilken position 

problemet har i relation till andra. Bacchi hävdar att motivet är att frambringa 

premisserna bakom den representerade problembilden. Problemformuleringar eller de 

lösningar som materialet poängterar bygger på en eller flera premisser som förenklat 

kan liknas vid problembildens historiska utveckling och återkomst över tid. Den 

historiska aspekten blir tydligt återkommande eftersom ett problem har tendens till att 

                                                
26 Bacchi 1999 & 2009. 
27 Bacchi 2009, s. 3. 
28 Bacchi 2009 s. 13. 
29 Bacchi 2009 s. 4, 21.	
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formas efter vilket sammanhang och tid den presenterades eller representerade. Bacchi 

nämner detta vid ”konkurrerande representationer av problem” där problembilder 

förändras över tid och rum. Analys begreppet ”genealogi” blir i detta sammanhang 

återigen ett användbart analysredskap för att från nutid, eller vid tidpunkten dokumentet 

skapades, titta tillbaka och analysera händelseförloppet. Den historiskt präglade 

konstruktionen av ett problem är komplex där innebörden under processen kan 

exkludera, inkludera eller dominera andra politikområden men även skapa nya 

formuleringar och problem. Problemrepresentationen är mottaglig för förändring när 

centrala beslut och dess innehåll, kopplat till det avsedda sakområdet, fastställs och 

genomförs. Den historiska aspekten leder naturligt in mot aktörers centralitet i 

policydokument. Aktörer, vilket inkluderar individer, organisationer, staten eller 

företag, formar besluten i historien och därmed policys. Den aktör som gör anspråk och 

åtrår störst inflytande över policydokument är även den aktör som formar dess struktur 

och innehåll. Bacchi påvisar härmed betydelsen av aktörers maktkamp där makt och 

inflytande över den legitima problembilden står på spel.30 

3.1.1.3 Vilka effekter följer av den här problemframställningen? 

Beroende på hur representationen av ett problem framställs i ett material följer olika 

effekter eller konsekvenser av problembilden. Konstruktioner av subjekt och diskursiva 

effekter återfinns enligt Bacchi vid problembildens uppkomst.31 Konstruktioner av 

subjekt innebär att analysen med fokus på effekter klargör värden och positioner som 

har tilldelats representationen av problemet. Diskurser är det fenomen som skapar och 

producerar subjekt vilket gör att subjekt inte är självständiga och oberoende i sin natur. 

Detta betecknas vid subjektspositioner och subjektifiering där ett subjekt kan anta olika 

positioner.32 Problembilder antar enligt Bacchi en olikartad effekt beroende på om de 

återfinns på en samhällelig-, strukturell- eller individnivå.33 Analysfrågan har till 

uppgift att konkretisera vilken aktör, samhället, strukturen eller individen, som 

inbegriper ansvar för problembilden som representeras.34 

Tolkningen eller identifieringen av en specifik problemformulering fastställs av vad 

Bacchi väljer att benämna vid diskursiva effekter, således konsekvenserna av 

                                                
30 Bacchi 2009, 10ff. 
31 Bacchi 2009 s. 15ff. 
32 Bacchi 2009 s.41f. 
33 Bacchi 2009 s. 17. 
34 Bacchi 2009 s. 140. 
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problemets framställning.35 Policydokument ämnar utifrån Bacchi till att styra och 

förändra aktörers föreställningar om verkligheten. Detta synsätt eller tolkning av 

centrala dokuments innebörd härstammar från begreppet styrningsrationalitet. 

Begreppet anser att ett policydokuments framställning av problem och lösning påverkar 

medborgare och skapar ett anpassat beteende. Sociala problem grundas enligt Bacchi i 

representationen eller framställningen av problemet och tar skepnaden i diskurser.36 

3.1.2 Operationalisering 

Vid genomförandet av en kritisk diskursanalys beskriver Esaiasson med flera vikten av 

en tydlig och precis operationalisering. Analysfrågorna till bearbetningen av materialet 

kommer således formuleras och konkretiseras utefter den specifika studiens syfte och 

frågeställningar.37 Operationaliseringen av den första analysfrågan i WPR-ansatsen är 

exponeringen av dokumentens uttryck om vad som framstår eller vad skulle kunna 

framstå som ett problem. Detta kan synliggöras genom exempelvis upprepande eller 

repetitioner av specifika fenomen med problematisk karaktär. Kritik mot exempelvis 

aktörer, system, tillvägagångssätt eller strukturer tyder också på en policys 

representation av ett problem. Myndighetsstrukturen inom både utbildningsväsendet 

samt vård- och omsorgssektorn är i denna uppsats ett tydligt exempel på ett 

återkommande problem med en omfattande kritik.38 Analysverktyget ”genealogi” med 

Bacchis omvända utgångspunkt identifierar policydokumentens lösning och problem. 

Detta innebär att bearbetningen av materialet i ett första steg analyserar 

policydokumentens lösning för att i ett andra steg framhäva problemformuleringen. 

Policydokuments lösningar återfinns vanligtvis i relation till en eller flera 

problembilder. I jämförelse med följande frågor är denna analysfråga av en mindre 

tolkande karaktär eftersom problem och lösningar är explicit framträdande. 

Den andra analysfrågan avser att synliggöra aktörers inflytande över policydokuments 

utformning. Aktörers intentioner i en utredning eller proposition kan variera mellan ett 

strategiskt motiv till rationella eller spontana antaganden utan tydlig grund. En analys 

av problemets historiska utveckling över tid är ett angreppssätt som ger möjlighet till att 

synliggöra aktörers problembilder till inrättandet av kontrollmyndigheterna. 

Händelseförloppet till inrättandet av IVO är naturligt framträdande eftersom materialet 

                                                
35 Bacchi 2009 s. 16, 69. 
36 Bacchi 2009 s. 40f. 
37 Esaiasson m.fl. 2017, s. 56, 216ff. 
38 Prop. 2012/13:20 s. 86-87 & SOU 2007:79 s. 13.	
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är distanserat över tid. Detta till skillnad från Statens skolinspektion där dokumenten är 

koncentrerade till en specifik tidpunkt vilket gör att bakgrundsbeskrivningen i 

dokumenten blir mer central. Analysfrågan bearbetar även materialets historiska 

utveckling och förändring över tid med fokus på aktörer. Exempel på 

operationaliseringsfrågor kan vara: Representerar problemet något som inte 

inkluderades/exkluderades tidigare? Hur har problembilden förändrats över tid? Har 

problembilden varit föremål för historiska konflikter/dilemman? 

I den tredje analysfrågan är det uppsatsens mening att frambringa aktörers 

framställning, kategorisering samt position i dokumenten. Enskilda aktörer framställs i 

olika positioner utefter exempelvis ansvar, kritik eller betydelse vid inrättandet av 

myndigheterna. Effekter och konsekvenser av problembildens framställning kan även 

leda till att lösningar framstår som den enda eller naturliga vägen, Bacchis diskursiva 

effekt. Detta identifieras oftast när lösningen på problembilden begränsas till 

exempelvis endast en reform eller förändring. Framställningen av inrättandet av IVO 

och Statens skolinspektion är i studien tydliga exempel på hur en specifik lösning 

framstår som en naturlig effekt av problembilderna. Ett policydokuments utfall, effekter 

eller konsekvenser, i samhället undersöks i denna studie av teoretisk karaktär och inte 

materiellt. 

3.2 Material 
Studiens empiriska material består sammanlagt av fyra statliga utredningar samt tre 

propositioner. Underlaget till inrättandet av Statens skolinspektion är 

”Skolmyndighetsutredningen 2007”39, ”Utbildningsinspektionsutredningen 2007”40 och 

Proposition 2007/08:50.41 Inrättandet av IVO utgår från dokumenten ”Samordnad och 

tydlig tillsyn av socialtjänsten 2007”42, ”Gör det enklare! 2012”43, proposition 

2008/09:16044 och proposition 2012/13:20.45 Förutom dokumenten i den empiriska 

analysen omfattar materialet etablerad litteratur av författare som Carol Lee Bacchi, 

Lennart Lundquist, Bob Jessop, Kristina Boréus, Göran Bergström och Peter Esaiasson 

                                                
39 SOU 2007:79. 
40 SOU 2007:101. 
41 Prop. 2008/09:160. 
42 SOU 2007:82. 
43 SOU 2012:33. 
44 Prop. 2008/09:160. 
45 Prop. 2012/13:20. 
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med flera. Internetkällor utgör även en del materialet, detta främst i beskrivning av 

myndigheternas nuvarande struktur. 

3.2.1 Insamling av empiriskt material 

Insamling och val av material är enligt Bacchi grundkriteriet i en uppsats eftersom 

denna process formar underlaget för både analys och framtagna slutsatser.46 

Policyanalys är en metod som riktas mot bearbetningen av dokument i en politisk 

beslutsprocess.47 Materialet som är av relevans i detta examensarbete är statliga 

utredningar samt propositioner. Dessa har strategiskt valts ut i en selektiv process med 

grund i syfte och frågeställningar samt relevans till ämnet. Valet av specifika dokument 

medför att dokument som remissrapporter, utskottsbetänkanden, motioner med svag 

koppling till området och politiska debatter inte inkluderas. Motivet till detta är den 

begränsade tidsaspekten, materialets betydelse till studiens syfte samt anknytningen till 

den svenska statsmakten. Arbetet avser att undersöka statens motiveringar till 

inrättandet av muyndigheterna, detta oavsett vilken regering och riksdag innehar 

makten. Statens offentliga utredningar (SOU) är statligt initierade och finansierade 

utredningar utefter vad sittande regering och riksdag anser är av intresse att reformera 

och utreda. Utredningarna tillsätts genom kommittédirektiv från regeringen vilka 

samtidigt sätter ramarna för utredningens uppdrag, omfång och redovisning. 

Genomförandet av de aktuella utredningarna skiftar mellan en enskild utredare eller en 

tillsatt kommitté med flera individer.48 Propositionerna formulerar mer precist 

regeringens ståndpunkt till förändring men är i grunden baserade på de statliga 

utredningarna.49 

Källkritik beskrivs av Esaiasson med flera som ett viktigt element vid insamlingen av 

det empiriska materialet. Kriterierna för ett trovärdigt källmaterial är låg tendens, hög 

äkthet, uppförd i samtid samt ett oberoende från andra källor. Detta är en uppsättning 

kriterier som i verkligheten är ett ouppnåeligt men eftersträvansvärt ideal.50 Studiens 

material, vilket omfattar offentligt statliga utredningar och propositioner, medför 

svårigheter i den källkritiska bedömningen. Problematiken med denna typ av material är 

                                                
46 Bacchi 2009, s. 20. 
47 Bacchi 2009, s. 29.	
48 Regeringen, ”Rättsliga dokument: Statens offentliga utredningar”, Tillgänglig: 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/, 2018, (hämtad 2018-12-
05). 
49 Regeringen, ”Rättsliga dokument: Statens offentliga utredningar”, 2018. 
50 Esaiasson m.fl. 2017, s. 290–296. 
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beroendet till andra källor samt den höga graden av tendens. Detta eftersom den sittande 

regeringens politiska inriktning vid tidpunkten dokumentet upprättades präglar både 

motiv och innehåll. Perioden för upprättandet av de aktuella styrdokumenten var under 

regeringen Persson, 1996–2006,51 och regeringen Reinfeldt, 2006–2014.52 Detta är en 

viktig aspekt att poängtera samtidigt som det är dokumenten med dess tendens och 

beroende som är av motiv att undersöka i denna uppsats.  

                                                
51 Möller 2016, s. 263-286. 
52 Möller 2016, s. 316ff. 
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4 Resultat & analys 
Analysprocessen inleds med att bearbeta dokumenten till inrättandet av IVO för att i ett 

andra steg analysera underlaget till inrättandet av Statens skolinspektion. Materialet 

presenteras löpande i analyskapitlet och tolkas kontinuerligt. Läsaren får genom utdrag 

av texten, korta som långa, möjlighet att skapa en egen tolkning av studieobjektet som 

originalmaterial. Denna struktur bidrar till att läsaren enkelt kan följa skribentens 

tolkningar av materialet. I analysens sista steg jämförs likheter och skillnader i 

motiveringen till inrättandet av IVO och Saten skolinspektion. Avsnittet omfattar även 

en teoriapplicering för att skapa förståelse och ett djupare resonemang till 

myndigheternas uppkomst. 

4.1 Inspektionen för vård och omsorg 
4.1.1 Bakgrund 

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) inrättades i juni 2013 och är organiserad efter 6 

stycken regionala enheter. Tillståndsprövningen tillsammans med myndighetens två 

övergripande avdelningar samt generaldirektören Gunilla Hult Backlund är stationerade 

i Stockholm. De centraliserade avdelningarna består av verksamhetsstöd och –styrning, 

generaldirektörens stab samt ledningsgruppen. IVO är en statlig myndighet och lyder 

under regeringen eller mer specifik socialdepartementet. Insynsrådet är en del av IVO:s 

organisation med uppdraget att bistå generaldirektören med råd och få insyn i 

verksamheten. Aktörerna väljs strategiskt ut av regeringen och består av 

intresseorganisationer, företag och politiska partier. Antalet anställda uppgår till ungefär 

630 stycken där inspektionen har en budget på 690 miljoner via anslag per kalenderår. 

Myndigheten ansvarar övergripande för tillsynen av socialtjänsten samt hälso- och 

sjukvårdslagen, legitimerad personal vilket omfattar anmälningar vad avser att återkalla 

behörighet samt legitimationer till HSAN (Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd) och 

inkomna klagomål riktade mot socialtjänstlagen samt hälso- och sjukvårdslagen av 

enskilda individer.53 Arbetet inom myndigheten resulterar i ungefär 3300 inspektioner, 

2500 beslut av tillståndsprövning samt 20000 tillsynsbesök per verksamhetsår.54 IVO:s 

verksamhetsidé lyder: 

                                                
53 Inspektionen för vård och omsorg, ”Om IVO”, Tillgänglig: https://www.ivo.se/om-ivo/organisation/, 
2017, (hämtad 2018-12-15). 
54 Inspektionen för vård och omsorg, ”Om IVO”, Tillgänglig: https://www.ivo.se/om-ivo/, 2016, (hämtad 
2018-12-15). 
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Vi finns till för vård- och omsorgstagarna och vårt uppdrag är att genom tillsyn och 

tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs 

i enlighet med lagar och andra föreskrifter.55 

Den 22 december 2004 beslutade den dåvarande socialdemokratiska regeringen att 

initiera en utredning kring socialtjänstens tillsyn, ansvarsfördelning samt förslag till 

organisationsförändringar. Den statliga utredningen går under namnet ”Samordnad och 

tydlig tillsyn av socialtjänsten” (SOU 2007:82) och överlämnades som slutbetänkande 

till regeringen den 1 november 2007. Utredningen följdes efter ett antal år av den 

statliga utredningen ”Gör det enklare!” (SOU 2012:33) som den då borgerliga 

regeringen beslutade om den 27 januari 2011. Slutbetänkandet av utredningen 

överlämnades till regeringen i maj 2012. Den första statliga utredningen från 2007 

följdes av propositionen ”Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten” (Prop. 

2008/09:160). Det sista dokumentet med anknytning till Inspektionen för vård och 

omsorg är regeringspropositionen 2012/13:20 med rubriken ”Inspektionen för vård och 

omsorg – en ny tillsynsmyndighet för hälso- och sjukvård och socialtjänst”. Dessa fyra 

dokument utgör tillsammans grunden för analysen av motiveringen till instiftandet av 

Inspektionen för vård och omsorg. 

4.1.2 Hur är problemet framställt i en specifik policy? Hur ser den som lägger 

fram en policy på problemet? 

Bearbetningen av policydokumenten till inrättande av IVO har genom Bacchis omvända 

utgångspunkt identifierat tillsynens myndighetsstruktur som den främsta 

problemformuleringen. Denna problembild kompletteras av de underliggande 

problemområden ineffektivitet, bristande tillsyn, avsaknaden av statlig styrning samt en 

förändrad välfärd. Lösningen, inrättandet av IVO, agerar den gemensamma nämnaren 

för de angivna problembilderna och tar fäste i kritiken av den etablerade 

myndighetsstrukturen och formuleras följande: 

I enlighet med tidigare regeringsbeslut inrättas den 1 juni 2013 en ny myndighet, 

Inspektionen för vård och omsorg, som kommer att överta bl.a. tillsyns- och 

tillståndsverksamheter från Socialstyrelsen.56 

Effektivitetsbristen i myndighetsstrukturen beskrivs av utredning SOU 2007:82 

härstamma från Länsstyrelsens regionala tillsynsansvar inom vård- och omsorgssektorn. 

                                                
55 Inspektionen för vård och omsorg, ”Om IVO”, 2016. 
56 Prop. 2012/13:20 s. 1. 
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De 22 regionala tillsynsenheterna under Länsstyrelsen innehade individuella kriterier, 

resurser och prioriteringar vid tillsyn. Detta skapade en stark splittring där statens 

överblick, utifrån en nationell synvinkel, blir svåråtkomlig.57 Utredningen SOU 2007:82 

betonar att en olikartad resursfördelning splittrar tillsynen inom vård- och 

omsorgssektorn där individens rättssäkerhet blir sekundär. Medborgare kan inte 

förutsätta en likvärdig social tillsyn eftersom det saknas en nationell standardiserad 

kvalitetsgranskning.58 Regeringen besitter med Länsstyrelsens regionala struktur 

dessutom endast enstaka styrningsverktyg över tillsynens utförande, uppföljning och 

utvärdering. Problematiken formuleras av regeringen i propositionen 2008/09:160: ”De 

generella iakttagelser som återkommer är att det är för lite tillsyn, att tillsynen är för 

svag, för begränsad, att brister inte följs upp och att tillsynen är för olika över landet”59 

Citatet tolkas vid att Länsstyrelsens regionala fördelning omöjliggör en effektiv styrning 

för regeringen. Brister i effektivitet, den statliga styrningen, tillsyn och fördelningen av 

resurser är för Länsstyrelsen en återkommande problembild.60 

Tillsynsreformen (prop. 2008/09:160) framförde behovet av en ny myndighetsstruktur 

där tillsynsansvaret övergick från Länsstyrelsen till Socialstyrelsen. Inrättandet av en 

renodlad tillsynsmyndighet med övergripande ansvar för tillståndsgivning samt 

inspektion av utförare inom vård och omsorg beskrivs i utredningen SOU 2007:82 som 

ett andra steg i reformeringen av myndighetsstrukturen. Propositionen 2008/09:160 

framför inte konkret inrättandet av en ny inspektionsmyndighet utan betonar endast en 

ny ansvarsfördelning mellan de existerande myndigheterna.61 Inrättandet av IVO blir 

istället mer aktuell i proposition 2012/13:20 där Socialstyrelsens kritiseras för 

avsaknaden av ramverk, styrmodeller, transparens, utvärdering och uppföljning i 

tillsynsarbetet. 

Tillsynen har ingen tydlig särställning gentemot Socialstyrelsens övriga åtaganden [...]Det 

saknas en löpande resultatuppföljning med koppling till tillsynens finansiella resurser 

[...]Resursfördelningen till tillsynen är inte tillräckligt transparent [...]Det saknas 

styrmodeller, uppföljningsrutiner och verktyg för ärendehantering anpassade till 

Socialstyrelsens stora ärendevolymer och myndighetsutövande roll.62 

                                                
57 SOU 2007:82 s. 390ff.. 
58 Ibid. 
59 Prop. 2008/09:160 s. 34ff. 
60 Ibid. 
61 Prop. 2008/09:160 s. 42.	
62 Prop. 2012/13:20 s. 86-87. 
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Propositionen 2012/13:20 riktar även kritik mot Socialstyrelsen för att tillsynen inte 

tydligt är distanserad från myndighetens övriga uppdrag. ”Ett exempel på målkonflikter 

i det instruktionsenliga uppdraget är att myndigheten både har normerande och 

granskande uppgifter.”63 Socialstyrelsens uppgifter skapar en intern konflikt av 

måluppfyllelse. Representationen av problemet koncentreras därmed till statens 

bristande tillsyn över vård och omsorg. 

Skiljelinjen mellan offentlig och privat sektor har med ett ökat antal utförare av 

välfärdstjänster succesivt eroderat. Detta har enligt dokumenten genererat en konkurrens 

mellan offentliga och privata aktörer. Utredningen SOU 2007:82 uttrycker detta likt: 

“[Det har] förts in marknadsliknande förhållanden i offentlig verksamhet med ökat 

inslag av privata vårdgivare”.64 Utvecklingen inom välfärdssektorn genomsyras således 

av marknadsmekanismer som styr förhållandet mellan vårdaktörerna. Denna utveckling 

och etablering av privata aktörer skapar omfattande utmaningar i statens förvaltning. 

Etablerade företag upplever samtidigt att staten inte tillräckligt möter dessa utmaningar 

och att den existerande lagstiftningen är otillräcklig. 

[F]ristående producenter av vård och omsorg [...]upplever att de myndigheter som svarar 

för tillståndsgivning och tillsyn inte förstår företagens villkor. Reglerna upplevs som oklara 

och handläggningstiderna som långa, vilket skapar svårigheter särskilt för små företag.65 

Den förändrade välfärden skapar dessutom en bristfällig och inte tillräckligt anpassad 

lagstiftning. ”Vi kan också se en utveckling mot en ökad privatisering och mångfald i 

vården där gränssnitten mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst blir alltmer 

otydliga”.66 Företag kan välja att endast utföra tjänster under en specifik lagstiftning. 

Detta till skillnad från staten som har det övergripande ansvaret i all lagstiftning. 

Införandet av privata vårdgivare har således bidragit till att förhållningssättet mellan 

olika lagar har blivit svårtolkat. 

4.1.3 Hur har antagandet om problemets natur skapats? 

Problemformuleringen i ett policydokument utgår enligt Bacchi från ett antal premisser 

vilka formas efter problemets historiska framväxt och utveckling. Det första dokumentet 

bakom IVO ”Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten” (SOU 2007:82) initierades 
                                                
63 SOU 2012:33 s. 126. 
64 SOU 2007:82 s. 397. 
65 SOU 2012:33 s. 155.	
66 SOU 2007:82 s. 413-414. 
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av regeringen Persson med motivet att skapa en övergripande av socialtjänstens tillsyn 

och redovisa lösningar till en förändrad myndighetsstruktur. Utgångspunkten för 

utredningen var begreppen tydlig, stark, strukturerad, samordnad och effektiv. Dessa 

begrepp genomsyrar på ett mycket framträdande sätt utredningen där de olika delarna 

binds ihop till en helhet av förslag gentemot problembilds representationen. Tidigare 

utredningar var den statliga utredningen ”Ny socialtjänstlag” (SOU 1994:139) vilken 

behandlade uppföljning, tillsyn, kvalitetssäkring samt utvärdering. Socialstyrelsen var 

den myndighet som nationellt arbetade med uppföljning av den nya socialtjänstlagen 

samtidigt som Länsstyrelsen med dess regionala enheter ansvarade för tillsynen och 

efterlevnaden av socialtjänstlagen. Utredningen ”Socialtjänst i utveckling” (SOU 

1997:97) förde tankarna till en förändring av den statliga granskningen inom vård och 

omsorg där en myndighet på nationell nivå förslagsvis skulle kunna handha 

granskningen i kommun och landsting. Bedömningen var dock att fördelningen av 

tillsynsansvaret skulle bevaras. 

Den andra utredningen ”Gör det enklare!” (SOU 2012:33) uppkom på initiativ av 

regeringen Reinfeldt med uppdraget att skapa en överblick av vård- och 

omsorgssektorn. Utredningen framhäver att sektorn står inför ett stort antal utmaningar 

där vikten av en effektiv och samarbetsvillig förvaltning är ett grundkriterium för ett 

litet land som Sverige. Regeringens tillsynsreform (Prop. 2008/09:160) med tillhörande 

utvärderingar agerade underlag till utredningen SOU 2012:33 där förändringen av 

myndighetsstrukturen fortsatt framställdes som ett behov. 

Kritiken av myndighetsstrukturen, vilket är dokumentens övergripande problembild, 

riktas inte mot Länsstyrelsen som myndighet utan dess regionala förankring vad avser 

tillsynen inom vård- och omsorgssektorn. Tillsynsuppdraget bör utefter dokumentens 

perspektiv åligga en nationellt baserad myndighet. Detta illustreras tydligt i 

formuleringen av den statliga utredningen SOU 2007:82: 

[L]änsstyrelserna som självständiga fristående myndigheter var för sig tolkar sitt uppdrag 

på olika sätt och gör olika prioriteringar vad gäller balansen mellan granskande och 

främjande tillsyn, individrelaterade ärenden kontra självinitierad verksamhetstillsyn.67 

Länsstyrelsen ansvarade för tillsyn inom vård- och omsorgssektorn fram tills 2010 med 

Socialstyrelsen som rådgivande myndighet. Problembilden med ineffektiviteten i 

                                                
67 SOU 2007:82 s. 389f. 
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Länsstyrelsen bygger på det otydliga samspelet mellan Länsstyrelsens regionala enheter 

i förhållande till Socialstyrelsen. Utredningen SOU 2007:82 beskriver dilemmat likt: 

”Socialstyrelsens tillsynsvägledande roll grundas helt på samverkan och frivilliga 

överenskommelser mellan länsstyrelserna och Socialstyrelsen”.68 Citatet påvisar tydligt 

statens nationella samordningsproblematik inom vård- och omsorgssektorn. 

Länsstyrelsens regionala organisering samt avsaknaden av likvärdiga ramverk för tillsyn 

skapade en otydlig arbetsbeskrivning för Socialstyrelsen som rådgivande aktör.  

4.1.4 Vilka effekter följer av den här problemframställningen? 

Inrättandet av IVO är en diskursiv effekt, en naturlig lösning eller effekt utefter 

problemformuleringen. Motiveringen ”[...]att tillsynsansvaret ska stärkas och göras 

tydligare, att tillsynsfunktionens sårbarhet ska minska samt att tillsynen ska fungera 

samordnat, strukturerat och effektivt…”69 indikerar inte bara på behovet av en 

förändrad tillsyn utan även statens misslyckande i granskningsuppdraget. Indirekt kan vi 

skönja att regeringen saknar kraftfulla styrningsverktyg för att på ett effektivt sätt möta 

samhällsutvecklingen. Länsstyrelsernas regionala problematik framställde således 

Socialstyrelsens utökade tillsynsansvar som naturligt i behovet av en stärkt nationell 

tillsyn. Utredningen SOU 2007:82 argumenterade för att ”[...]ansvar för den löpande 

tillsynen av enskilt driven verksamhet enligt socialtjänstlagen och LSS som i dag åvilar 

kommunerna ska vara en statlig uppgift”.70 Socialstyrelsen återges inte i sammanhanget 

men blev i följande proposition den ansvariga myndigheten för tillsynsarbetet. 

Samtidigt fick privata utförare av välfärdstjänster, vid sidan av den offentliga 

verksamheten, ett större utrymme i de följande utredningarnas och propositionernas 

problembild. 

Som ett led i att vården och omsorgen förändrats och utvecklas mot en marknad med en 

mångfald av olika aktörer, bör också tillsynen anpassas i sin inriktning. 

Tillsynsverksamheten bör utvecklas mer mot att också täcka beställarrollen, eftersom 

beställaren har en avgörande roll för verksamheternas kvalitet och också det yttersta 

ansvaret för att frågor om t.ex. patientsäkerhet och brukarnas rättssäkerhet upprätthålls.71 

Behovet av verkningsfulla styrningsverktyg anpassade efter den förändrade 

välfärdssektorn är en tydlig effekt av problembildens representation. Aktörerna i 

                                                
68 Ibid. 
69 Prop. 2008/09:160 s. 79. 
70 SOU 2007:82 s. 428. 
71 Prop. 2012/13:20 s. 130.	
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dokumenten kategoriseras till i tre tydliga grupper och återfinns på en strukturell nivå. 

För det första den privata sektorn, för det andra statens verkställande roll och för det 

tredje statens myndighetsutövande roll. Den privata problematiken frångås där 

mångfalden av utförare inom vård- och omsorgssektorn istället tolkas vid statens behov 

att separera det offentliga verkställandet från beställningsrollen. Införandet av 

marknadsförhållande med privata aktörer, vilket tillskrivs som problem, medför således 

ifrågasättandet av statens olika roller. 

Statlig tillsyn, motiverat utifrån policydokumenten, säkerställer en likvärdig vård och 

omsorg för alla samhällets medborgare. ”[...]att de bedömningar som 

tillsynsmyndigheterna gör för att kontrollera att lagstiftningen följs bör vara enhetliga 

över landet och likvärdiga för alla”.72 Tillsynsmyndigheten förutsätts arbeta 

systematiskt med gemensamma riktlinjer för att värna medborgarnas rättssäkerhet. 

Dokumentens argumentation antar i detta sammanhang vad Bacchi nämner vid en 

individuell nivå. I ett övergripande perspektiv blir den individuella aspekten dock 

sekundär och istället en del av den strukturella nivån. Den statliga tillsynen bedrivs i 

syfte att säkra medborgarnas vård och omsorg där myndighetsstrukturen på den 

strukturella nivån är det problem som i grunden bidrar till en bristande tillsyn och 

effektivitet. 

Tillsynen över hälso- och sjukvård, LSS-verksamhet och socialtjänst behöver enligt 

regeringens mening stärkas och bli mer kraftfull [och] utvecklingen mot en ökad mångfald 

och hög förändringstakt gör det viktigt att kvaliteten följs noga och att eventuella problem 

åtgärdas snabbt och effektivt.73 

Med ett ökat antal utförare i vård- och omsorgssektorn argumenterar proposition 

2008/09:160 för införandet av en effektiv myndighet med en stärkt tillsyn. 

Problembildens formulering ger effekten av att staten ska inta en förutsägbar karaktär i 

syfte att tillmötesgå den föränderliga utvecklingen i samhället. 

4.2 Statens skolinspektion 
4.2.1 Bakgrund 

Statens skolinspektion inrättades i oktober 2008 med uppdraget att tillståndspröva 

fristående aktörer och granska huvudmän, kommun eller fristående, som bedriver 

                                                
72 SOU 2007:82 s. 397f. 
73 Prop. 2008/09:160 s. 90f. 
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utbildning. Detta inkluderar alla former av pedagogisk utbildning likt fritidshem, skola, 

förskola och vuxenutbildning. Tillsyn inom utbildningsväsendet sker regelbundet utefter 

nationella ramverk. Återfinns brister vid tillsyn blir huvudman skyldig att vidta åtgärder 

och därefter genomför inspektionen kontinuerliga uppföljningar för att säkerställa 

utbildningens kvalité. Uteblir åtgärder besitter Statens skolinspektion 

sanktionsmöjligheterna vite eller att genomföra åtgärder på huvudmans bekostnad. 

Missförhållande inom skolväsendet är exempelvis lärarlegitimationer, uteblivet stöd till 

elev, disciplinanmälningar och kränkningar. Tillståndsprövning av fristående aktörer 

sker när en huvudman ansöker om att utöka eller starta en utbildningsverksamhet. 

Statens skolinspektion är idag stationerad i 5 regionala enheter utöver 

verksamhetsledningen i Stockholm. Huvudkontoret består av staben till 

generaldirektören Hélen Ängmo, kommunikationsenheten samt juridik och 

verksamhetsstödet. Vid sidan av myndigheten finns ett insynsråd som leds av 

generaldirektören och består av professioner utvalda av regeringen.74 Statistik redovisar 

att antalet anmälningar om missförhållanden och ansökningarna om tillståndsprövning 

har ökat samtidigt som det framkommer brister i sju av tio skolor vid genomförda 

granskningar.75 

Regeringen Reinfeldt fattade beslut om behovet av en utredning inom det svenska 

skolväsendet den 15 mars 2007 med motivet att skapa överblick av myndigheterna som 

existerade inom sektorn. Utredningen benämns som ”Tre nya skolmyndigheter” (SOU 

2007:79) och överläts i sitt slutbetänkande till regeringen den 1 november 2007. Inom 

samma tidsram inrättades en ytterligare statlig utredning vid namn ”Tydlig och öppen” 

(SOU 2007:101) vilket framgick genom ett kommittédirektiv den 14 juni 2007. 

Betänkandet lämnades till regeringskansliet i december 2007 utefter vad tidsaspekten 

angav. Realiserandet av de nya myndigheterna eller omorganiseringen inom svenska 

skolväsen lämnades till Riksdagen i regeringens proposition 2007/08:50, ”Nya 

skolmyndigheter”, i februari 2008. De två statliga offentliga utredningarna tillsammans 

med regeringens proposition är avsedda till att användas som underlag i analysen till 

motiveringen av inrättandet till Statens skolinspektion. Likt var det framgår tidigare 

kommer materialet att analyseras efter WPR-metodens utvalda frågor i syfte att besvara 

examenarbetets frågeställningar. 
                                                
74 Skolinspektionen, ”Om oss”, Tillgänglig: https://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/, 2018, (hämtad 
2018-12-28). 
75 Skolinspektionen, ”Statistik”, Tillgänglig: https://www.skolinspektionen.se/sv/Statistik/,  2018, (hämtad 
2018-12-28). 
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4.2.2 Hur är problemet framställt i en specifik policy? Hur ser den som lägger 

fram en policy på problemet? 

Myndigheterna inom utbildningsväsendet beskrivs av utredningen SOU 2007:79 inneha 

”[...]otydliga ansvarsförhållanden, gränsdragningsproblem samt brister i styrning och 

uppföljning”76 där ”Dagens myndighetsstruktur på skolområdet är splittrad”.77 

Analysen har genom Bacchis omvända ”genealogi” identifierat myndighetsstrukturen 

som den övergripande problemformuleringen samt skapandet av en renodlad 

granskningsmyndighet som lösning i policydokumenten. Det stora antalet 

skolmyndigheter, totalt 11 stycken, som exempelvis Skolverket, Specialpedagogiska 

institutet (SITT), Myndigheten för skolutveckling (MSU) med flera illustrerar 

komplexiteten inom utbildningssektorn.78 Problembilderna ineffektivitet, avsaknad av 

statlig styrning med otydlig ansvarsfördelning, en förändrad välfärd samt bristande 

tillsyn är fyra framtagna underkategorier till den övergripande myndighetsstrukturen. 

Ansvarsförhållandet mellan de etablerade myndigheterna skapar som problembild en 

komplexitet där en effektiv förvaltning inte möjliggörs utifrån de givna ramarna. Detta 

skapar en ineffektiv samverkan mellan enskilda myndigheter vilket leder till att 

myndigheternas tilldelade uppdrag blir lidande. Den tidigare utredningen SOU 2007:79 

uttrycker detta följande: ”De ekonomiska resurserna utnyttjas inte optimalt inom dagens 

struktur [...]vilket innebär ineffektiva lösningar”.79  

Bristerna i skolmyndigheternas uppdrag har bidragit till att staten inte kan garantera en 

likvärdig utbildning för medborgarna. Den statliga styrningen över utbildningars 

inriktning och utförande har inom myndigheterna varit svåråtkomligt och ineffektiv. 

Detta har resulterat i otillräckliga kursplaner för den enskilda individen där främst 

eleven men också läraren blir påverkade av statens bristande styrningsmekanismer. 

”Dagens brister i mål- och resultatstyrningen av skolväsendet, bl.a. i läro- och 

kursplaner, har bidragit till en försämrad måluppfyllelse och bristande likvärdighet i 

utbildningen”.80 Utbildningssektorns brister är en problemformulering som tydligt 

återkommer i flertalet perspektiv, dels att elever inte garanteras likvärdiga utbildningar 

men även att otydliga ramverk splittrar professioner inom skolan. Vad dokumenten 

                                                
76 SOU 2007:79 s. 82 
77 SOU 2007:79 s. 13 
78 SOU 2007:79 s. 71f.	
79 SOU 2007:79 s. 89. 
80 SOU 2007:79 s. 94. 
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avser med styrning och uppföljning är specifik regeringens ansvar till att tillgodose en 

utbildning med kvalité för medborgare. 

Välfärdens förändring med framväxten av friskolor inom utbildningssektorn är i 

förhållande till den övergripande myndighetsstrukturen en central problembild. 

Problemet enligt policydokumenten är inte framväxten eller det ökade antalet friskolor 

utan avsaknaden av en likvärdig tillsyn. Utredningen SOU 2007:101 framför denna 

kritik likt följande: ”Det är för närvarande enbart Skolverkets tillsyn av fristående 

skolor som regleras i skollagen”.81 Citatet tolkas som en kritik mot den befintliga 

lagstiftningen där begreppet ”förnärvarande” ger en antydan till behovet av förändring. 

Skollagen behöver utifrån detta synsätt omfatta alla aktörer som bedriver någon form av 

utbildning inom sektorn, både privat och offentlig huvudman. Denna tolkning 

underbyggs ytterligare av antagandet: ”Granskningen av fristående skolor ska bygga på 

samma granskningsprinciper som för kommunala skolor”.82 

4.2.3 Hur har antagandet om problemets natur skapats? 

Efter identifieringen av policydokumentens problembilder och lösning fördjupas 

analysarbetet i syfte att skapa förståelse till problemets premisser. Bacchi poängterar i 

denna analysfråga vikten av att synliggöra problemets historiska utveckling över tid. 

Tillsyn inom utbildningsväsendet aktualiserades med införandet av folkskoleinspektörer 

strax efter 1842 när svensk folkskola blev obligatorisk. År 1915 blev 

folkskoleöverstyrelsen ansvarig över folkskoleinspektionen vilket medförde en regional 

indelning av tillsynsområden. 1920 bildades Skolöverstyrelsen (SÖ) vid 

samanslagningen av folkskoleöverstyrelsen samt läroverksöverstyrelsen. I samband 

med sammanslagningen av folk- och realskola riktade utredningar under 1940-/50-tal 

fokus mot inspektörernas roll i utbildningsväsendet. Länsstyrelsen föreslogs överta 

tillsynen men tillföll sedermera de regionala länsskolenämnderna. 1982 reformerades 

den tidigare strukturen vilket gav 24 länskolenämnder. Länsskolenämnderna har sedan 

sent 60-tal utvecklats från att inneha ett administrativt uppdrag till att strategiskt arbeta 

med pedagogisk utformning i utbildningssektorn. Skolöverstyrelsen och 

länsskolenämnderna avskaffades 1991 och ersattes med Skolverket som en 

övergripande nationell myndighet. Uppdraget var tydligt utformat där tillsyn, 

utvärdering och uppföljning var de främst arbetsuppgifterna. Regeringen Persson 

                                                
81 SOU 2007:101 s. 110.	
82 SOU 2007:101 s. 15. 
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formulerade i budgetpropositionen från år 2000 följande: ”Regeringen har under ett 

antal år begärt ökning av tillsynen, vilket däremot inte infriats”.83 Tillsynen var enligt 

regeringen inte tillräckligt prioriterad vilket motiverade en stärkt inspektion med ett 

ökat anslag resurser. Lagrådsremissen från 2005 till införandet av en ny skollag påtalar 

att utbildning i jämförelse med andra sektorer saknar en enhetlig och tydlig tillsyn.84 

”Regeringen beslutade i december 2006 om en översyn av den statliga förvaltningens 

uppgifter och organisation (dir. 2006:123). Översynen omfattar alla statliga 

förvaltningsmyndigheter under regeringen. Den syftar till att effektivisera förvaltningen 

och de verksamheter som berörs”85 

Indirekt kan vi skönja att regeringens intention påvisar brister i utbildningsväsendets 

tillsyn och effektivitet. Behovet av samordning mellan myndigheterna genom 

beskrivningen effektivitet kan således tolkas som ett kriterium för en hållbar 

förvaltning. Bacchi betonar aktörers intention och synsätt som centralt vid 

konstruktionen av problembildernas premisser. Förhållandet mellan begreppen kvalité 

och effektivitet illustrerar tydligt utredningarnas perspektiv. Utredningen SOU 2007:79 

beskrivet att: ”Effektivitet handlar om kvalitet”.86 Problematiseringen av 

myndighetsstrukturen tar uttryck i ineffektivitet och likställs med den svenska 

utbildningens bristande kvalité. Denna tolkning återfinner vi inte vid första anblick utan 

blir framträdande vid en djupare analys. Antagandet att kvalité beror på förvaltningens 

effektivitet genomsyrar vidare dokumentens angreppssätt och uttryck. ”Ett 

kostnadseffektivt sätt att upprätthålla en god samhällsservice i hela landet är att 

myndigheter samverkar”.87 Premisserna för problembilden, myndighetsstrukturen, 

konstrueras i processen att uppfylla en god samhällsservice. Det är således 

tillvägagångssättet för att uppfylla samhällets mål eller intresse som ska genomsyras av 

kostnadseffektivitet och en ökad samverkan mellan myndigheter. 

”Nationell likvärdighet i ett mål- och resultatstyrt system förutsätter inte bara att staten 

anger de nationella målen utan också att staten systematiskt följer upp och granskar 

verksamheten utifrån de nationella styrdokumenten”.88 

Myndighetsstrukturens samverkansproblematik och ineffektivitet leder oss till den 
                                                
83 SOU 2007:101 s. 23-41. 
84 Ibid.	
85 SOU 2007:79 s. 75. 
86 SOU 2007:79 s. 159. 
87 SOU 2007:79 s. 77. 
88 SOU 2007:101 s. 97. 
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statliga styrningens brister. Staten misslyckas enligt dokumenten i att bedriva en 

kvalitativ utbildning vilket skapar motiv till att förbättra de statliga 

styrningsmekanismerna. Detta kräver utifrån SOU 2007:101 att regeringen både formar 

och upprättar tydliga nationella riktlinjer men även kontinuerligt granskar och 

utvärderar utbildningssektorn. 

4.2.4 Vilka effekter följer av den har problemframställningen? 

Naturliga effekten av problemrepresentationen är vad Bacchi benämner vid en diskursiv 

effekt, vilket inrättandet av Statens skolinspektion identifieras vid. ”En ny självständig 

myndighet för nationell inspektion, Skolinspektionen, inrättas”.89 Citatet beskriver i sitt 

sammanhang lösningsförslaget, inrättandet av den nya granskningsmyndigheten, vilken 

utifrån problemframställningen ses som logisk. Subjekt, som aktörer eller fenomen, 

tilldelas enligt Bacchi olika värden och positioner. Införandet av Statens skolinspektion 

tilldelas tydligt en ekonomisk position. Myndigheten får utefter problembilden 

karaktären av en besparingsåtgärd i syfte att minska offentliga utgifter. Den ekonomiska 

aspekten är tydligt genomgående i Utredningen SOU 2007:79. 

”Färre skolmyndigheter kommer på sikt att bli mer kostnadseffektivt”90 [och p]å längre 

sikt väntas omvandlingen till färre och mer koncentrerade myndigheter leda till att de 

samlade resurserna kan användas mer effektivt, dvs. kostnaderna för motsvarande 

verksamhet blir lägre än i dag.”91 

Instiftandet av Statens skolinspektion med ett förändrat ansvarsförhållande mellan 

existerande myndigheter anses bidra till ökad kostnadseffektivitet samt effektiv tillsyn. 

Framställningen av problemet sker kontinuerligt i ett ekonomiskt perspektiv där 

myndighetsstrukturen inom utbildningssfären tydligt kräver reformer med nedskärning 

och effektivisering. Nya myndigheter ska inkluderas samtidigt som ett stort antal ska 

läggas ner eller uppgå i andra myndigheter. ”Regeringen bedömer att den nya 

myndighetsstrukturen på sikt kan bli mer kostnadseffektiv än den nuvarande”.92 Kraven 

på effektivisering och ett tydligare ansvarsförhållande delas med regeringen som drar 

liknande slutsatser baserat på utredningarna. Vi kan konstatera att den vid tidpunkten 

aktuella regeringen präglar policydokumenten med ett starkt ekonomiskt perspektiv och 

intresse. Regeringen är den aktör som formar och avgör den politiska agendan utefter 

                                                
89 SOU 2007:79 s. 14. 
90 SOU 2007:79 s. 89. 
91 SOU 2007:79 s. 199. 
92 Prop. 2007/08:50, s. 47.	
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ideologi eller identifieringen av att sektorn är ineffektiv i dess konstruktion.  

Avsaknaden av en likvärdig lagstiftning för offentliga och fristående huvudmän 

identifieras vid en djupare analys som ett problem etablerat på en strukturell nivå. 

Problematiseringen på den strukturella nivån framställs dock på ett sätt som ger 

konsekvenser för andra samhällsaktörer. Privata företag som agerar huvudmän för 

utbildning kan indirekt åtrå kritik och kan tolkas som orsaken till välfärdens förändring. 

Problemet på den strukturella nivån har orsakats av en otillräcklig beslutsprocess där 

lagstiftningen har möjliggjort en förändring av välfärden utan att anpassa rådande lagar 

och regler. Tillsynen inom utbildningsväsendet ska enligt utredningen SOU 2007:101 

bedrivas utifrån liknande kriterier oavsett vilken aktör som granskas.  

De inspektioner och den tillsyn som genomförs i en fristående verksamhet ska i princip 

vara likvärdiga med dem som sker i en kommunal verksamhet med undantag för [att d]en 

rapport som skrivs efter inspektion vid en fristående skola ska behandla både 

huvudmannens, rektorns och lärarnas ansvarstagande [där k]ommuner har ett ansvar för 

sina medborgare när det gäller t.ex. skolpliktsbevakning [...]93 

Utredningen konstaterar dock att det finns undantag i tillsyn av offentlig och privat 

huvudman. Privata utbildningsföretag kan enligt dokumenten inte likställas med 

kommunala utbildningar eftersom kommunen är den aktör som ansvarar för alla 

individers rätt till utbildning. Tillsynen inom sektorn ska utgå från liknande kriterier 

förutom i granskningen av huvudman där den kommunala förvaltningen inte inbegrips. 

Lagstiftningen beskrivs likväl vara i behov av en anpassning till den offentliga sektorns 

befintliga struktur. Regeringen hävdar i enlighet med utredningarna att 

”Skolinspektionen ska ha tillsyn över viss utbildning som bedrivs av fristående skolor 

[...]Skolinspektionen ska även pröva ärenden om rätt till bidrag till fristående skolor”.94 

Propositionen konkretiserar behovet av en ökad statlig styrning för att kontrollera den 

privata sidan av välfärden. Effekten av problemformuleringen framställer antagandet 

med en ökad statlig styrning som det logiska angreppssättet. 

4.3 Jämförande analys 
Policydokumenten till inrättandet av IVO och Statens skolinspektion presenterar utifrån 

analysen likvärdiga problembilder och delar gemensamt lösningen med instiftandet av 

                                                
93 SOU 2007:101 s. 152.	
94 Prop. 2007/08:50, s. 36ff. 
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kontrollmyndigheter. Detta härledes till problemformuleringen av utbildningsväsendets 

samt vård- och omsorgssektorns bristande myndighetsstruktur. Likheterna i kritiken 

koncentreras till ineffektivitet, bristande tillsyn, avsaknad av en tydlig statlig styrning 

samt en välfärdssektor i förändring. Tillsynen inom vård- och omsorgssektorn 

kritiserades till en början för Länsstyrelsernas regionalt baserade verksamhet vilken 

ansågs medföra ojämlikheter i tillsynen genom skilda ramverk, prioriteringar och 

kriterier. Sedermera övergick kritiken till Socialstyrelsens både normerande och 

granskade myndighetsuppdrag, ineffektivitet i granskning samt avsaknaden av 

transparens i redovisningen av resurser. Tillsynen inom utbildningsväsendet åtrådde 

liknande kritik bortsett från den regionala aspekten. Problembilderna för tillsynen 

samlades kring avsaknaden av nationell samordning för mål- och resultatstyrning samt 

ineffektivitet i nyttjade av resurser. 

Lundquists förklarar inrättandet av IVO och Statens skolinspektion som ett resultat av 

ekonomivärdenas framväxt i den offentliga sektorns utveckling. Dokumenten till 

tillsynsmyndigheterna genomsyras i kritiken av sektorernas myndighetsstruktur tydligt 

av begreppen rationalitet och kostnadseffektivitet. Detta illustrerar ekonomivärdenas 

ökade utrymme i Lundquists offentliga etos vilket sker på demokrativärdenas 

bekostnad. Dokumenten bakom Statens skolinspektion beskriver att effektivitet 

handlade om kvalité. Detta är ett konkret exempel på hur värdena inom den ekonomiska 

sfären kantrar den offentliga sektorn. Demokrativärdet rättssäkerhet tolkas utifrån 

dokumenten som medborgarens rätt till likvärdig utbildning samt vård och omsorg. 

Detta är en målsättning som utifrån den dåvarande myndighetsstrukturen med 

ineffektivitet, avsaknaden av nationella riklinjer, bristande tillsyn samt undermålig 

fördelning av resurser inte är uppnålig. Uppfyllandet av almänintresset åstadkomms 

således när en förvaltning är effektiv. Teorin förklarar detta i att den offentliga sektorn 

går mot en utveckling där ekonomivärdena dominerar processen i förverkligandet av 

demokrativärdena, allmänintresset. Instiftandet av kontrollmyndigheter motiveras 

därmed för att skapa förutsättningar för en effektiv förvaltning. 

Samtidigt ger Lundquist verktyg till att förstå den offentliga och privata sektorns 

konflikt med en otillräckling lagstiftning. Teorin beskriver att en värdekonflikt tenderar 

att uppstå när två olika sektorers uppsättningar av värden interagerar. Detta är precis vad 

motiveringen till inrättandet av IVO och Statens skolinspektion riktar fokus mot. Den 

privata marknades inträde i offentlig sektor bidrar till att det uppstår en konflikt mellan 
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ekonomiska värden som produktivitet och kostnadseffektivtet samt demokratiska 

värden som öppenhet och demokrati. Offentlig och privat regi delar således inte synen 

på välfärdens målsättning utifrån lagstiftning och värderingar. Detta för analysen 

naturligt vidare till statens behov av nya styrningskoncept när marknaden eller staten 

misslyckas i sina uppdrag.  

Bob Jessop formulerar i teorin ”governance” ett intressant antagande i förhållande till 

inrättandet av de två kontrollorganen. Kritiken av myndighetsstrukturen inom både 

skolväsendet och vård- och omsorgssektorn tar grund i avsaknaden av en effektiv 

fördelning av resurser. De tidigare myndigheterna har inte på ett effektivt och 

transparent sätt fördelat resurser till exempelvis tillsyn och granskning. Detta kan liknas 

med vad Jessop beskriver som ett marknadsmisslyckande. Fördelningen av resurser 

inom en myndighet kan inte i samma utsträckning jämföras med en marknad men lyfter 

ändå en viktig aspekt. Inrättandet av IVO och Statens skolinspektion följer en tydlig 

utveckling där staten anammar den privata sektorns angreppssätt i behovet av en 

effektiv fördelning av resurser. Ett statligt misslyckande uppstår istället när staten inte 

uppfyller allmänintresset vilket i denna tolkning blir effekten eftersom en likvärdig 

utbildning samt vård och omsorg inte uppnås med en ineffektiv fördelning, således en 

bristande tillsyn. Allmänintresset är fortsatt statens främst uppgift men har förlorat 

fokus i förmån för appliceringen av marknaders mekanismer i offentlig sektor.  

En förändring mellan det civila samhället, marknaden och staten kräver enligt 

governance en statlig kapacitet och flexibilitet. Framväxten av kontrollorgan som ett 

nytt styrningskoncept är ett resultat av en förändring mellan den privata sektorn och 

offentliga aktörer. Tidigare myndighetsstrukturer eller institutioner anses vara förlegade 

vilket motiverar inrättandet av andra strukturer med andra aktörer. Staten behöver 

åstadkomma en effektiv styrning vilket kräver förnyade mekanismer och verktyg 

anpassade till den rådande strukturen i välfärdssektorn. Governance hävdar att staten 

som central aktör ska agera förutsägbart med en likvärdig lagstiftning. Detta oavsett om 

verksamheten bedrivs i offentlig eller privat regi. Specifik vad denna förändring skulle 

innebära för staten illustreras tydlig genom den framstående komplexiteten mellan 

statens verkställande och myndighetsutövande funktion. Införandet av IVO och Statens 

skolinspektion blir för staten ett styrningsverktyg för att tydligare särskilja utförare av 

välfärd, både offentligt och privat, och den nationella myndighetsutövningen. 
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Utvecklingen kan även identifieras vid Jessops deinstitutionalisering, detta främst 

genom Statens skolinspektion men även inom IVO. Antalet myndigheter inom 

skolväsendet ansågs vara en ineffektiv struktur där främst utredningarna föreslog att 

flertalet myndigheter skulle avskaffas och att nya samt gamla institutioner skulle arbetas 

fram med en ny ansvarsfördelning. Att nedmontera tidigare institutioner ger incitament 

för olika aktörer att skapa nya perspektiv på utformning vilket är ett sätt för staten att 

anpassa sig efter samhällets förändring med införandet av nya styrningsmetoder. 

Den främsta skillnaden mellan de två undersökta myndigheterna är i problembilden 

avseende den förändrade välfärden. Skillnaden åskådliggörs genom texternas 

förhållningssätt till privata företags inträde i välfärdssektorn. Det är i 

problemformuleringen av de privata aktörerna som myndigheterna antar olikartade 

positioner. Statens skolinspektion identifierar välfärdens förändring som en utmaning 

men formulerar inte de privata huvudmännen i skolsektorn som ett problem. 

Dokumenten till inrättandet av IVO har ett annorlunda synsätt och ser de privata 

aktörerna som en av de främsta anledningarna till den bristfälliga myndighetsstrukturen. 

Mångfalden beskrivs skapa utmaningar för staten där lagstiftningen är otydlig gentemot 

den privata sektorn vilket ger effekten av en osund konkurrens. Konkret kan vi tolka 

denna skillnad vid att inrättandet av IVO i större utsträckning än Statens skolinspektion 

är en konsekvens av den förändrade välfärden med ett ökat antal utförare inom vård och 

omsorg. Statens skolinspektion identifierar således den förändrade välfärden vid ett 

problem men utmålar inte den privata sektorns aktörer som orsaken i samma 

utsträckning som IVO:s dokument.  

Materialets problemformuleringar över tid splittrar precis som synen på de privata 

aktörerna de två granskningsmyndigheterna. Motiveringen i dokumenten till inrättandet 

av Statens skolinspektion riktar likvärdig kritik mot myndighetsstrukturen och dess 

bristande tillsyn. Policydokumenten upprättades inom samma tidsram vilket stärker 

antagandet kring en liknande formulering av problemrepresentationen. IVO baserades 

däremot på fyra dokument med avstamp i två olika tidsaspekter. Inrättandet av IVO kan 

därmed i efterhand ses som en process i två steg där kritiken gick från Länsstyrelsernas 

regionala tillsynsproblematik till att riktas mot Socialstyrelsens avsaknad av transparens 

och tydliga nationella riktlinjer. Den senare utredningen SOU 2012:33 och 

propositionen 2012/13:20 till inrättandet av IVO liknar den kritik och problembild som 

policydokumenten bakom Statens skolinspektion framförde. Etableringen av 
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myndigheterna blev i en historisk aspekt likvärdig men där representationerna av 

problembilden till IVO har förändrats över tid, från att inkludera kritiken av den 

regionala tillsynen till att inkludera kritiken av den nationella organiseringen med dess 

effektivitet.  
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5 Slutsatser och diskussion 
Kapitlet delas upp i slutsatser samt en avslutande diskussion. Syftet är att förtydligar 

vilka konkreta slutsatser och bidrag studien har tillfört i förhållande till tidigare 

forskning och vad som är intressant att vidare undersöka. Till sist avslutas uppsatsen 

med en kortfattad diskussion med författarens egna tankar och funderingar.  

5.1 Slutsatser 
- Hur framställs problem, lösningar och effekter i styrdokument vid inrättandet av 

Inspektionen för vård och omsorg? 

Policydokumentens övergripande problemformulering till inrättandet av IVO var den 

existerande myndighetsstrukturen inom vård- och omsorgssektorn. Kritiken av 

myndighetsstrukturen kategoriseras till problembilderna ineffektivitet, svag tillsyn, 

otillräcklig statlig styrning samt en förändrad välfärd med privata aktörer. 

Problembilden präglas i stor utsträckning av kritikens historiska utveckling, från 

Länsstyrelsens regionala tillsynsverksamhet till Socialstyrelsens splittrade 

myndighetsroll, svag transparens samt bristande tillsyn. Lösningen, inrättandet av IVO, 

framställs av problemformuleringarna som en diskursiv effekt, således en naturlig 

effekt. Staten skapar genom inrättandet av IVO nya styrningsverktyg för att på ett 

förutsägbart och flexibelt tillvägagångssätt möta välfärdens utmaningar, både i 

samhället och i den interna förvaltningsstrukturen. 

- Hur framställs problem, lösningar och effekter i styrdokument vid inrättandet av 

Statens skolinspektion? 

Inrättandet av Statens skolinspektion baseras på kritiken av myndighetsstrukturen inom 

skolväsendet. Antalet myndigheter i förhållande till deras uppdrag ansågs vara en 

ineffektiv organisering där tillsynen över svensk utbildning blev lidande. Förändrad 

välfärd, otydlig tillsyn, statens misslyckade styrning samt ineffektivitet i organisation 

och kostnader illustrerar problembilderna till kritiken av myndighetsstrukturen. 

Regeringen, som dokumentens centrala aktör, präglas tydligt av ett ekonomiskt 

perspektiv där effektivitet och ett ökat nyttjande av resurser är det främst syftet. 

Inrättandet av Statens skolinspektion identifieras som en effekt av problembildernas 

framställning, konstruktion och formulering. Statens målsättning att skapa en 

kostnadseffektiv och tillsynsorienterad myndighetsstruktur kräver en förändrad 

ansvarsfördelning med skapandet av tillsynsmyndigheten Statens skolinspektion.  
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- Vilka likheter och skillnader finns det i motiveringen vid inrättandet av 

Inspektionen för vård och omsorg samt Statens skolinspektion? 

I jämförelsen mellan de två inspektionsmyndigheterna framkommer till största likheter 

men även skillnader. Kritiken av de etablerade myndighetsstrukturerna inom både 

utbildningssektorn samt vård och omsorg tar fäste i liknande förhållanden. 

Problembilderna introducerades vid bristande effektivitet, avsaknaden av statlig 

styrning, förändrad välfärd och svag tillsyn. Lösningen att införa 

inspektionsmyndigheter med uppdraget tillsyn, utvärdering och uppföljning 

framställdes gemensamt i sektorerna som en logisk konsekvens. 

Problemformuleringarnas historiska utveckling splittrade inspektionerna. Statens 

skolinspektion var endast inriktad på de nationella bristerna inom Skolverket till 

skillnad från IVO där problembilden gick från kritik av den regionala tillsynen till 

nationella brister i Socialstyrelsen. Kritiken blev senare gemensam i synliggörandet av 

bristerna i Skolverket och Socialstyrelsen. 

Den främsta skillnaden i myndigheternas policydokument är problemformuleringen av 

den förändrade välfärden med ett ökat antal utförare av välfärdstjänster. IVO:s 

dokument pekar tydligt på att statens otillräckliga lagstiftning med svaga 

styrningsverktyg är en konsekvens av de privata aktörernas inträde i offentlig sektor. De 

privata aktörerna tillskrivs således som ett av de största problemen som motiverar 

behovet av en renodlad inspektionsmyndighet. Statens skolinspektion anser däremot att 

den förändrade välfärden bidrar med utmaningar men problematiserar inte de fristående 

huvudmännen inom skolväsendet i samma grad som IVO gör med privata vårdgivare. 

Teorierna ”governance” och ”det offentliga etoset” skapar förståelse till konstruktionen 

av renodlade inspektionsmyndigheter och till samhällets utveckling. Jessop hävdar att 

en förändring i förhållandet mellan marknaden och staten, likt Sveriges förändrade 

välfärd, ställer tydliga krav på statlig anpassning och flexibilitet. Nya styrningsmetoder 

likt inspektionsmyndigheter kan tolkas som ett resultat av nätverk och dialoger mellan 

olika samhällsaktörer. Begreppen effektivitet och kostnadseffektivitet genomsyrar den 

kritiserade myndighetsstrukturen inom både utbildningsväsendet samt vård- och 

omsorgssektorn. Lundquist tolkar detta genom demokrati- och ekonomivärden där 

utvecklingen inom svensk offentlig förvaltning går mot ekonomivärdenas ökade 

betydelse. Inrättandet av IVO och Statens skolinspektion kan därmed tolkas som ett 

resultat av de ökade ekonomivärdena, framförallt utifrån dåtidens regering. 
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Allmänintresset, likvärdig utbildning samt vård och omsorg, ska således uppnås på ett 

effektivt och rationellt tillvägagångssätt genom en stärkt statlig tillsyn. 

5.2 Avslutande diskussion 

Denna studie bidrar till samhällets samt forskningens förståelse av svenska 

inspektionsmyndigheters framväxt inom offentlig sektor. Studien förklarar inrättandet 

av IVO och Statens skolinspektion som statens lösning på de utmaningar den 

förändrade välfärden medför. Tillsynsmyndigheter är således en statlig 

styrningsmekanism med ökad flexibilitet, anpassning och förutsägbarhet i syfte att 

allokera resurser och uppfylla allmänintresset på ett kostnadseffektivt tillvägagångssätt. 

Dessutom synliggör uppsatsen statens svårigheter i separationen av den 

myndighetsutövande samt verkställande funktionen i offentlig förvaltning. 

Tillsynsmyndigheterna ska distansera statens tvåfaldiga myndighetsroll och bedriva en 

likvärdig tillsyn oavsett offentlig eller privat utförare. 

Vi kan samtidigt notera att uppsatsen synliggör den offentliga förvaltningens skilda 

förhållningssätt till de privata aktörernas inträde i välfärdssektorn. Dokumenten till 

granskningsmyndigheterna identifierar den förändrad välfärdssektorn som en utmaning 

men antar olikartade formuleringar i problematiseringen av privata aktörer.  Detta 

genererar en ökad kunskap till hur vi och samhället uppfattar samt förstår den privata 

marknadens integration i den svenska välfärden. Lundquists offentliga etos stärker tesen 

om en välfärd i förändring mot ökade ekonomivärden, en förändring inrättandet av IVO 

samt Statens skolinspektion illustrerar. 

Min intention med uppsatsen var att genom införandet av två tillsynsmyndigheter påvisa 

framväxten av ett nytt statligt styrningsfenomen. Studien resultat bekräftar mitt 

antagande där myndigheternas övergripande problembild i stora drag var identisk. 

Samtidigt var det slutgiltiga resultatet utifrån mina egna tankar överraskande. Under 

bearbetningen av materialet formulerade och erkände dokumenten till de båda 

myndigheterna den förändrade välfärden som en problembild. Dock utkristalliserar 

motiveringen till IVO de privata aktörerna som orsaken till välfärdens förändring. Detta 

till skillnad från Statens skolinspektion som istället framhäver den förändrade välfärden 

som en utmaning men benämner inte de fristående huvudmännen som ett problem. 

Funderingar som uppstår efter analysen landar i relationen mellan IVO och de privata 

vårdgivarna. Kan vi tolka IVO:s inrättande som en konsekvens av de privata 
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vårdgivarnas intåg i svensk välfärd? Är inrättandet av en inspektionsmyndighet i vård- 

och omsorgssektorn statens verktyg för att endast hantera de privata aktörerna? Utan de 

privata krafternas utveckling inom välfärdssektorn, skulle motiveringen till inrättandet 

av IVO fortsatt vara befogad eller legitim? Inrättandet av IVO och Statens 

skolinspektion kan vi dock se som ett resultat av den dåtida regeringens målsättning i att 

skapa en kostnadseffektiv och rationell offentlig förvaltning. Tankarna kring resultatet 

är många vilket gör området intressant för fortsatta studier.  

Utefter studiens resultat är det svenska tillsynsfenomenets historiska framväxt med 

tillsyn, utvärdering och uppföljning av välfärd ett intressant studieobjekt för vidare 

forskning. Insamlingen av material skulle till skillnad från detta examensarbete 

exempelvis kunna omfatta mer historiskt präglade dokument. Detta med bidraget att 

identifiera tillsynens utformning och framväxt i ett större tidsperspektiv. Samtidigt är 

mer ingående studier av specifik tillsyn inom utbildning- eller vård- och omsorgssektorn 

också ett relevant angreppssätt. Detta hade på en djupare nivå synliggjort vilken 

skepnad tillsyn, utvärdering och uppföljning antar i verkligheten. Exempelvis utforska 

inspektionsmyndigheternas tillsynskriterier eller effekten av intern och extern 

granskning. 

Avslutningsvis kan vi konstatera att tillsynsmyndigheter dels är ett statligt 

styrningsfenomen för att åstadkomma effektivitet men även ett tillvägagångssätt för att 

skapa likvärdighet mellan offentliga och privata utförare av välfärdstjänster. De privata 

aktörernas inträde i den offentliga sektorn medför en styrningsproblematik där den 

offentliga förvaltningen idag genomsyras av marknades mekanisamer och synsätt.
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