
 Linköpings universitet 
SE-581 83 Linköping, Sverige 

013-28 10 00, www.liu.se 

 

Linköpings universitet | Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling 

Examensarbete i Företagsekonomi, 30 hp | Civilekonomprogrammet  

Vårterminen 2017 | ISRN-nummer: LIU-IEI-FIL-A--17/02519--SE 

 

 

 

 
 
 
 

Från policy till praktik 
 

Det systematiska kvalitetsarbetet inom det 

svenska skolväsendet 

 

 

 
 
Lisa Engberg 

Alva Kaponen 

    
 

Handledare: Olga Yttermyr 

 

  

 



 



 

	Förord	

 

Vi vill först och främst rikta ett stort tack till alla medverkande respondenter som 
möjliggjort studiens empiriska insamling. Vi vill även tacka alla personer som under 
seminarietillfällen kommit med konstruktiv kritik och nya infallsvinklar. Avslutningsvis vill 
vi tacka vår handledare Olga Yttermyr som med feedback och stöttning varit till stor hjälp 
under processens gång.  

  

Linköping, 28 maj 2017. 

 

 

Alva Kaponen och Lisa Engberg 





Sammanfattning	
Titel   Från policy till praktik - Det systematiska kvalitetsarbetet inom det 

svenska skolväsendet 
  
Författare  Lisa Engberg och Alva Kaponen 
  
Handledare  Olga Yttermyr 
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Bakgrund    När en styrfilosofi ska implementeras behöver den översättas till 

praktik i den organisatoriska kontexten. I denna interaktion mellan 
styrfilosofi och organisatorisk kontext kan problematik uppstå som 
kan leda till att implementeringen misslyckas eller att styrfilosofins 
innebörd förändras i översättningsarbetet. Det systematiska 
kvalitetsarbetet infördes inom det svenska skolväsendet för att öka 
kvaliteten på utbildningsverksamheten men aktuella undersökningar 
visar en negativ trend gällande elevers kunskapsresultat. Detta 
indikerar att det kan finnas brister i den rådande kvalitetsstyrningen 
inom skolväsendet varvid det är av vikt att studera översättningen av 
styrfilosofin från policy till praktik. 

  
Syfte   Studiens syfte är att öka förståelsen för översättning från styrfilosofi 

till praktik i offentlig tjänsteverksamhet samt öka förståelsen för den 
problematik som kan uppstå i översättningsarbetet. 

  
Metod   Studien utgår från ett fenomenologiskt perspektiv med en iterativ 

ansats och utgörs av en kvalitativ små-N-studie. Det empiriska 
materialet har inhämtats genom intervjuer med sju rektorer för 
kommunala grundskolor i Uppsala kommun samt stödmaterial för det 
systematiska kvalitetsarbetet publicerat av Skolverket. 

  
Slutsats   Studien har visat att rektorns roll som translator av det systematiska 

kvalitetsarbetet är kritisk för den organisatoriska praktiken samtidigt 
som rollen präglas av komplexitet vilket leder till problematik i 
översättningsarbetet. Komplexiteten kan härledas framförallt från den 
organisatoriska kontexten i form av offentlig tjänsteverksamhet men 
även från tvetydighet i styrfilosofin. Vidare har studien identifierat att 
öppenhet och flexibilitet till förändring är en viktig 
translatorkompetens vid översättning av en styrfilosofi till praktik i 
offentlig tjänsteverksamhet.  



 



Abstract	
Title  From policy to practice- The systematic quality work within the 

Swedish school system 

Authors  Lisa Engberg och Alva Kaponen 
  
Supervisor  Olga Yttermyr 
  
Key Words  Translation, Implementation, Quality management, Public service 
  
Introduction  When implementing a management philosophy into an organization, 

it needs to be translated into practice in the organizational context. In 
this interaction between management philosophy and organizational 
context, problems can arise that may cause the implementation to fail 
or the meaning of the management philosophy to change during the 
translation process. The systematic quality work was introduced in the 
Swedish school system to increase the quality of education, but 
current surveys show a negative trend in students educational 
outcomes. This indicates that there may be shortcomings in the 
current quality management in the school system, hence a study of the 
translation of the management philosophy from policy to practice is of 
importance. 

  
Purpose  The aim of the study is to contribute to an increased understanding of 

translation of a management philosophy into practice in public service 
and to increase understanding of the problems that may occur during 
the translation process.  

  
Method  The study is based on a phenomenological perspective with an 

iterative approach and consists of a qualitative small-N study. The 
empirical material has been collected through interviews with seven 
principals for municipal elementary schools in Uppsala municipality 
as well as support material for the systematic quality work published 
by the Swedish National Agency for Education. 

  
Conclusion  The study has shown that the principal´s role as translator of the 

systematic quality work is critical for the organizational practice while 
the role is characterized by complexity, which leads to problems in the 
translation process. The complexity can be derived primarily from the 
organizational context in the form of public service, but also from 
ambiguity in the management philosophy. Furthermore, the study has 
identified that openness and flexibility for change is an important 
translator's competence when translating a management philosophy 
into organizational practice in public service. 
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1 Inledning	

Skolverket (2015b) genomför på uppdrag av regeringen en lägesbedömning av skolan 
vartannat år. I den senaste rapporten lyfts de negativa resultaten från PISA-studien fram 

där kunskap inom matematik, naturvetenskap och läsförståelse mäts och jämförs 

internationellt. Undersökningen visar att den svenska skolan nu för första gången ligger 
under genomsnittet för OECD-länderna samtidigt som andelen som uppnår 

kunskapskraven i årskurs sex har minskat mellan år 2014 och 2016 (Skolverket 2015b; 
Skolverket 2017b; Skolverket 2017c). Resultaten visar att det svenska skolväsendet står 

inför problem med sjunkande kunskapsresultat. Kunskapsresultat är en indikator på 
utbildningens kvalitet då kunskapsuppdraget enligt Skolinspektionen (2015b) är den 

viktigaste uppgiften för skolan. Skolverket (2015a) menar vidare att en förutsättning för att 

nå goda resultat på lång sikt är ett väl fungerande kvalitetsarbete. 
  

När det kommer till kvalitet inom skolväsendet och utbildningsverksamhet definierar 
Skolverket kvalitet som: “hur väl verksamheten  

− uppfyller nationella mål,  
− svarar mot nationella krav och riktlinjer,  

− uppfyller andra uppsatta mål, krav och riktlinjer, förenliga med de nationella samt  
− kännetecknas av en strävan till förnyelse och ständiga förbättringar utifrån rådande 

förutsättningar.“ (Skolverket 2015c:45). 

  
För att säkerställa och förbättra kvaliteten inom det svenska skolväsendet skärptes kraven 

på skolenheternas kvalitetsarbete i skollagen som trädde i kraft 2011 och det systematiska 
kvalitetsarbetet infördes (Håkansson 2012). Det systematiska kvalitetsarbetet är en 

omfattande kvalitetsstyrningsfilosofi som innebär att “alla som arbetar i förskolan, skolan 
och vuxenutbildningen systematiskt och kontinuerligt följer upp verksamheten, 

analyserar resultaten i förhållande till de nationella målen och utifrån det planerar och 

utvecklar utbildningen.” (Skolverket 2017e). Skollagen innehåller krav på att skolor ska 
arbeta med systematiskt kvalitetsarbete och det ska enligt 4 kap. 5§ inriktas mot att 

skollagen och nationella mål för utbildningen uppfylls (SFS 2010:800). Vidare ska arbetet 
enligt 4 kap. 3-4 §§ grunda sig på att planera, följa upp och utveckla utbildningen genom ett 

systematiskt och kontinuerligt arbetssätt och genomföras på huvudmannanivå samt 
förskole- och skolenhetsnivå (SFS 2010:800). 

  

Kravet på systematiskt kvalitetsarbete gäller all verksamhet som rör begreppet utbildning 
och som innefattas av de övergripande målen i skolförfattningarna (Skolverket 2015c). 

Utbildning definieras i skollagen 1kap. 3§ som ”den verksamhet inom vilken undervisning 
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sker utifrån bestämda mål” (SFS 2010:800). En kritisk del i utvecklingen av kvaliteten 

inom utbildning utgörs av det systematiska kvalitetsarbetet (Skolverket 2015c). Den 

nedåtgående trenden gällande kunskapsresultaten i grundskolan indikerar att kvaliteten i 
utbildningen sjunker då verksamheten inte uppfyller nationella mål i samma grad som 

tidigare (Skolverket 2017a). Samtidigt finns lagstiftning gällande skolväsendets 
systematiska kvalitetsarbete som syftar till att utveckla och bibehålla en högkvalitativ 

utbildningsverksamhet. Sammantaget ger detta en bild över att det kan finnas brister i den 
rådande kvalitetsstyrningen inom skolväsendet.  

  

Utbildningsverksamheten regleras i skollag, förordningar och läroplaner (Skolverket 
2017d). Ramarna för utbildningsverksamheten beslutas av Sveriges riksdag och regering 

men ansvaret för den dagliga verksamheten åligger huvudman och rektor för skolenheten. 
Utbildningsverksamheten har utvecklats mot en ökad decentralisering genom 1990-talets 

kommunalisering av skolan där kommunerna tog över huvudmannaskapet 
(Skolinspektionen 2015a). Detta innebar ett skifte från en stark central kontroll till ett ökat 

lokalt ansvar. Avsikten med kommunaliseringen av skolväsendet var att öka det lokala 
ansvaret och friheten och genom detta stärka inflytandet för rektorer och lärare att påverka 

skolundervisningen och styrningen av skolan (Lundahl 2002). Kommunaliseringen har 

inneburit ett större lokalt ansvar samtidigt som de yttre ramarna, som beslutas av riksdag 
och regering, sätter gränser för den lokala friheten. Styrningen av verksamheten präglas 

därmed av komplexitet gällande centralt- och lokalt beslutsfattande (ibid.).  
  

Utifrån skollagen åläggs varje skolenhet att bedriva ett systematiskt kvalitetsarbete men det 
finns en stor frihet i hur det systematiska kvalitetsarbetet utformas då det är upp till 

huvudman och rektor att utveckla struktur och skapa rutiner för hur arbetet ska bedrivas 

(Skolverket 2015c). Detta innebär att det finns en stor frihet i hur policyn översätts till 
praktik i de enskilda skolenheterna. Med policy avses “grundprinciper för ett företags eller 

en organisations handlande allmänt el. i visst avseende” (Nationalencyklopedin 2017). När 
styrfilosofier och koncept utvecklats och ska översättas till praktisk handling kan 

problematik uppstå i organisationen. Ett införande av planerade åtgärder i organisationen 
kan möta motstånd och riktlinjernas ursprungliga innebörd kan gå förlorad på vägen 

(Røvik 2008:252-276; Andersen & Røvik 2015). Det budskap och den intention som 

riktlinjerna avser att förmedla kan därmed te sig annorlunda i det praktiska arbetet. 
Rektorers frihet i att utforma och leda arbetet med att översätta policyn för det 

systematiska kvalitetsarbetet till praktik kan därmed påverka hur väl kvalitetsstyrningen 
bedrivs i skolenheterna. För att få en ökad förståelse för det systematiska kvalitetsarbetet 

inom det svenska skolväsendet är det därav av vikt och relevans att studera hur rektorer 
leder översättningen från policy till praktik. 
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1.1 Problematisering	

 
 
Figur 1: Interaktionen mellan styrfilosofi och organisatorisk kontext samt rektorns roll i 
översättningskedjan. 
 

1.1.1 Att	gå	från	policy	till	praktik	

 
“Organizational recipes are ideas, not physical objects, hence they do not have 

final forms. When recipes spread, they are continually translated and are 
therefore constantly mutating into ever-new local versions”  

(Christensen, Laegreid, Roness & Røvik 2007:73) 

  
Forskning visar att en stor del av styrfilosofier som implementeras i organisationer 

misslyckas (Quist 2003; Skålén 2002). Skålén (2002) lyfter fram att styrfilosofin kan ge 
effekt på formella strukturer men att det vanligtvis finns en avsaknad av effekt på det 

praktiska tanke- och handlingsmönstret. Langstrand (2012:5-9) lyfter fram, med bakgrund 
i tidigare forskning, två olika sätt att se på varför en implementering misslyckas. Det ena 

synsättet pekar på att skälet till misslyckandet ligger hos det “frö” som sås, det vill säga den 

specifika styrfilosofi som avses implementeras. Ett annat synsätt är att skälet ligger i den 
“jord” där fröet sås, det vill säga den organisatoriska kontext där implementeringen av 

styrfilosofin sker. Langstrand (2012:5-9) menar, baserat på tidigare forskning, att det 
centrala ligger i interaktionen mellan dessa två, mellan styrfilosofi och organisatorisk 

kontext. Denna interaktion, det vill säga översättningen av styrfilosofin till den 
organisatoriska kontexten kan därmed förklara varför en implementering kan misslyckas 

eller förlora avsedd innebörd (ibid.). Ett vanligt misstag under implementeringsprocessen 

är att idéerna anammas men att översättningen och konkretiseringen till praktik är 
bristfällig (Røvik 2008:277). Røvik (2008:273-276) menar att det finns flera orsaker till 
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varför en implementering misslyckas i praktiken. Implementeringen kan hindras genom 

löskoppling, vilket sker då idéer som implementeras inte används i praktiken. En annan 

orsak är bortstötning, vilket inträffar då implementeringen motsätts av medarbetare på 
lokal nivå (Røvik 2008:273-276).  

  
En del i implementeringsprocessen är att översätta det teoretiska budskapet till praktisk 

handling. Detta menar Langstrand (2012:43) utgör Practice-oriented translation som 
definieras “The activities through which conceptual representations are converted to 

routines that determine organisational practice.” (Langstrand 2012:43). Att införa en 

styrfilosofi i en organisation präglas därmed av komplexitet och problematik då hänsyn 
måste tas till styrfilosofin, den organisatoriska kontexten samt den interaktion som finns 

mellan dem. Det finns därmed ett behov av att studera översättning av styrfilosofier för att 
öka förståelsen för hur översättningen från policy till praktik ter sig och den problematik 

som kan uppstå i översättningsarbetet. 
  

Översättning från policy till praktik beskriver Røvik (2008:252-253) som en hierarkisk 
översättningskedja i ett vertikalt led ner i organisationen där ledningen har ett stort ansvar 

att leda översättningsarbetet. Policyn för det systematiska kvalitetsarbetet som utarbetats 

på statlig nivå måste översättas till praktik på lokal nivå i skolenheterna. Denna studie avser 
ej att studera hela implementeringsprocessen av det systematiska kvalitetsarbetet utan 

fokuserar på rektorernas roll i översättningen av det systematiska kvalitetsarbetet från 
statlig policy till praktik i skolenheten. Att leda översättning från policy till praktik är inte 

en enkel uppgift då styrfilosofier i stor mån kan präglas av hög grad av tvetydighet vilket 
skapar ett stort tolkningsutrymme för hur styrfilosofin bör tillämpas i praktiken 

(Langstrand 2012:28-34). Detta resulterar ofta i att den ursprungliga innebörden i 

styrfilosofin inte är densamma som tillämpas praktiskt då den har förändrats genom 
översättning (ibid.).  
 

1.1.2 Rektorns	roll	i	översättningen	

Ledning och ledarskap anges som kritiska faktorer för att få en lyckad 
implementeringsprocess (Damschroder, Aron, Keith, Kirsh, Alexander & Lowery 2009; 

Shin, Seo, Shapiro & Taylor 2015; Dahlgaard, Kristensen & Kanji 2002:248; Røvik 
2008:252-276; Herscovitch & Meyer 2002; Shiba, Graham & Walden 1993:249-410; 

Gebauer, Fleisch & Friedli 2005). Detta då implementering av en styrfilosofi i regel sker på 

initiativ från ledningen samt att det är ledningens ansvar att driva 
implementeringsprocessen framåt. En stor och viktig del i implementeringsprocessen är 

som tidigare nämnt att översätta styrfilosofins teoretiska innebörd till praktik i den 
organisatoriska kontexten. Ledningens engagemang och drivkraft är centralt för att få 
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medarbetares acceptans och skapa delaktighet i det praktiska förändringsarbetet (ibid.). 

För att en modell ska kunna översättas till praktik i organisationen krävs därmed att 

översättningen leds och styrs av någon, ett arbete som vanligtvis tillfaller ledningen för 
organisationen (Røvik 2008:252-253). Gällande det systematiska kvalitetsarbetet är det 

rektorerna som har den ledande rollen i översättningsarbetet på skolenhetsnivå. Rektorers 
förmåga att leda och styra översättningsarbetet bör därmed påverka hur det systematiska 

kvalitetsarbetet bedrivs i skolenheten.  
 

1.1.3 Det	systematiska	kvalitetsarbetet	

I denna studie behandlas rektorers översättning av det systematiska kvalitetsarbetet vilket 
är en kvalitetsstyrningsmodell som ska prägla hela verksamheten (SFS 2010:800; 

Skolverket 2017e). Det systematiska kvalitetsarbetet är en omfattande 

kvalitetsstyrningsmodell som bygger på ett helhetsperspektiv över organisationens 
verksamhet. Utöver detta finns en stor frihet för rektorer att utforma och bedriva det 

systematiska kvalitetsarbetet på skolenheten. Detta menar vi, med utgångspunkt i 
Langstrands (2012:25-36) resonemang om översättning av tvetydiga styrfilosofier, ökar 

komplexiteten i översättningen från policy till praktik. För att få förståelse för hur 
översättningsarbetet leds av rektorerna måste vi få förståelse för vad det är som ska 

översättas och därför kommer vi vända oss till det teoretiska fältet för kvalitetsstyrning för 

att få verktyg till att förstå vad det systematiska kvalitetsarbetet kan vara.  
 

Lagrosen (1997:10-17) menar att det finns ett ökat intresse för kvalitetsstyrning enligt Total 
Quality Management, TQM, inom offentlig verksamhet och skolväsendet. TQM är en 

kvalitetsstyrningsfilosofi som innebär ett integrerat kvalitetsfokus i hela organisationen 
(Bergman & Klefsjö 2002:33; Lagrosen 1992:24-30). Lagrosen (1997:10-17) studerade 

kvalitetsprojekt vid skolor inom Täby kommun där de förbättringsverktyg som användes 

härstammade från TQM. Utifrån denna studie menar Lagrosen (1997: 286) att TQM utgör 
en lämplig styrfilosofi för det svenska skolväsendet. Sammantaget ser vi att TQM som 

bygger på ett helhetsperspektiv och integrerat kvalitetsfokus i hela organisationen utgör 
den kvalitetsstyrningsfilosofi vars verktyg ger oss störst möjligheter för att förstå vad det 

systematiska kvalitetsarbetet kan vara då den även har visat sig vara av intresse och 
tillämpbar inom det svenska skolväsendet. Med detta som utgångspunkt kommer vi att 

använda oss utav verktyg från kvalitetstyrningsfilosofin TQM för att få förståelse för vad det 
systematiska kvalitetsarbetet kan vara och vilken problematik som kan uppstå vid 

översättning av kvalitetstyrningfilosofier inom offentlig tjänsteverksamhet. Vi vill 

poängtera att detta inte innebär att det systematiska kvalitetsarbetet likställs med 
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kvalitetstyrningsfilosofin TQM, utan att verktyg från denna styrfilosofi kommer att 

användas för att förstå vad det systematiska kvalitetsarbetet kan vara.   

 

1.1.4 Den	offentliga	kontexten	

Översättning behandlar interaktionen mellan styrfilosofi och organisatorisk kontext varvid 

det är det av vikt att ha förståelse för den kontext där styrfilosofin implementeras. 
Organisationer skiljer sig åt i flera avseenden, bland annat dess verksamhet, geografiskt 

läge samt karakteristika hos organisationens medarbetare. Den lokala kontexten påverkar 
därmed hur styrfilosofier översätts och bedrivs i praktiken (Sundin 1997, Forssell 1999). 

Detta är i enlighet med contingency theory som bygger på uppfattningen att det optimala 
sättet att styra, strukturera samt leda en organisation är beroende av och knutet till en rad 

interna och externa faktorer vilket innebär att det inte finns ett bästa sätt för organisationer 

som fungerar för alla (Beckford 1998:155-161). Med detta som utgångspunkt påverkas 
översättningen av det systematiska kvalitetsarbetet från policy till praktik av den 

organisatoriska kontext som berörs.  
 

Att översättningen av det systematiska kvalitetsarbete sker i offentlig tjänsteverksamhet 
innebär enligt contingency theory särskilda omständigheter, i form av interna och externa 

faktorer, vilka måste hanteras i översättningen av det systematiska kvalitetsarbetet från 

policy till praktik. En särskild omständighet som måste hanteras då den organisatoriska 
kontexten utgörs av offentlig verksamhet är att denna typ av verksamhet präglas av en hög 

grad av komplexitet (Adolfsson & Solli 2009:17-21; Boyne 2002; Rainey & Bozeman 2000; 
Nutt och Backoff 1993). Denna komplexitet utgörs framförallt av stort politiskt inflytande 

över organisationen, hög grad av differentiering och byråkrati samt flera intressenter vars 
mål måste tas i beaktande (ibid.). Att den organisatoriska kontexten präglas av komplexitet 

kan vara problematiskt i översättningen från policy till praktik. Sundin (1997) lyfter fram 

att det inom offentlig sektor ofta förekommer en motsättning mellan styrmodeller och hur 
de tillämpas i praktiken. En del i denna motsättning utgörs av att det som verkar enkelt och 

okomplicerat på ett teoretiskt plan kan mötas av utmaningar och svårigheter i praktiken 
(ibid.). 

 

1.1.5 Översättningsproblematik	

Sammantaget ser vi att problematiken som kan uppstå i översättningen av en styrfilosofi, 

från policy till praktik, är starkt knutet till vad som översätts, vem som leder 
översättningsarbetet samt till vilken organisatorisk kontext översättningen sker. 

Problematiken i översättningen består av att den tilltänkta innebörden i styrfilosofin kan 
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förändras i översättningsarbetet så att praktiken inte speglar policyn (Langstrand 2012:5-

9;37-54; Røvik 2008:273-294). Tvetydighet i styrfilosofin skapar ett tolkningsutrymme som 

utgör en del i denna problematik. Att medarbetare motsätter sig idén eller att löskoppling 
sker är en annan orsak till varför praktik och policy kan skilja sig åt. Vidare är god 

translatorkompetens kritiskt vid översättning från policy till praktik för att praktiken ska 
spegla policyn (Røvik 2008:273-294). Gällande det systematiska kvalitetsarbetet måste 

denna problematik hanteras och translatorkompetens besittas av rektor för skolenheten. 
Mot denna bakgrund menar vi att det är av intresse att studera översättningen ur ett 

ledningsperspektiv då rektorn har en stor och ledande roll i översättningen från policy till 

praktik. Vidare menar vi att det är av intresse att studera hur rektorer leder översättningen 
av det systematiska kvalitetsarbetet till praktik för att få förståelse för hur styrfilosofier 

översätts till praktik inom offentlig tjänsteverksamhet. Den litteratursökning och -
genomgång som genomförts inför denna studie visar en avsaknad av studier på 

översättning inom offentlig tjänsteverksamhet. Tidigare forskning inom kvalitetsstyrning 
inom offentlig verksamhet av Lagrosen (1997:323) och Adolfsson & Wikström (2007) visar 

på brister i det praktiska arbetet gällande medarbetares delaktighet, vilket är centralt i ett 
kvalitetsarbete som ska genomsyra hela verksamheten. Detta är något som vi menar kan 

vara relaterat till hur översättningen av kvalitetsstyrningsfilosofier leds.  
 

1.2 Syfte	och	frågeställningar	
Studiens syfte är att öka förståelsen för översättning från styrfilosofi till praktik i offentlig 
tjänsteverksamhet samt att öka förståelsen för den problematik som kan uppstå i 

översättningsarbetet. Detta avses göras genom att undersöka hur rektorer leder 
översättningen av det systematiska kvalitetsarbetet från policy till praktik inom det svenska 

skolväsendet.  
  

Studiens syfte mynnar ut i följande frågeställningar; 
  

• Hur leds översättningen av det systematiska kvalitetsarbetet till praktisk handling? 

• Vilken problematik uppstår i översättningsarbetet av det systematiska 

kvalitetsarbetet? 
 

1.3 Avgränsning	
I och med kommunaliseringen av det svenska skolväsendet påverkas det systematiska 
kvalitetsarbetet av kommunala bestämmelser vilket innebär att rektorerna i sin 
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översättning av det systematiska kvalitetsarbetet påverkas av kommunala direktiv. 

Förutsättningarna för rektorer att leda översättningen av det systematiska kvalitetsarbetet, 

från policy till praktik, kan därmed variera i olika kommuner varvid denna studie kommer 
att fokuseras till en kommun. Adolfsson och Wikström (2007) betonar vikten av studier av 

lokal praktik gällande kvalitetsarbete inom skolväsendet med argumentet att de modeller 
och metoder som implementeras alltid påverkas av kontext och berörda aktörer. Med lokal 

kontext avses i denna studie att de studerade aktörerna är verksamma i en och samma 
kommun.   
 
 

1.4 Kunskapsbidrag	
Denna studie avser att studera fenomenet översättning av det systematiska kvalitetsarbetet 

inom skolväsendet utifrån ett ledningsperspektiv för att bidra med ökad förståelse för hur 

översättningen leds samt den problematik som kan uppstå i översättningsarbetet inom 
offentlig tjänsteverksamhet. Genom en djupgående studie av lokal praktik ur ett 

ledningsperspektiv kan en detaljerad bild av fenomenet presenteras. Detta avses bidra med 
kunskap till det teoretiska fältet gällande översättning av styrfilosofier inom offentlig 

tjänsteverksamhet samt bidra med ökad förståelse och kunskap om hur detta arbete ter sig i 
praktiken i förhållande till teorier på området. Vidare avser studien att bidra med en 

empirisk beskrivning av hur rektorer leder översättningen av det systematiska 

kvalitetsarbetet samt den problematik som uppstår vilket avses vara till nytta för det 
fortsatta praktiska arbetet.  
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2 Metod	

I följande avsnitt presenteras och beskrivs studiens tillvägagångssätt, metodologiska 
utgångspunkter samt undersökningsstrategi. De metodologiska utgångspunkterna utgörs 

av ett fenomenologiskt vetenskapsteoretiskt perspektiv, en iterativ ansats samt en kvalitativ 

forskningsstrategi. Den forskningsdesign som har tillämpats är små-N-studier. 
Undersökningsstrategin behandlar studiens urval, datainsamlingsmetod i form av 

dokumentstudier och kvalitativa intervjuer, genomförande av intervjuer samt bearbetning 
av empiriskt material och analysmetod. Sedan diskuteras kvalitetskriterier samt etiska 

aspekter och metodavsnittet avslutas med källkritisk diskussion.  
 

2.1 Tillvägagångssätt	
Idén till denna studie hade sin utgångspunkt i ett intresse för kvalitetsstyrning varvid en 
initial litteratursökning gjordes på ämnet för att skapa en bredare bild. Genom detta kom vi 

i kontakt med det systematiska kvalitetsarbetet som används i det svenska skolväsendet och 
fann även statistik som visade att kunskapsresultaten i den svenska grundskolan uppvisade 

en negativ trend vilket motiverade oss ytterligare till att studera kvalitetsstyrningen inom 

skolväsendet. För att inhämta information gjordes sökningar via Linköpings 
Universitetsbibliotek samt på Scopus och Libris där vi fann vetenskapliga artiklar och 

böcker inom kvalitetsstyrning samt tidigare forskning på kvalitetsstyrning inom skolan. 
Vidare söktes information på Skolverkets hemsida där vi fann aktuell, relevant och 

tillförlitlig information och statistik vilket gav en lägesbild av hur verksamheten bedrivs i 
dagens svenska skolor. Dessa sökningar resulterade i att studiens syfte utarbetades och att 

vi bestämde “ledord” för studien, i form av översättning, implementering, kvalitetsstyrning 

samt offentlig tjänsteverksamhet vilket utgjorde ämnen för vidare litteratursökningar. 
Genom detta har vi identifierat relevanta teorier och tidigare studier som vi avser att 

använda oss utav för att analysera och förstå hur det systematiska kvalitetsarbetet översätts 
till praktik i skolväsendet. De teorier och tidigare forskning på översättning och 

implementering som behandlades under litteraturgenomgången belyste ledning och 
ledarskap som kritiska faktorer vid en implementeringsprocess varvid vi fann intresse och 

relevans för att studera det systematiska kvalitetsarbetet utifrån ett ledningsperspektiv.    

  
För att undersöka det systematiska kvalitetsarbetet inom skolväsendet ur ett 

ledningsperspektiv valdes små-N-studie som forskningsdesign. Då lokal praktik kan skilja 
sig åt mellan kommuner valde vi att fokusera studien inom en kommun vilket var Uppsala 
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kommun. Vi listade alla kommunala grundskolor inom kommunen och kontaktade 

respektive skolenhets rektor vilket resulterade i intervjuer med sju rektorer, både 

personliga intervjuer och via telefon. Genom detta fick vi möjlighet att studera hur rektorer 
leder översättningen av det systematiska kvalitetsarbetet i skolan från flera oberoende 

enheter. Utöver intervjuer genomfördes dokumentstudier på stödmaterial för det 
systematiska kvalitetsarbetet publicerat av Skolverket.  

 

2.2 Metodologiska	utgångspunkter	och	forskningsdesign	

2.2.1 Vetenskapsteoretiskt	perspektiv	

Det vetenskapsteoretiska perspektiv som denna studie utgår från är det fenomenologiska 

perspektivet. Med perspektiv menas det system av ontologiska och kunskapsteoretiska 
antaganden som utgör grunden för studien och dess syn på varandet (Justesen & Mik-

Meyer 2011:9-12). Valet av perspektiv påverkar de metodologiska valen i utformningen av 
studien och det praktiska genomförandet. Det fenomenologiska perspektivet bygger på 

tolkning och subjektivitet med en grundläggande tanke om att det inte finns fullständigt 

objektiva fakta utan att det alltid handlar om tolkande fakta (Justesen & Mik-Meyer 
2011:17). Då denna studie avser att undersöka hur rektorer leder översättningen av det 

systematiska kvalitetsarbetet kommer information om detta hämtas från berörda aktörer 
varvid en subjektivitet i materialet är att förvänta. Detta innebär även att tolkning kommer 

att utgöra en stor del av studien då vi kommer att försöka tolka respondenternas 
upplevelser och uppfattningar av det systematiska kvalitetsarbetet. I ett realistiskt 

perspektiv föreligger grundtanken att det finns en yttre verklighet vars existens är 
oberoende av kunskapen och studier kring den (Bryman & Bell 2013:37-38). Förespråkare 

av det fenomenologiska perspektivet motsätter sig detta och menar att det enda sättet för 

forskare att närma sig denna verklighet är genom tolkning (Justesen & Mik-Meyer 
2011:18). Genom att studien utgår från empiriskt material baserat på upplevelser och 

uppfattningar är inte studien förenligt med det realistiska perspektivets objektivitetsideal 
varvid ett fenomenologiskt perspektiv är mer lämpligt.  

   
I det fenomenologiska perspektivet finns uppfattningen om att ett fenomen endast kan 

existera om det finns ett subjekt för varvid fenomenet framträder (Justesen & Mik-Meyer 

2011:18). I och med detta är subjekt och kontext det som utgör och bildar analysobjekt 
inom forskning. Med detta som utgångspunkt innebär forskning ur ett fenomenologiskt 

perspektiv att beskriva och förstå fenomen genom studier av den subjektiva uppfattningen 
av fenomenet (Justesen & Mik-Meyer 2011:19). Det fenomen som studeras i denna studie är 

översättningen av det systematiska kvalitetsarbetet, från policy till praktik, inom det 
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svenska skolväsendet med avsikt att studera fenomenet utifrån de berörda aktörernas egna 

perspektiv och uppfattningar. Valet av skolväsendet som kontext baseras på en avsaknad av 

studier på området samt den samhällsmässiga relevans som denna typ av verksamhet har. 
Att kunskapsresultaten inom den svenska grundskolan uppvisar en negativ trend ger ökad 

relevans till en studie av kvalitetsarbetet inom skolväsendet (Skolverket 2017a). 
  

Sammantaget innebär detta att studien kommer att utgå från och genomsyras av ett 
fenomenologiskt perspektiv. Valet av ett fenomenologiskt vetenskapsteoretisk perspektiv 

innebär implikationer på de metodologiska val som genomförs i studien. För att studera 

hur det systematiska kvalitetsarbetet översätts till praktik ur ett fenomenologiskt perspektiv 
har en kvalitativ ansats används för att ge en ökad förståelse för fenomenet. Studiens 

forskningsdesign utgörs av små-N-studie för att möjliggöra en djupgående studie och på så 
sätt skapa en detaljerad bild över hur rektorer leder översättningen av det systematiska 

kvalitetsarbetet från policy till praktik. För att inhämta detaljerad information om 
fenomenet utifrån aktörernas uppfattningar har intervjuer valts som datainsamlingsmetod 

för studiens primärdata. Sekundärdata har inhämtats genom dokumentstudier. Samtliga 
metodologiska val kommer att presenteras närmare i följande avsnitt. 

 

2.2.2 Ansats	

Utöver att utgå från ett vetenskapsteoretiskt perspektiv har studien utgått från en 
forskningsansats. Med ansats menas synen på relationen mellan teori och praktiskt 

forskning som studien utgår från. Bryman och Bell (2013:31-35) beskriver att deduktiv 
ansats innebär att teori utgör utgångspunkten för studien vilket sedan används som bas i 

insamling av empiriskt material och analys. Författarna anger att det finns ett mellansteg 
innan insamling av empiriskt material där hypotesformulering utifrån den teoretiska 

grunden ingår. Induktiv ansats utgör ett andra sätt att se på förhållandet mellan teori och 

den praktiska forskningen där teori är något som framställs efter insamling och analys av 
det empiriska materialet (Bryman & Bell 2013:31-35). Med detta menas att det insamlade 

empiriska materialet utgör grunden för en analys som mynnar ut i generaliserbara 
slutsatser och teoribildning. Kort sagt innebär deduktiv ansats en teoristyrd 

forskningsprocess medan en induktiv ansats innebär en empiristyrd forskningsprocess men 
Bryman och Bell (2013:31-35) belyser det faktum att deduktiva ansatser kan ha induktiva 

inslag och vise versa.  
  

Den forskningsansats som innebär att forskningsprocessen rör sig fram och tillbaka mellan 

teori och empiriskt material och således har både deduktiva och induktiva inslag kallas för 
iterativ ansats (Bryman & Bell 2013:31-35). Iterativ innebär upprepad handling och 
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ansatsen präglas av att forskningsprocessen styrs av både empiri och teori (ibid). För att 

identifiera mönster i översättningsarbetet kommer studien att anta en iterativ ansats. Att 

arbetet utgår från denna ansats grundar sig i att relevansen av teorier kan förändras under 
insamlingen av empiriskt material vilket kan göra att andra teorier kan framstå som mer 

relevanta till det aktuella materialet (Bryman & Bell 2013:32). En iterativ ansats ger 
möjligheter att förändra den teoretiska referensramen under forskningsprocessens gång för 

att på bästa sätt utforma en teoretisk referensram med hög relevans för det studerade 
fenomenet och det insamlade empiriska materialet. Studien kommer därmed att präglas av 

en iterativ strategi genom forskningsprocessen. 
 

2.2.3 Kvalitativ	studie	

Denna studie utgår från en kvalitativ ansats där avsikten är att beskriva ett fenomen i sin 
kontext och tolka resultatet för att uppnå en ökad förståelse för fenomenet (Justesen & 

Mik-Meyer 2011:13). Trost (2010:32) menar att kvalitativa studier är lämpliga då studien 
syftar till att öka förståelse eller finna mönster kring ett visst fenomen. Denna studie avser 

att studera fenomenet översättning av det systematiska kvalitetsarbetet, från policy till 
praktik, inom skolväsendet utifrån ett ledningsperspektiv för att bidra med ökad förståelse 

för hur översättning leds samt den problematik som kan uppstå i översättningsarbetet inom 

offentlig tjänsteverksamhet. En kvalitativ forskningsstrategi lägger mer vikt vid ord och 
formuleringar än siffror och kvantifierbarhet (Justesen & Mik-Meyer 2011:12-13) vilket 

även gäller för denna studie. Kvantitativa metoder bygger däremot på kvantifierbara 
analyser vilket präglar datainsamlingsmetoderna samt det material som inhämtas (ibid.). 

Fokus i kvantitativa studier är således att mäta företeelser för att sedan analysera dessa 
kvantitativt (Bryman & Bell 2013:49). Denna studie eftersträvar en djupare kunskap om 

och förståelse för översättningen av det systematiska kvalitetsarbetet från policy till praktik 
vilket en kvalitativ forskningsstrategi anses vara lämplig för (Justesen & Mik-Meyer 

2011:13-14). För att undersöka hur rektorer leder översättningen av det systematiska 

kvalitetsarbetet skulle en kvantitativ studie kunna genomföras där data inhämtas genom 
enkätundersökning eller liknande. Genom detta skulle en kartläggning kunna göras men för 

att få djupare kunskap om hur översättningen leds och den problematik som uppstår i 
översättningsarbetet inom organisationerna anser vi att en kvalitativ forskningsmetod är 

mer lämplig. Vidare syftar studien inte till kvantifierbara analyser varvid en kvantitativ 
forskningsstrategi inte tillämpats. Kvalitativa studier kan utgå från olika 

vetenskapsteoretiska perspektiv varav det fenomenologiska perspektivet utgör ett utav 

dessa (Justesen & Mik-Meyer 2011:14).  
  

Intentionen med studier av olika slag är vanligtvis att resultatet ska mynna ut i 
generaliseringar av det fenomen eller objekt som studeras (Patel & Davidson 2011:55-59). I 
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kvantitativa studier handlar detta generellt sett om empirisk generalisering, där resultaten 

av den empiriska undersökningen ska vara generaliserbart för hela urvalsunderlaget 

(Alvehus 2013:127). Detta kan röra hela populationer eller samtliga förekomster av det 
fenomen som studerats. Denna studie avser inte att generera empiriska generaliseringar då 

studiens avser att undersöka fenomenet i dess lokala kontext för att på så sätt bidra med 
ökad kunskap om och förståelse för fenomenet. Studiens resultat blir därmed inte 

statistiskt generaliserbart för hela urvalsunderlaget, det vill säga skolväsendet i stort. I 
kvalitativa studier talas det vanligtvis om teoretisk generalisering då empirisk 

generalisering är svåruppnådd i och med att urvalet i kvalitativa studier inte uppnår 

representativitet i statistisk mening. Teoretisk generalisering innebär att generaliseringar 
från den empiriska undersökningen genomförs till den teori som studien grundas på eller 

som arbetas fram under studien, och avser teorins tillämpbarhet för förklaring och 
förståelse för det studerade fenomenet (Alvehus 2013:127). Justesen och Mik-Meyer 

(2011:37-38) driver ett liknande resonemang men talar då om analytisk generaliserbarhet i 
kvalitativa studier i form av generalisering i avseende mot teorier och tidigare studier av det 

studerade fenomenet. Det är denna typ av generalisering som denna studie avser att bidra 
med. Genom att generalisera till teori utifrån det empiriska materialet kan ökad kunskap 

om fenomenet fås.  
 

2.2.4 Forskningsdesign	

Då vi valt att genomföra en kvalitativ studie av det systematiska kvalitetsarbetet inom 
skolväsendet var vi öppna inför olika val av forskningsdesign för den tilltänkta studien. Vi 

identifierade fallstudiedesign som ett möjligt alternativ för att undersöka översättningen av 
det systematiska kvalitetsarbetet ur flera perspektiv. Små-N-studier identifierades som ett 

alternativ för att studera översättningen av det systematiska kvalitetsarbetet ur ett 
ledningsperspektiv genom intervjuer med rektorer. Rektorer utgör en homogen grupp i 

avseende på deras roll som rektor och är oberoende till varandra då de verkar på olika 

skolenheter. Ledning och ledarskapets kritiska roll vid implementeringsprocessen samt 
tillgång till primärdata medförde att små-N-studier valdes som forskningsdesign för att 

studera översättningen från policy till praktik av det systematiska kvalitetsarbetet utifrån 
ett ledningsperspektiv. Valet av små-N-studier med rektorer som respondenter innebär en 

studie av översättningen utifrån rektorernas perspektiv varvid en helhetsbild över 
översättningen från flera perspektiv inom organisationen inte åberopas i denna studie.  

  

Små-N-studier innebär att fem till tio enheter undersöks vilket möjliggör en djupare studie 
av och förståelse för fenomenet som undersöks (Jacobsen 2002:98). De enheter som 

studerats i denna studie utgörs av rektorer för olika kommunala grundskolor i Uppsala 
kommun. Totalt sett ingår sju stycken enheter i studien. Genom att undersöka ett mindre 
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antal enheter anser vi att vi har möjlighet att gå in djupare på de enskilda respondenternas 

uppfattningar och upplevelser av översättningen av det systematiska kvalitetsarbetet. 

Jacobsen (2002:99) menar att en små-N-studie kan ge utförligare beskrivningar av det 
studerade fenomenet genom att det kan belysas och undersökas från flera enheters 

perspektiv och kontexter till skillnad av vad en fallstudie som undersöker fenomenet i ett 
specifikt fall. Genom att undersöka hur fenomenet uppfattas och tolkas av flera enheter kan 

en ökad förståelse för fenomenet fås (ibid.). Då studien avser att undersöka hur rektorer 
leder översättningen av det systematiska kvalitetsarbetet från policy till praktik inom 

skolväsendet anser vi att det är lämpligt att använda en små-N-studie. Detta för att 

undersöka hur fenomenet uppfattas av berörda aktörer för att kunna identifiera likheter 
och skillnader och på så sätt bidra med en ökad förståelse för fenomenet. Fenomenets 

komplexitet motiverar ytterligare valet av små-N-studie som forskningsdesign då det ger 
möjlighet att undersöka enheterna djupare och mer detaljerat och på så sätt studera 

fenomenet utifrån olika uppfattningar.  
 
 

2.3 Undersökningsstrategi	

2.3.1 Urval	

Den urvalsstrategi som tillämpats i denna studie är strategiskt urval. Strategiskt urval 
innebär att urvalet baseras på strategiska element eller kriterier och på så sätt utformas 

specifikt för studiens syfte (Alvehus 2013:67). Det första kriteriet för studien var att de 

studerade enheterna utgjordes av rektorer för grundskolor. Valet av detta kriterium baseras 
på att grundskolan är en del av den obligatoriska skolgången i Sverige där skolornas 

verksamhet utförs under liknande omständigheter och premisser. De grundskolor som 
omfattas av studien är kommunala, vilket utgjorde det andra urvalskriteriet för studien. Att 

inte friskolor behandlas i studien motiveras av att dessa inte utgör offentliga organisationer 
vilket innebär att de har andra förutsättningar för verksamheten gällande styrning och 

resurser. Det tredje och sista kriteriet var av att samtliga grundskolor som omfattas av 
studien bedriver verksamhet i en och samma kommun. Detta för att det systematiska 

kvalitetsarbetet påverkas av kommunala bestämmelser varvid den lokala kontexten 

påverkar hur det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs i skolenheterna. Valet av att studera 
grundskolor i Uppsala kommun baserades på urvalsstrategin bekvämlighetsurval.  

  
Urvalet av respondenter utgjordes av rektorer för kommunala grundskolor i Uppsala 

kommun för att på så sätt få förståelse för översättningen av det systematiska 
kvalitetsarbetet från ett ledningsperspektiv. Initialt listades alla grundskolor i Uppsala 
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kommun varvid dessa kontaktades med förfrågan om deltagande i studien. Urvalet utgörs 

av sju rektorer vars skolor omfattar förskoleklass till årskurs nio samt ett elevantal upp till 

femhundra elever. Valet av antalet respondenter grundas dels på valet av forskningsdesign, 
små-N-studie, där Jacobsen (2002:98) anger att fem till tio enheter är lämpligt för denna 

typ av studie. Utöver detta grundas valet av antal respondenter på vad som är genomförbart 
med tanke på studiens omfattning gällande tid och resurser. Alvehus (2013:69) menar att 

urval och planering av studiens omfattning utgör en praktisk fråga samtidigt som en 
empirisk mättnad i respondenternas svar kan vara avgörande för val av antal studerade 

enheter. Empirisk mättnad innebär att det återfinns liknande information och 

återkommande likheter i de olika respondenternas svar (ibid.). Denna typ av empirisk 
mättnad i den insamlade informationen påträffades vid det fjärde intervjutillfället.  

  
Urvalet av dokument har baserats på dess relevans för studiens syfte samt dess 

tillgänglighet. De dokument som valts ut är producerade av myndigheten Skolverket och 
behandlar explicit det systematiska kvalitetsarbetet. Dokumenten utgörs av stödmaterial 

för hur det systematiska kvalitetsarbetet ska och kan bedrivas i praktiken för att uppfylla 
lagstiftningens krav. I enlighet med Justesen och Mik-Meyer (2011:111) har urvalet av 

dokument baserats på dess relevans för berörda aktörer i det systematiska kvalitetsarbetet 

för att på så sätt möjliggöra analys av aktörernas tolkning och användning av materialet. 
Utöver detta är det viktigt att notera att det kan finnas relevanta dokument för studiens 

syfte men som inte är tillgängliga för studien på grund av sekretess eller andra 
omständigheter.  
 

2.3.2 Datainsamlingsmetod	

Det empiriska materialet i denna studie har främst inhämtats genom kvalitativa intervjuer. 
Den intervjuform som tillämpats i studien är semistrukturerade intervjuer där 

intervjuprocessen är mer flexibel (Bryman & Bell 2013:475-476). Genom tillämpning av 

semistrukturerade intervjuer fanns möjlighet att frångå ordningsföljden av frågor i 
intervjuguiden samt ställa sondering- och uppföljningsfrågor för att samla upp ytterligare 

relevant information vid de enskilda intervjuerna (ibid.). Den mer flexibla 
intervjuprocessen innebar även att respondenterna kunde prata mer fritt om ämnet vilket 

var betydande för att få en ökad förståelse för hur rektorer leder översättningen av det 
systematiska kvalitetsarbetet. I och med detta fanns möjlighet att följa utvecklingslinjen hos 

den enskilde respondentens svar inom ramen för intervjuguidens ämnen vilket Bryman och 

Bell (2013:474) anger är karakteristiskt för kvalitativa intervjuer. Bryman och Bell 
(2013:477) anger vidare att semistrukturerade intervjuer är lämpliga då studien utgår från 

ett tydligt fokus och specificerade frågeställningar vilket innebar att semistrukturerade 
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intervjuer utgör en lämpligare insamlingsmetod för studiens syfte än helt ostrukturerade 

intervjuer. 

  
Det perspektiv som studien utgår från innebär som tidigare nämnt implikationer på de 

metodologiska valen i studien. Justesen och Mik-Meyer (2011:54) anger att det viktigaste i 
intervjuer med utgångspunkt i ett fenomenologiskt perspektiv är närma sig fenomenet och 

försöka förstå det såsom respondenterna uppfattar det. Detta motiverar ytterligare valet av 
att använda semistrukturerade intervjuer där respondenten har möjlighet att beskriva det 

systematiska kvalitetsarbetet från dennes perspektiv mer fritt. Med utgångspunkt i ett 

fenomenologiskt perspektiv är det även av vikt att intervjuaren inte påverkar 
respondentens svar och inkorporerar egna förklaringar och analyser under intervjuns gång 

(Justesen & Mik-Meyer 2011:54). Utifrån detta utarbetades intervjuguide samt 
intervjuteknik för att minska risken för denna negativa påverkan och för att skapa trygghet 

för respondenten att uttrycka sig fritt. 
  

För att ytterligare skapa trygghet för respondenterna att prata fritt kring ämnet 
genomfördes enskilda intervjuer med respondenterna istället för gruppintervjuer. Trost 

(2010:46) menar att gruppintervjuer kan vara problematiska då de som intervjuas kan 

påverkas av varandra på så sätt att den enskilde respondentens personliga åsikter inte lyfts 
fram. Trost (2010:46) menar vidare att gruppintervjuer inte är lämpliga vid studier som 

syftar att identifiera kvalitativa mönster på grund av situationens påverkan på den enskilda 
respondenten. Då studien avser undersöka översättningen av det systematiska 

kvalitetsarbetet till praktik utifrån ett ledningsperspektiv ansåg vi det kritiskt att 
respondenterna skulle kunna uttrycka sig fritt och framföra deras personliga erfarenheter 

och upplevelser av arbetet. Detta möjliggör identifikation av gemensamma nämnare och 

teman i respondenternas svar utan att de har påverkats av varandra. Intervjuer har 
genomförts både via telefon och vid personliga möten.  

  
Utöver intervjuer har dokumentstudier använts för att samla in empiriskt material. De 

dokument som studerats är ”Systematiskt kvalitetsarbete- för skolväsendet” samt 
”Kvalitetsarbete i praktiken” vilka utgör stödmaterial för det systematiska kvalitetsarbetet. 

Valet av dokumentstudier som metod motiveras av att dokumenten ger en 

bakgrundsförståelse till hur det systematiska kvalitetsarbetet är uppbyggt och avsett att 
bedrivas i skolenheterna. Dokumentstudier som metod inom kvalitativ forskning är inte 

lika omdiskuterat som intervjuer och andra kvalitativa insamlingsmetoder men utgör en 
relevant insamlingsmetod då dokument utgör en central del i organisationers styrning 

(Justesen & Mik-Meyer 2011:103). Det empiriska material som har behandlats i 
dokumentstudierna är inte producerat för studiens syfte vilket är en utgångspunkt inom 
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dokumentstudier som metod (Justesen & Mik-Meyer 2011:104). I studier av 

organisationers styrning kan flera sorters dokument vara relevanta. I denna studie har 

dokument som explicit behandlar riktlinjer samt policys för det systematiska 
kvalitetsarbetet behandlats i dokumentstudierna. Dokumenten som är föremål för analysen 

är producerade av Skolverket som är det svenska skolväsendets centrala 
förvaltningsmyndighet. Dessa dokument behandlar hur det systematiska kvalitetsarbetet 

kan och ska bedrivas för att uppnå lagstiftningens krav. Det material som producerats av 
Skolverket kan antas vara tillförlitligt då det är en myndighet och inte en 

intresseorganisation vilket skulle kunna innebära ett vinklat material.  

  
Dokumentstudier har genomförts med fokus på innehållsanalys av texten i kombination 

med de kvalitativa intervjuerna för att skapa en bild över hur det systematiska 
kvalitetsarbetet översätts från policy till praktik. Justesen och Mik-Meyer (2011:111) anger 

att kombinationen av dokumentstudier och intervjuer är vanligt förekommande i studier 
som har sin utgångspunkt i ett fenomenologiskt perspektiv för att på så sätt komma åt hur 

aktörerna tolkar och använder dokumenten i praktiken. Innehållsanalys av 
dokumentstudier ur ett fenomenologiskt perspektiv innebär att fokus läggs på tolkning och 

användning av dokumenten i den kontext som studeras (ibid.). Genom att studera 

Skolverkets publicerade stödmaterial för det systematiska kvalitetsarbetet gavs möjlighet 
att studera och analysera hur det systematiska kvalitetsarbetet översätts från policy till 

praktik. 
 

2.3.3 Genomförande	av	intervjuer	

Inför intervjutillfället skickades introducerande information ut till respondenterna gällande 

studiens syfte och frågeställningar samt etiska aspekter såsom konfidentialitet, frivilligt 
deltagande samt möjlighet till anonymitet, avstå inspelning samt återkoppling och 

respondentvalidering. I samband med detta skickades även intervjuguiden ut till samtliga 

respondenter. Detta för att respondenterna skulle ges möjlighet att bekanta sig med 
frågorna och reflektera kring ämnet. Intervjuguide samt missiv återfinns i bilaga 1. 

  
Intervjun inleddes med introducerande frågor vilket syftade till att skapa en presentation av 

respondenten med frågor rörande respondentens tjänst inom organisationen, 
anställningstid samt arbetsuppgifter. Dessa frågor följdes av ämnesrelaterade frågor 

gällande det systematiska kvalitetsarbetet inom organisationen samt respondentens 

uppfattningar och erfarenheter av arbetet. För att minska den personliga påverkan under 
intervjun hade även ett antal sonderingsfrågor formulerats på förhand vilka användes då 

intervjupersonens svar önskades utvecklas ytterligare. Intervjun avslutades med att 
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respondenterna gavs möjlighet att bidra med ytterligare information om ämnet som inte 

hade behandlats under intervjuns gång och som de upplevde relevant för studien. 

  
De personliga intervjuerna genomfördes på respektive respondents skola i ett avskilt rum. 

Detta innebar att respondenten kunde prata fritt om ämnet i en lugn och trygg miljö samt 
att intervjun kunde fortgå ostört. Detta menar Bryman och Bell (2013:484) är viktigt i 

kvalitativa studier för att inte gå miste om relevant information. Fyra av intervjuerna 
genomfördes via telefon där vi fick förlita oss på ljudet då personliga signaler ej kan 

uppfattas. I och med att personliga signaler såsom kroppsspråk inte kan uppfattas vid 

telefonintervjuer genomförde vi dessa i ett tyst och avskilt rum för att kunna uppfatta 
signaler i respondentens svar, något som ofta uppfattas i kombination med personliga 

signaler vid personliga möten. Samtliga intervjuer dokumenterades via ljudinspelning 
vilket respondenterna hade möjlighet att avstå ifrån. Bryman och Bell (2013:484) menar att 

inspelning av intervjuer är vanligt förekommande i kvalitativa studier då det möjliggör en 
detaljerad analys av respondenternas svar och förhindrar att viktig information går 

förlorad. En nackdel med inspelning av intervjuer är att intervjupersonen kan känna sig 
obekväm av att samtalet spelas in (Trost 2010:75). Under intervjutillfällena uppfattades 

inget som tyder på att respondenterna upplevde inspelningen som ett obekvämt inslag.  
 
 

2.3.4 Bearbetning	av	empiriskt	material	och	analysmetod	

Den analysmetod som använts i denna studie har haft sin utgångspunkt i Jacobsens 

(2002:213) skildring av kvalitativ dataanalys bestående av tre faser; beskrivning, 
systematisering och kategorisering samt kombinering. Jacobsen (2002:215) menar att det 

första steget i bearbetning och analys av det insamlade empiriska materialet utgörs av att 

försöka reducera komplexiteten i materialet för att få en överblick över innehållet. För att 
skapa en överblick över det empiriska material som inhämtats från intervjuer lyssnades 

ljudinspelningarna igenom efter varje intervju och respondenternas svar antecknades i 
stora drag med tidsangivelser. Genom att initialt anteckna respondenternas svar i stora 

drag reducerades komplexiteten i materialet vilket gav en struktur så att vi kunde 
identifiera relevanta avsnitt som sedan transkriberades. Att de fullständiga 

ljudinspelningarna inte transkriberades ordagrant, där tilläggsord såsom “hm” eller skratt 

och liknande skrivs ut i det transkriberade materialet, motiveras av att transkribering är en 
mycket resurskrävande process och denna studie syftar inte till en språkanalys i den 

bemärkelsen att tilläggsord är av vikt för förståelse för det empiriska materialet. Samtliga 
inspelningar registrerade samtalet med bra ljudkvalitet vilket underlättade 

transkriberingsarbetet. Genom transkribering fångas respondenternas svar tydligt vilket 
underlättar sortering och identifiering av gemensamma teman i de olika respondenternas 
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svar (Ahrne & Svensson 2015:23). Att strukturera analysarbetet kring identifiering och 

analys av olika teman i det empiriska materialet benämner Bryman och Bell (2013:575) som 

tematisk analys vilket de anger är en av de mest vanligt förekommande analysmetoderna 
inom kvalitativ forskning.  

  
Då samtliga intervjuer transkriberats gick vi igenom det transkriberade materialet 

individuellt för att genomföra en öppen initial kodning och kategorisering av materialet. 
Kategoriseringen och kodningen var styrd utifrån det empiriska materialet vilket Jacobsen 

(2002:230-236) menar kännetecknar databearbetning i kvalitativa studier. 

Kategoriseringen syftar till att skapa en förenkling av det omfattande empiriska materialet 
samt möjliggöra jämförelser mellan de olika intervjuerna (Jacobsen 2002:230-233). Sedan 

gick vi igenom materialet och de kategorier och koder vi individuellt hade identifierat. Att 
först bearbeta materialet individuellt för att sedan bearbeta det tillsammans anser vi ökar 

tillförlitligheten i studiens bearbetnings- och analysarbete. Utifrån detta identifierade vi 
gemensamt ett antal kategorier som vi valde att benämna analyspunkter. Dessa gällde 

innebörden av det systematiska kvalitetsarbetet, praktiska aktiviteter samt ledarskap och 
delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet.  

  

I analysarbetets tredje fas, kombinering, identifieras samband mellan kategorier och 
underkategorier (Jacobsen 2002:213). Detta analysarbete har utgått från analyspunkterna 

där vi har arbetat med att identifiera mönster, likheter och skillnader i det empiriska 
materialet som inhämtats från de olika intervjuerna. Vid bearbetning av varje analyspunkt 

har vi arbetat utifrån frågan; Hur varierar uppfattningarna om detta förhållande, fenomen 
eller denna aspekt? Detta för att bryta ner och analysera respondenternas uppfattningar om 

det praktiska arbetet gällande det systematiska kvalitetsarbetet i mindre beståndsdelar och 

identifiera gemensamma nämnare eller kontrasterande uppfattningar.  
 
 

2.4 Kvalitetskriterier	
Bryman och Bell (2013:62-64) anger att validitet, replikerbarhet samt reliabilitet utgör de 
tre mest centrala kvalitetskriterierna för företagsekonomisk forskning. Även Justesen och 

Mik-Meyer (2011:33-36) anger att validitet och reliabilitet utgör centrala kvalitetskriterier 
för kvalitativ forskning men att dess betydelse kan skifta beroende på vilket 

vetenskapsteoretiskt perspektiv studien utgår från. Validitet rör giltighet och huruvida 
forskningsfrågorna blir besvarade av studiens resultat (ibid).  
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2.4.1 Validitet	och	överförbarhet	

Studiens genomförande har haft sin utgångspunkt i syfte och forskningsfrågor för att på så 

sätt besvara och uppfylla dessa och genom detta öka studiens trovärdighet och validitet. Det 

empiriska materialet består av intervjuer med rektorer för kommunala grundskolor inom 
Uppsala kommun samt stödmaterial för det systematiska kvalitetsarbetet publicerade av 

Skolverket vilket riktar sig till samtliga skolformer. De respondenter som intervjuats är få 
till antalet och verkar i samma kommun vilket inte ger generaliserbarhet i statistik 

bemärkelse då urvalet inte uppnår representativitet för skolväsendet i stort. Istället menar 
vi att generalisering i denna studie främst görs till teori men att det även finns möjlighet att 

överföra studiens resultat till liknande kontexter. Utbildningsverksamheten i enskilda 
skolenheter präglas av liknande förutsättningar då de yttre ramarna för verksamheten 

beslutas statligt (Lundahl 2002) vilket vi menar ökar överförbarheten till andra 

skolenheter. Även den kommunala grundskolans utbildningsverksamhet innehar liknande 
förutsättningar över de kommunala gränserna då verksamheten utgår från ett statligt 

uppdrag med regleringar som gäller oavsett kommun. Detta menar vi ökar överförbarheten 
för studiens slutsatser till andra kommunala grundskolor än de som har studerats. Den 

kontext som berörs av studien är kommunal grundskoleverksamhet vilket utgör en del i 
offentlig tjänsteverksamhet varvid vi menar att studiens resultat även kan vara till nytta för 

översättning av styrfilosofier i offentlig tjänsteverksamhet. Detta då offentlig 

tjänsteverksamhet präglas av karakteristiska drag och liknande förutsättningar gällande 
styrning och utformning av verksamheten. 

 
Gällande studiens validitet och överförbarhet bör även studiens urval av respondenter 

diskuteras. Det begränsade antal respondenter kan vara till nackdel för studiens validitet 
men vi menar att denna studie bör ses som en första inblick i det systematiska 

kvalitetsarbetet utifrån ett ledningsperspektiv med rektorer som respondenter. Viktigt att 

notera är även att vi inte åberopar en helhetsbild av det systematiska kvalitetsarbetet då vi i 
denna studie har utgått från rektorernas perspektiv på kvalitetsarbetet. Rektorer innehar en 

nyckelroll i skolenheternas verksamhet då de har ansvar för kvalitetsarbetet på 
skolenhetsnivå varvid dessa har valts som respondenter med vetskap om att vi endast får 

deras syn på det systematiska kvalitetsarbetet inom skolenheten. En implikation som detta 
kan få på resultatet är att respondenternas uppfattningar gällande det systematiska 

kvalitetsarbetet inte delas av resterande medarbetare i organisationen. Ett exempel är att 
den problematik som respondenterna upplever i det praktiska arbetet kanske inte upplevs 

på samma sätt av organisationens resterande medarbetare. Det kan även finnas ytterligare 

problematik som inte lyfts fram av respondenterna eller som respondenterna inte har 
vetskap om. 
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I en studie som utgår från ett fenomenologiskt perspektiv utgör kommunikativ validering 

ett sätt att öka validiteten i studien (Justesen & Mik-Meyer 2011:39). Genom kommunikativ 

validering och mer specifikt respondentvalidering ges respondenterna möjlighet att 
validera det empiriska materialet som samlats in kring deras uppfattning om fenomenet 

samt delta i valideringen av studiens resultat (ibid.). Genom att ge respondenterna 
möjlighet att ta del av det transkriberade materialet om så önskades gavs möjlighet att göra 

eventuella korrigeringar och på så sätt öka valideringen i det empiriska materialet.  
 

2.4.2 Reliabilitet	och	replikerbarhet		

Reliabilitet berör tillförlitlighet och innebär att de metodologiska val som tagits i studien 
samt studiens tillvägagångssätt ska vara tydligt förklarat och beskrivet så att andra kan 

förstå och få en gedigen kännedom om hur studien har genomförts (Justesen & Mik-Meyer 

2011:33). Dessa beskrivningar ska enligt Justesen och Mik-Meyer (2011:33) vara utförliga 
nog att fungera som en mall för att genomföra studien på nytt med likartade eller samma 

resultat. Genom att tydligt beskriva och redogöra de metodologiska val som tagits under 
forskningsprocessen samt hur vi gått tillväga för att besvara studiens syfte och 

frågeställningar anser vi att studien uppfyller en hög grad av reliabilitet och replikerbarhet. 
Justesen och Mik-Meyer (2011:32-33) anger att koherens och konsistens är viktiga 

kvalitetskriterier inom kvalitativ forskning. Koherens avser studiens beståndsdelars logiska 

sammanhang och samband. Med konsistens menas att de begrepp och modeller samt 
teorier som används i studien är tydligt definierade och används konsistent under 

forskningsprocessens gång (ibid.). Genom att ta utgångspunkt i problemformuleringen 
samt studiens syfte och frågeställningar och basera studiens metodologiska och teoretiska 

val på dessa anser vi att koherenskriteriet är uppfyllt då studiens beståndsdelar har ett 
logiskt samband.  
 

2.5 Etiska	aspekter	
För att säkerställa att studien upprätthåller god forskningsetik har etiska principer följts. 
Under arbetet med studien har etiska principer kring frivillighet, konfidentialitet, integritet 

samt anonymitet följts för att se till att de individer som medverkar i studien inte skadas av 

deras medverkan. De etiska principer kring frivillighet som följts i studien är 
informationskravet samt samtyckeskravet. Informationskravet innebär att medverkande 

individer i studien ska vara försedda med korrekt och omfattande information om studiens 
syfte och innehåll så att dessa kan fatta ett välgrundat beslut kring deras eventuella 

medverkan (Bryman & Bell 2013:137). För att samtyckeskravet ska uppfyllas ska de 
medverkande individerna få information om att deltagande i studien är fullt frivilligt och att 
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de har möjlighet och rättighet att avbryta sin medverkan under hela forskningsprocessen 

(Bryman & Bell 2013:137-149). Samtyckeskravet och informationskravet anses vara 

tillgodosett då tilltänkta respondenter fick information om studiens syfte och omfattning 
vid den initiala kontakten. Vid den initiala kontakten skickades ett mejl som innehöll en 

presentation om studiens syfte samt omfattning. Respondenterna fick information om 
intervjuernas struktur och ämne samt information om att deltagande i studien var fullt 

frivilligt och kunde avbrytas om så önskades under processens gång. I anslutning till de 
planerade intervjuerna skickades intervjuguiden ut till respondenterna med ytterligare 

information om intervjuns ämnen och struktur. Detta för att intervjupersonen skulle ges 

möjlighet att reflektera kring de berörda ämnena inför intervjun och få ytterligare 
information gällande studiens syfte. I samband med intervjun fick de medverkande 

respondenterna möjlighet att ge samtycke till eller att avstå från inspelning av intervjun. 
Den etiska principen gällande falska förespeglingar har följts under forskningsprocessen 

då den information som givits till de medverkande inte har varit felaktig eller missledande 
om studiens egentliga syfte (Bryman & Bell 2013:152-154).   

  
De etiska principer gällande konfidentialitet, anonymitet samt integritet som följts i denna 

studie benämns av Bryman och Bell (2013:137) som konfidentialitets- och 

anonymitetskravet samt nyttjandekravet. Konfidentialitet innebär att information om de 
medverkande och det som sägs vid intervjuer inte sprids vidare samt att obehöriga inte har 

tillgång till materialet eller personuppgifter (Bryman & Bell 2013:137; Trost 2010:61). 
Anonymitet innebär att vara oidentifierbar för omgivningen och att namnet på individen är 

okänt (Trost 2010:61). Trost (2010:61) lyfter fram att fullständig anonymitet vanligtvis inte 
förekommer i kvalitativa studier då den person eller de personer som genomför intervjun 

har vetskap om intervjupersonens namn. Anonymiteten i kvalitativa studier sker då istället 

genom anonymisering av intervjupersonen i rapportering och bearbetning av materialet 
(ibid.). Konfidentialitets- och anonymitetskravet anses vara uppfyllt då dessa principer har 

präglat forskningsprocessen och information om respondentens anonymitet gavs till de 
medverkande respondenterna vid den initiala kontakten samt i samband med 

intervjutillfället. Respondenterna informerades även om att det insamlade materialet samt 
personuppgifter skulle behandlas med största möjliga konfidentialitet och inte spridas till 

obehöriga. Nyttjandekravet innebär att information och uppgifter om enskilda personer 

som samlats in endast får användas i studiens syfte och inte för andra forskningsändamål 
eller annat kommersiellt användande (Bryman & Bell 2013:137). Detta krav anses uppfyllt 

då det insamlade materialet endast har bearbetats och behandlats av författarna för 
studiens ändamål. 
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2.6 Källkritik	
Det material som studiens metodavsnitt, tidigare forskning samt teoretiska referensram 

grundas på har inhämtats genom sökningar via Linköpings Universitetsbibliotek samt på 
Scopus och Libris. Genom att använda vetenskapliga källor i form av böcker och artiklar 

publicerade i vetenskapliga tidskrifter anser vi materialet tillförlitligt. Dokumentstudier 
genomfördes på stödmaterial för det systematiska kvalitetsarbetet publicerat av Skolverket 

vilket är det svenska skolväsendets centrala förvaltningsmyndighet. Detta material anses 

vara tillförlitligt då det är producerat av en myndighet och inte en intresseorganisation 
vilket skulle kunna innebära ett vinklat material. Jacobsen (2002:259-266) menar att 

källornas närhet till samt kunskap om fenomenet som studeras är kritisk för dess förmåga 
att ge sann och tillförlitlig information om det studerade fenomenet.  

 
Vi anser att respondenternas närhet till och kunskap om det studerade fenomenet är god då 

respondenterna utgörs av rektorer vilka är ytterst ansvariga för det systematiska 

kvalitetsarbetet och därmed aktiva deltagare i översättningen. Detta validerar deras 
förmåga att ge sann och tillförlitlig information om hur det systematiska kvalitetsarbetet 

bedrivs. Respondenterna utgör förstahandskällor då de själva är med och bedriver det 
systematiska kvalitetsarbetet vilket innebär att de har en närhet till det studerade 

fenomenet. Samtliga respondenter hade flera års erfarenhet av det systematiska 
kvalitetsarbetet vilket innebär att de även har en god kunskap om det systematiska 

kvalitetsarbetet. Det finns alltid en risk för att respondenter inte ger sanningsenlig 

information och att de medvetet kan ge en vinklad bild över deras uppfattning. Då 
respondenterna bär det yttersta ansvaret för det systematiska kvalitetsarbetet på 

skolenhetsnivå kan det finnas en motvilja att lyfta fram upplevda problem och utmaningar i 
arbetet. Övergripande anser vi att det inte funnits klara motiv för respondenterna att 

medvetet ge osann eller vinklad information. Genom att genomföra enskilda intervjuer med 
respondenterna i ett avskilt rum anser vi att den kontextuella påverkan på informationens 

tillförlitlighet är låg. För att minimera risken att informationen är medvetet vinklat har vi 
intervjuat respondenter från olika skolenheter då “information från flera oberoende källor 

ger en giltig beskrivning om fenomenet.” (Jacobsen 2002:261).  
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3 Teoretisk	referensram	och	tidigare	forskning	

3.1 Motivering	till	valda	teorier	

Det första teoriavsnittet behandlar vägen från policy till praktik där implementerings- och 
översättningsteorier presenteras för att få en förståelse för processen och den problematik 

som kan uppstå i översättningen från policy till praktik. Ledningen har enligt Røvik 
(2008:273-294) en stor och central roll i att översätta styrfilosofins teoretiska innebörd till 

praktik i den organisatoriska kontexten varvid teorier som belyser ledningens roll kommer 

att presenteras. Sedan följer ett avsnitt som behandlar skolan som offentlig organisation 
vilket inleds med en presentation om svensk offentlig sektor. Vidare utgörs den 

organisatoriska kontexten av offentlig tjänsteverksamhet varvid teorier som belyser 
karakteristiska drag för offentliga organisationer och tjänsteverksamhet presenteras. Detta 

för att få kunskap om och förståelse för den organisatoriska kontext där det systematiska 
kvalitetsarbetet översätts till praktik. I efterföljande avsnitt presenteras Total Quality 

Management, TQM, för att få verktyg till att förstå vad det systematiska kvalitetsarbetet kan 
vara. Att vi vänder oss till just denna kvalitetstyrningsfilosofi för verktyg grundar sig som 

tidigare nämnt på att TQM bygger på ett helhetsperspektiv och ett integrerat kvalitetsfokus 

i hela organisationen vilket vi menar utgör den kvalitetsstyrningsfilosofi vars verktyg ger 
oss störst möjligheter för att förstå vad det systematiska kvalitetsarbetet kan vara. Lagrosen 

(1997:286) har även visat att det finns ett intresse för och tillämpbarhet av TQM inom det 
svenska skolväsendet. Slutligen presenteras tidigare forskning på kvalitetsstyrning i 

offentliga organisationer för att belysa problematik som tidigare forskning visat.  
 

3.2 Att	gå	från	policy	till	praktik	
Elg, Lindmark, Wiger och Wihlborg (2016) beskriver implementeringsprocessen från idé 

till praktik som en sammanfogad kedja där det är kritiskt att kedjorna håller samman för 
att implementeringen ska lyckas. I denna implementeringsprocess är översättningen 

kritisk. Om länkarna brister förstörs kedjan vilket innebär att det förväntade utfallet uteblir 

och översättningen har därmed misslyckats. Detta betonar vikten av att förstå kopplingarna 
i kedjan och hur översättningen ter sig för att kunna identifiera felkällor som gör att kedjan 

brister (ibid.). En implementering av nya idéer i en organisation sker i regel på initiativ från 
ledningen. Denna typ av implementering beskriver Røvik (2008:252-253) som en 

hierarkisk översättningskedja i ett vertikalt led ner i organisationen där drivkraften till 
översättning och spridning av idéerna kommer ifrån ledningens auktoritet. I en hierarkisk 

översättningskedja finns begränsningar som minskar friheten för organisationens lägre 
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nivåer att förändra innehållet i översättningen. Detta för att säkerställa att den avsedda 

idéen är det som implementeras.  

  
Även Langstrand (2012;5-8:37-54) lägger vikt vid översättningsarbetet i en 

implementeringsprocess och menar att fokus bör läggas på denna del i 
implementeringsprocessen för att förstå den problematik som kan uppstå vid en 

implementering. Langstrand (2012:43) presenterar tre olika typer av organisatorisk 
översättning vilka benämns idea-oriented translation, object-oriented translation samt 

practice-oriented translation. Den typ av organisatorisk översättning som studeras i denna 

studie är i enlighet med typ 3 vilket definieras “The activities through which conceptual 
representations are converted to routines that determine organizational practice.” 

(Langstrand 2012:43). I denna typ av översättning behandlas styrfilosofins intention att 
förändra praktiken inom organisationen. Langstrand (2012:48) poängterar att ett införande 

av en styrfilosofi inte kan eller bör ses som en enkel installationsprocess utan beskriver 
practice-oriented translation som en förhandlingsprocess med ömsesidig anpassning 

mellan styrfilosofin och det praktiska arbetet. Langstrand (2012:28-34) lyfter även fram att 
styrfilosofier i stor mån präglas av en hög grad av tvetydighet. Genom denna tvetydighet 

blir styrfilosofin mindre beroende av kontext vilket ökar överförbarheten i styrfilsofin. 

Tvetydigheten innebär därmed en dekontextualisering av styrfilosofin men när styrfilosofin 
sedan tillämpas praktiskt måste den kontextualiseras och översättas till praktik i den 

organisatoriska kontexten. Detta innebär dock ett stort tolkningsutrymme vilket påverkar 
hur styrfilosofin tillämpas i praktiken. 
 

3.2.1 Problematik	som	kan	uppstå	i	arbetet	från	policy	till	praktik	

Røvik (2008:254-255) menar att hierarkiska översättningskedjor riskerar att brytas till 
följd av organisationers utveckling i dagens samhälle. Utvecklingen berör att fler 

medarbetare har fått arbetsuppgifter som till stor del präglas av analytisk- och intellektuell 

förmåga till skillnad från tidigare då repetitiva arbetsuppgifter var vanligt förekommande. 
Detta leder till att medarbetare i större utsträckning engagerar sig i och har åsikter om 

organisatoriska frågor vilket minskar den auktoritära kraft som ledningen har för att 
implementera idéer. Vidare skapar denna utveckling svårigheter för ledningen att få en 

överblick av organisationen då medarbetarnas roller är mindre tydliga. Røvik (2008:255) 
menar att det finns risk för att den centrala visionen för styrfilosofin översätts i fler 

versioner på väg ned i organisationen vilket gör den mindre enhetlig. Detta fenomen 

förklaras av översättningsteori som behandlar hur en praktik vandrar genom rum och tid 
där mottagare ses som aktiva i översättningsprocessen vilket medför olika tolkningar av 

den ursprungliga idéen (Andersen & Røvik 2015). Översättningsprocessen kan liknas vid en 
tratt där varje lägre nivå tolkar och anpassar idéen. Genom översättning anpassas idéen till 
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organisationens eller enhetens lokala kontext (Andersen & Røvik 2015). I Andersen och 

Røviks (2015) studie om implementering av en ny styrfilosofi på ett sjukhus uppkom två 

lokalt förankrade versioner av styrfilosofin. Detta trots att det fanns en tydlig central vision 
och instruktion om hur styrfilosofin skulle användas praktiskt av sjukhuset och enheterna. 

Uppkomsten av de lokalt anpassade versionerna förklaras av översättningsteorin där alla 
parter som är involverade i processen antas vara aktiva och därmed påverka 

översättningen. Styrfilosofin påverkas av chefer, konsulter och medarbetare och förändras 
därmed successivt till att anpassas till den organisatoriska kontexten (ibid.).  

  

Den effekt som styrfilosofier avser att ha på det praktiska tanke- och handlingsmönster 
menar Skålén (2002) vanligtvis uteblir även då den formella strukturen från styrfilosofin 

återfinns i praktiken. Att praktiken inte återspeglar den ursprungliga idéen menar Røvik 
(2008:273-276) även kan bero på löskoppling, vilket innebär att idéer implementeras men 

att dessa sedan inte används i praktiken. Ett annat skäl till ett misslyckande sker då den 
lokala nivån motsätter sig en idé som de inte anser vara lämplig för arbetssituationen eller 

för att den strider mot verksamhetens normer och rutiner vilket benämns bortstötning 
(ibid.). Att medarbetare motsätter sig idéer kan enligt Damschroder m.fl. (2009) bero på att 

idéerna inte anpassats tillräckligt till den organisatoriska kontexten och därmed upplevs 

som att de inte passar in i verksamheten. En implementering kan även leda till oönskade 
sidoeffekter vilket benämns oförutsedda effekter och kan innebära att förväntat resultat 

inte uppnås eller att idéen orsakar nya problem istället för att lösa det som den var tilltänkt 
för (Røvik 2008:273-276). Den praktiska användningen av en idé kan misslyckas även om 

kunskapen kring den finns. Detta benämner Pfeffer och Sutton (2000) som “the knowing-
doing gap” vilket syftar på skillnaden och luckan mellan praktik och kunskap. Pfeffer och 

Sutton (2000) menar att organisationers syn på kunskap är problematiskt då 

organisationer har en övertro på att kunskapen om ett problem räcker för att lösa det. 
Istället menar författarna att kunskap inte ska ses som en passiv resurs utan att 

organisationer aktivt måste fokusera på vad man faktiskt konkret gör med kunskapen som 
finns för att den ska vara praktiskt användbar (ibid.).  
 
Kolbusa (2013) anger tre faktorer som han anser har en kritisk påverkan på huruvida en 

implementering av nya idéer och modeller i organisationer lyckas eller inte. Den första 
berör de resurser och den tid som finns avsatt och tillgänglig för arbetet med 

implementering av den nya idéen. Kolbusa (2013) anger vidare att den planerade 
tidsåtgången och de resurser som avsätts för implementering och integration ofta inte 

återspeglar den faktiska åtgången som implementeringen kräver. Ofta underskattas dessa 
vilket förhindrar och försvårar implementeringsarbetet. Den andra faktorn behandlar att 

implementeringens fokus ofta skiftar från resultat till aktiviteter under processens gång. 
Kolbusa (2013) menar att de individer som är involverade i arbetet ofta arbetar 
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aktivitetsorienterat och lägger för mycket fokus på de aktiviteter och arbetssätt som 

implementeringen innebär. En följd av detta blir att fokus inte läggs på de resultat som 

implementeringen avser att uppnå vilket gör att aktiviteterna inte genomförs med 
utgångspunkt i avsedd målsättning. Detta innebär att mycket tid och resurser läggs på 

“input-sidan” av implementeringen i form av de aktiviteter som genomförs utan att de 
kopplas till “output-sidan” vilket utgörs av målen för det som implementeras. Kolbusa 

(2013) anger att återkoppling och uppföljning är kritiskt för att bibehålla rätt fokus under 
processen och för att uppnå förväntat resultat av det som implementeras.  

  

Den tredje faktorn som presenteras behandlar att berörda aktörer i 
implementeringsprocessen kan agera i egenintresse istället för att försöka uppnå 

organisationens eller implementeringens målsättning. Kolbusa (2013) anger att denna 
faktor kan ha en förödande effekt på implementeringens framgång och att det ofta är just 

denna aspekt som ledningen misslyckas med att hantera på ett systematiskt sätt. Kolbusa 
(2013) menar att det finns en risk i att medarbetare bortser från de individuella 

förändringar som krävs för att uppnå implementeringens målsättning och istället fokuserar 
på deras egenintresse i de aktiviteter som genomförs. I och med detta kan det vara svårt för 

organisationen att försäkra sig om att de förändringar som krävs för en framgångsrik 

implementering genomförs inom organisationen. För att minimera risken bör 
organisationen och ledningen kontinuerligt och konsekvent arbeta utifrån en väldefinierad 

och tydligt strukturerad policy för hur implementeringen ska genomföras (ibid.).  
 

3.2.2 Translatorkompetens	

Røvik (2008:273-276) anger att en avgörande faktor för en lyckad implementering är 

translatorkompetens, vilket innebär en god förmåga att översätta idé till praktik. Røvik 
(2008:280) menar att translatorkompetens blir allt viktigare i det moderna 

organisationssamhället då styrfilosofier innehåller en blandning av tydliga och mer 

abstrakta principer. Detta ställer krav på översättningen till den organisatoriska kontexten 
för att implementeringen ska bli framgångsrik. Røvik (2008:280) lyfter fram fyra viktiga 

kompetenser som en bra translator behöver besitta för att översätta dessa styrfilosofier. 
Den första kompetensen är en förståelse för och kunskap om den tilltänkta styrfilosofin 

som ska översättas samt en lokal kännedom om organisationen. Vidare krävs en kreativ och 
innovativ kompetens för att översätta idéen till den lokala kontexten och samtidigt ta 

hänsyn till den ursprungliga idéen för att bibehålla kärnan. Røvik (2008:284-294) lyfter 

fram tålamod som en tredje kompetens och syftar på att implementering är en tidskrävande 
aktivitet som kan liknas vid ett virus där inkubationstiden är lång innan viruset bryter ut 

och genomsyrar organisationen. Slutligen krävs styrka hos translatorn då nya idéer 
vanligtvis stöter på motstånd från personer som förespråkar organisationens nuvarande 
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idéer. Genom styrka kan translatorn inta förhandlingslägen med bra argument för den nya 

idéen som ska implementeras och genom detta övertyga medarbetare som är skeptiska till 

idéen (Røvik 2008:284-294).  
 

3.2.3 Ledarskap	och	delaktighet	

För att en implementering ska lyckas krävs ett tydligt ledarskap som stöttar och engagerar 
medarbetarna genom processens gång. För att skapa och bibehålla medarbetarnas 

engagemang krävs ett tålamod från ledningens sida då det kan ta tid innan 
implementeringen når det förväntade resultatet (Damschroder m.fl. 2009). När nya idéer, 

styrfilosofier och förändringar ska implementeras i organisationer utgör medarbetarnas 
stöd för förändringen en kritisk aspekt för att implementeringen ska bli lyckosam (Shin 

m.fl. 2015; Herscovitch & Meyer 2002). Herscovitch och Meyer (2002) anger att 

medarbetares stöd under processen återspeglar deras engagemang, entusiasm samt 
upplevda skyldighet inför organisationens förändringsarbete. I detta utgör medarbetares 

uppfattning om förväntat resultat av förändringen en stor del (ibid.). Damschroder m.fl. 
(2009) menar att organisationer under en implementeringsprocess behöver ta vara på 

medarbetarnas kunskaper och utbyta erfarenheter genom att vara en lärande organisation 
och samarbeta sinsemellan.  

  

Shin m.fl. (2015) studerade hur ledare bör agera för att bibehålla medarbetarnas stöd under 
implementeringsprocessen av en viss modell eller förändring då det finns en problematik i 

att medarbetare kan förlora sitt engagemang för organisationsförändringen vid längre 
processer. Detta kan ske då medarbetare upplever stress och extra arbetsbelastning under 

implementeringsprocessen. Studiens resultat visade bland annat att de ledare som 
kontinuerligt gav mycket och sanningsenlig information om arbetet under processen 

lyckades bättre med att bibehålla medarbetares stöd (ibid.). Detta visar att 

informationsdelning och transparens utgör viktiga aspekter för att framgångsrikt leda 
översättningsarbetet och lyckas med implementering av nya metoder och modeller. Även 

kontinuerliga ledningsinsatser under hela processen visade sig ha en positiv påverkan på 
medarbetarnas stöd för förändringen. Shin m.fl. (2015) menar att detta kan bero på att 

informationsspridning och stödjande ledarskap hjälper medarbetarna att överkomma 
eventuell skepsis gällande förändringen som uppstår under implementeringsprocessen. För 

att lyckas med ett förändringsarbete menar författarna att det är viktigt att medarbetare ges 
en klar och tydlig vision för förändringsarbetet och information om processen samt de 

resultat som arbetet förväntas leda till. Detta kan med fördel kommuniceras ut genom både 

formella och mer informella informationsvägar (ibid.).  
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Shiba, Graham och Walden (1993:249-258) menar att organisationer främst har två 

funktioner vars organisation traditionellt sett är uppdelade till ledning och resterande 

medarbetare. Den dagliga verksamheten hanteras främst av organisationens medarbetare 
medan förändringsarbetet inom organisationen och verksamheten traditionellt är allokerat 

till ledningen. Shiba, Graham och Walden (1993:249-258) menar att detta inte är ett 
optimalt sätt att organisera ett förändringsarbete på då det förhindrar och försvårar för 

organisationen att snabbt agera på förändringar och att det även minskar kreativitet och 
motivation hos medarbetare. För att lyckas med en implementering i en organisation 

menar författarna att den dagliga verksamheten och förändringsarbetet ska integreras med 

varandra och i hela organisationen (ibid.). En utmaning i denna integrering utgörs av att 
medarbetare kan uppleva förändringsarbetet som en extra arbetsbörda som de måste 

hantera i samband med deras ordinarie arbetsuppgifter vilket kan leda till att de ser 
implementeringen som något som inte egentligen är deras jobb. Shiba, Graham och Walden 

(1993:249-258) anger att detta kan bero på att det ligger i människans natur att undvika 
förändring. Författarna anger vidare att det måste finnas system i 

implementeringsprocessen som minskar den negativa attityden kring förändringen som en 
extra arbetsbörda och som underlättar systematisk förbättring av verksamheten. 

Dahlgaard, Kristensen och Kanji (2002:248) lägger stor vikt vid den kulturella aspekten vid 

implementering av styrfilosofier. Att förändra en organisationskultur är en stor och 
komplex aktivitet då det gäller att förändra attityder hos medarbetare. Detta innebär att det 

krävs ett aktivt ledarskap för att engagera organisationens medlemmar (Dahlgaard, 
Kristensen & Kanji 2002:248). Även Damschroder m.fl. (2009) betonar vikten av att ta 

hänsyn till organisationskulturen vid implementeringsprocesser. De menar att 
implementeringar ofta misslyckas till följd av att den kulturella aspekten underskattas då 

implementeringar vanligtvis fokuserar på konkreta förändringar i arbetssätt och struktur 

utan att ta hänsyn till underliggande normer och värderingar som utgör 
organisationskulturen (ibid.). 

  
Shiba, Graham och Walden (1993:377-410) anger att en implementering bör starta i vad de 

benämner som managerial push. I detta ingår att ledningen tydligt ska förklara vad som 
implementeras och varför det implementeras i organisationen. Om en organisation ska 

implementera ett nytt arbetssätt eller göra en förändring i den dagliga verksamheten är det 

kritiskt att vad och varför kommuniceras ut till organisationens samtliga medarbetare så 
att de är införstådda i vad implementeringen innebär och varför den genomförs. Utöver 

detta så ingår det i managerial push att ledningen bistår med struktur, verktyg och resurser 
samt skapar möjligheter för medarbetare att delta så att medarbetarna har förutsättningar 

och möjlighet att aktivt arbeta med förändringen. För att lyckas med en förändring menar 
Shiba, Graham och Walden (1993;377-410;533-556) att employee pull måste skapas. Med 
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detta menas att det behöver finnas en dragkraft att styra och genomföra förändringsarbetet 

genom den dagliga verksamheten. Sammantaget ser Shiba, Graham och Walden (1993;377-

410;533-556) det som centralt att det finns aktiviteter och initiativ som både trycker fram 
processen och de som drar fram processen, och att detta ska ske genom ledningens och 

samtliga medarbetares engagemang, för att en organisation ska lyckas med en 
implementering. 

  
Gebauer, Fleisch och Friedli (2005) menar att arbete enligt konceptet av Shiba, Graham 

och Walden (1993;377-410;533-556) kring managerial push och employee pull är kritiskt 

för att motverka vad de benämner en förtroendeklyfta. Denna förtroendeklyfta uppstår då 
employee pull inte skapas och medarbetare inte förstår målet med implementeringen. Om 

målsättningen med implementeringen inte är tydlig för medarbetare och resultatet av det 
pågående arbetet inte synliggörs på ett tydligt sätt kan det vara svårt för medarbetare att 

finna motivation till att åta sig arbetet med implementeringen. Detta innebär att en klyfta 
skapas i förtroendet för förändringsarbetet. Om ledningen uttrycker entusiasm och 

motivation till implementeringen men att denna tro på förändringen inte tas över av 
medarbetarna är det mycket svårt att lyckas med implementeringen. Gebauer, Fleisch och 

Friedli (2005) anger att medarbetares delaktighet i utarbetning och formulering av 

målsättningen utgör ett bra sätt att motverka förtroendeklyftan. Genom att medarbetarna 
är delaktiga har de lättare att acceptera målen och åta sig att aktivt arbeta för att nå upp till 

dem (ibid).  
 

3.3 Skolan	som	offentlig	organisation	

3.3.1 Svensk	offentlig	sektor	

Vid översättning av styrfilosofi till praktik behöver hänsyn tas till den organisatoriska 
kontexten, vilket i detta fall utgörs av offentlig tjänsteverksamhet. Detta i enlighet med 

contingency theory som innebär att det inte finns ett bästa sätt som fungerar för alla 
organisationer (Beckford 1998:155-161). Därmed krävs kunskap om den specifika 

organisationen och dess förutsättningar för att få förståelse för interaktionen mellan 
styrfilosofi och organisatorisk kontext.  

  

Svensk offentlig sektor omfattar stat, kommun och landsting (Adolfsson & Solli 2009:17).  
I Sverige finns en obligatorisk skolplikt som omfattar nio år av utbildning, vilket utgörs av 

grundskolan (Skolverket 2017d). Ett grundläggande mål för utbildningsverksamheten är att 
skolan ska vara lika för alla. Utbildningsverksamheten som bedrivs regleras i skollag, 

förordningar och läroplaner. Ramarna för utbildningsverksamheten beslutas av Sveriges 
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riksdag och regering men ansvaret för den dagliga verksamheten åligger huvudman och 

rektor för skolan. Utbildningsverksamheten har utvecklats mot ökad decentralisering 

genom 1990-talets kommunalisering av skolan där kommunerna tog över 
huvudmannaskapet (Skolinspektionen 2015a). Detta innebar ett skifte från en stark central 

kontroll till ett ökat lokalt ansvar. Majoriteten av grundskolorna bedrivs i kommunal regi 
men skolverksamhet kan även bedrivas privat (Skolverket 2017d). Huvudman är 

kommunen om det gäller en kommunal skola och för privat skola är huvudman dess ägare 
vilket kan bestå av ett bolag, en stiftelse eller en förening (ibid.). Avsikten med 

kommunaliseringen av skolan var att öka det lokala ansvaret och friheten och genom detta 

stärka inflytandet för rektorer och lärare att påverka skolundervisningen och styrningen av 
skolan (Lundahl 2002). Kommunaliseringen har inneburit ett större lokalt ansvar samtidigt 

som de yttre ramarna, som beslutas av riksdag och regering, sätter gränser för den lokala 
friheten. Styrningen av verksamheten präglas därmed av komplexitet gällande centralt- och 

lokalt beslutsfattande (ibid.).  
 

3.3.2 Hyperkomplexitet	kräver	hyperordning	

Adolfsson och Solli (2009:17) menar att den svenska offentliga sektorn präglas av vad de 

benämner som hyperkomplexitet och menar att det krävs en hyperordning för att hantera 

denna hyperkomplexitet. Författarna anger att hyperordning är “en ordning som ställer sig 
över hinder och svårigheter genom agerande utifrån en utarbetad praktik” (Adolfsson & 

Solli 2009:21). Adolfsson och Solli (2009:21) menar att en utarbetad praktik där 
aktiviteterna är sammankopplade i ett system, som samtliga medarbetare är införstådda 

med, skapar en organisering och ordning som kan klassificeras som hyperordning. Med 
hyperkomplexitet menas den höga grad av komplexitet som återfinns i den offentliga 

sektorns organisation. Adolfsson och Solli (2009:21) anger att komplexiteten påverkas av 
den offentliga organisationens karakteristiska drag gällande; alltid stor, alltid hög grad av 

differentiering, alltid flera domäner, alltid mål-medel-dilemma, alltid budgetkopplad och 

till sist alltid politisk.  
  

Det första karakteristiska draget är att offentliga organisationer vanligtvis är stora till 
storleken och att utvecklingstrenden för offentliga organisationer kännetecknas av 

expansion (Adolfsson & Solli 2009:22). I och med storleken hos offentliga organisationer 
delas verksamheten ofta upp i divisioner och administrativa enheter för att underlätta 

kontroll och styrning vilket gör att offentliga organisationer präglas av hög grad av 

differentiering (Adolfsson & Solli 2009:23). Inom offentliga organisationer finns flertalet 
domäner som alla har en styrande funktion. Adolfsson och Solli (2009:26) lyfter fram att 

det finns en politisk domän, en administrativ domän samt en servicedomän även om andra 
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grupperingar och domäner kan förekomma. Detta innebär att styrningen av offentliga 

organisationer påverkas av involverade domäner.  

  
Adolfsson och Solli (2009:27-28) menar att det inom offentliga organisationer finns en 

problematik gällande organisationen och de olika intressenternas mål. Adolfsson och Solli 
(2009:27-28) lyfter fram, med bakgrund i tidigare forskning, att verksamheten hos privata 

organisationer ses som medel för att nå mål, vilket vanligtvis utgörs av ekonomiska vinster. 
För offentliga organisationer är situationen den motsatta, där verksamheten utgör det 

centrala målet medan ekonomin utgör medlet för att kunna bedriva verksamheten 

(ibid.).  Adolfsson och Solli (2009:28) menar att offentliga organisationer präglas av 
budgetstyrning och -planering och därför karakteriserar de offentliga organisationer som 

alltid budgetkopplad. Det sista karakteristiska draget gällande offentliga organisationers 
komplexitet rör organisationernas påverkan av det rådande politiska läget i samhället och 

att detta i sin tur påverkar hur verksamhetens organisation och styrning konstrueras 
(Adolfsson & Solli 2009:28-29). För att hantera denna hyperkomplexitet och för att få 

verksamheten att fungera krävs hyperordning. Adolfsson och Solli (2009:17-21) menar att 
det är just hyperordning som kännetecknar offentliga organisationer och att det är denna 

ordnade praktik och koordination som får offentlig verksamhet och de offentliga tjänsterna, 

såsom utbildning och sjukvård, att fungera i vardagen. Samtliga karakteristiska drag 
påverkar offentliga organisationers organisering och styrning (Adolfsson & Solli 2009:17-

31).  
 

3.3.3 Offentliga	organisationers	externa	särdrag	

I likhet med Adolfsson och Solli (2009:17-31) lyfter Boyne (2002) fram ett antal externa 

särdrag hos offentliga organisationer. Boyne (2002) menar att offentliga organisationer 
kännetecknas av komplexitet då det finns flera intressenter att ta hänsyn till vars mål ofta 

skiljer sig åt. Permeabilitet är ett annat karakteristiskt drag vilket grundar sig på att externa 

händelser vanligtvis får en större påverkan på offentliga organisationer. Offentliga 
organisationer ägs kollektivt av staten och Boyne (2002) menar att typen av ägarskap har 

en stark påverkan på styrningen av organisationen. Enligt Rainey och Bozeman (2000) 
innebär ett statligt ägande en stark central kontroll och tillsyn över organisationens 

verksamhet som innefattar beslut om personal, inköp, budgetering och redovisning. 
Offentliga organisationer är skattefinansierade vilket innebär att verksamheten till stor del 

styrs av politiska krafter (Boyne 2002). Christensen, Lægreid, Roness och Røvik (2005:16-

18) för en liknande diskussion och benämner ledningen inom offentliga organisationer som 
folkvald med avseende på det politiska inflytandet. Styrningen grundar sig i det rådande 

politiska läget vilket innebär att det finns en tydlig politisk påverkan i offentliga 
organisationer (ibid.). Offentliga organisationer präglas av det politiska klimatet som kan 
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skifta snabbt vilket skapar en instabilitet i organisationen. Boyne (2002) lyfter även fram 

att det vanligtvis råder en avsaknad av konkurrens på marknaden där offentliga 

organisationer verkar. Detta innebär att det finns andra förväntningar på hur offentliga 
organisationer bör agera på marknaden. Nutt och Backoff (1993) menar att det finns en 

förväntan och ibland reglering om att offentliga organisationer ska samarbeta och inte 
konkurrera om kunder då det skulle vara samhällsekonomiskt ineffektivt att erbjuda dubbla 

uppsättningar av samma tjänst.  
  

Boyne (2002) menar även att de organisatoriska målen för offentlig- och privat 

organisation skiljer sig åt. Inom offentliga organisationer finns mål som benämns som 
särskilda mål vilka utgörs av mål om jämlikhet och ansvarstagande. Ett exempel på ett 

särskilt mål med tydliga krav på jämlikhet återfinns i skollagen 1kap. 4§ “Utbildningen 
inom skolväsendet syftar till att barn och elever ska inhämta och utveckla kunskaper och 

värden. Den ska främja alla barns och elevers utveckling och lärande samt en livslång 
lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 
samhället vilar på” (SFS 2010:800). Det föreligger även flera mål att ta hänsyn till i en 

offentlig organisation då organisationen har flera intressenter att hänsyn till (Boyne 2002). 

Christensen m.fl. (2005:16-18) benämner offentliga organisationer som multifunktionella 
med avseende på de olika mål och intressenter som organisationen måste förhålla sig till. 

Boyne (2002) menar även att offentliga organisationers mål och syfte kan upplevas otydliga 
då dessa dels beslutas från politiskt håll och dels från ledningshåll (ibid.). Nutt och Backoff 

(1993) menar att det finns en problematik med det politiska inflytandet över offentliga 
organisationers mål och syfte där konsekvensen blir att mål från olika aktörer måste tas i 

beaktande samtidigt och att målen upplevs som tvetydiga.  
 

3.3.4 Offentliga	organisationers	interna	särdrag	

I offentliga organisationer finns även interna särdrag som skiljer dem från privata 
organisationer (Boyne 2002). Beslutsfattandet i en offentlig organisation är av formell och 

byråkratisk karaktär vilket resulterar i en lägre grad av flexibilitet och minskat risktagande. 
Byråkratin inom offentliga organisationer är även en bidragande faktor till ett stort fokus på 

regler och processer snarare än resultat. Offentliga organisationer karaktäriseras av en 
minskad beslutsfrihet för chef och ledning. En chef i en offentlig organisation har ett 

mindre utrymme att ta snabba beslut och därmed en svag anpassningsförmåga till rådande 

förhållanden (ibid.). Även kundbegreppet inom offentliga organisationer är omdiskuterat. 
Inom offentlig sektor kan kunderna ses bland annat som mottagare, medskapare och 

medborgare i allmänhet (Elg, Wihlborg & Örnerheim 2017). Det kan vara svårt att 
identifiera vem kunden är och definiera kundbegreppet inom offentlig verksamhet, ibland 
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talar man om medborgare och samhället som kund, ibland om enskilda individer såsom 

patienter och liknande (Elg, Wihlborg & Örnerheim 2017). Boyne (2002) menar vidare att 

attityder och strävan, både personliga och organisatoriska, hos medarbetare skiljer sig åt 
mellan privata- och offentliga organisationer. Medarbetare inom en privat organisation är i 

regel mer materialistiska och motiveras därmed i en större utsträckning av finansiella 
belöningar än medarbetare inom en offentlig organisation. Vidare menar Boyne (2002) att 

medarbetare inom en offentlig organisation har en större drivkraft till att verka för 
samhällsnyttan. Medarbetare inom en offentlig organisation uppvisar även lägre grad av 

engagemang och tillhörighet gentemot organisationen. Detta då medarbetarna inte har en 

tydlig koppling mellan prestation och belöning (ibid.).  
 

3.3.5 Karakteristiska	drag	för	tjänster	

Inom skolväsendet bedrivs utbildningsverksamhet vilket klassificeras som 
tjänsteverksamhet varvid en förståelse för tjänsteverksamhetens karakteristika är av vikt 

för förståelsen för den organisatoriska kontexten. Zeithaml, Parasuraman och Berry (1985) 
gör en sammanställning av karaktärsdragen som skiljer varor från tjänster. Dessa 

karaktärsdrag bildar IHIP-paradigmet. En tjänst är en prestation som inte går att ta på och 
känna på samma sätt som en vara. Tjänster kännetecknas därför av att de är intangible. Det 

andra karaktärsdraget för tjänster är inseparability of production and consumption vilket 

innebär att det inte går att separera dess framställning och konsumtion. Varor produceras 
och konsumeras separat medan en tjänst produceras och konsumeras simultant och det går 

därför inte särskilja dessa aktiviteter åt. Heterogeneity innebär att det finns en variation i 
utförande och konsumtion av tjänsten, vilket innebär att standardisering inte går att 

tillämpa i samma utsträckning som för varor. Slutligen är tjänster perishable vilket innebär 
att de inte kan sparas eller förvaras. Dessa karaktärsdrag innehar komplexitet vilket måste 

tas i beaktande för en organisation som bedriver tjänsteverksamhet. Att kunden får en stor 

roll i skapandet av tjänsten och avsaknaden av standardisering skapar utmaningar som 
tjänsteorganisationer behöver ta hänsyn till (Zeithaml, Parasuraman & Berry 1985). 

Tjänsters karaktärsdrag menar Bergman och Klefsjö (2002:22-27) även får påverkan på 
den upplevda kvaliteten då kvalitetsdimensionerna för tjänster skiljer sig från 

kvalitetsdimensionerna för varor. Kvalitetsdimensioner för varor är starkt kopplade till 
varans egenskaper medan tjänsters kvalitetsdimensioner ofta är mer abstrakta till sin natur 

och till stor del berör kundens förtroende för tjänsteleverantören. I ett 

undervisningssammanhang är kommunikationsförmåga av stor vikt och pålitlighet är 
kritiskt för tjänster inom vården där stora krav ställs på säkerhet (ibid.).  
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Lovelock och Gummesson (2004) riktar kritik mot IHIP-paradigmets generaliserbarhet för 

uppdelning av varor och tjänster. En stor anledning till detta är den teknologiska 

utvecklingen som har möjliggjort separation av producering och konsumering av tjänster 
och gjort dem bestående. Ett exempel på detta är webbaserade tjänster som möjliggör 

distansutbildning. Detta innebär att karaktärsdragen inseparability of production and 
consumption och perishability inte längre är giltiga för tjänster i samma utsträckning som 

tidigare. I denna studie kommer dock IHIP-paradigmet vara giltigt då studien inte avser att 
undersöka utbildning på distans och därmed är samtliga karaktärsdrag är applicerbara. 

Tjänsten utbildning är något som inte går att ta på vilket gör den intangible. Skapandet, 

mottagandet och konsumeringen av kunskap är något som sker simultant och därmed 
gäller inseparability of production and consumption. Även om det eftersträvas en likvärdig 

utbildning till samtliga elever så är detta något som inte kan garanteras vilket gör tjänsten 
heterogeneous. Då denna studie inte innefattar distansundervisning gäller även 

karaktärsdraget perishability. 
 

3.4 Total	Quality	Management	

Kvalitet har länge varit en viktig konkurrensfaktor för organisationer och genom 
industrialisering skapades ett allt större behov av mer formaliserade former av 

kvalitetsarbete (Lagrosen 1997:27; Bergman & Klefsjö 2002:30-32). Sedan 1940-talet har 
intresset för kvalitet och kvalitetsutveckling växt sig allt starkare inom styrningsfältet 

(Beckford 1998:3). Spridning och utveckling av mer omfattande kvalitetsarbete och en 

bredare syn på begreppet kvalitet har sin grund i ansatser av amerikanska teoretiker så som 
Crosby, Juran och Deming samt den framgångsrika användningen inom japansk 

tillverkningsindustri (Lagrosen 1997; Bergman & Klefsjö 2002:17-21; Beckford 1998:3-6; 
Dahlgaard, Kristensen & Kanji 2002:8-12). Det mer omfattande kvalitetsarbetet kallas 

TQM, Total Quality Management, och innebär ett integrerat kvalitetsfokus i hela 
organisationen (Bergman & Klefsjö 2002:33; Lagrosen 1997:24-30). TQM bygger på 

grundprincipen att organisationens samtliga aspekter och processer ska beröras av 

kvalitetsarbetet och att styrningsfilosofin ska integreras i organisationens alla nivåer 
(Dahlgaard, Kristensen & Kanji 2002:8-9).  
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3.4.1 Centrala	principer	inom	Total	Quality	Management	

TQM är ett brett begrepp som innefattar flertalet modeller och teorier. Detta avsnitt avser 

att presentera centrala principer inom TQM och de värderingar som styrfilosofin bygger på. 

Dean och Bowen (1994) lyfter fram problematiken i att det inte finns en entydig och klar 
bild över vad kvalitetsstyrning och TQM innebär och presenterar en sammanställning av 

vad de anser utgör de centrala dragen från de klassiska publikationerna inom ämnet. 
Sammanställningen bygger på att TQM är en styrfilosofi baserat på tre centrala principer; 

kundfokus, kontinuerlig förbättring och samarbete. Under varje princip finns praktiker och 
tekniker vilka används för implementering och stöd av principen. Kring principen 

kundfokus är det viktigt att information kring kundbehov och förväntningar är 
identifierade för att organisationen ska ha möjlighet att arbeta med dess förmåga att 

uppfylla behoven och därmed uppnå kvalitet. Vid kontinuerlig förbättring läggs vikt vid ett 

systematiskt processorienterat arbetssätt där problemlösning är en viktig del. Samarbete 
inom organisationen och med externa parter anges som en förutsättning för att lyckas med 

de två andra principerna (ibid.). 
  

Dahlgaard, Kristensen och Kanji (2002) presenterar en definition av TQM som lyder; “A 
corporate culture characterized by increased customer satisfaction through continuous 

improvements, in which all employees in the firm actively participate.” (Dahlgaard, 

Kristensen & Kanji 2002:19). Definitionen lägger vikt vid kontinuerlig förbättring och 
delaktighet vilket är två av de fem principer som Dahlgaard, Kristensen och Kanji (2002:21) 

menar utgör grunden i TQM. De fem principerna är; fokus på kund och medarbetare, fokus 
på fakta, ledningens engagemang samt kontinuerlig förbättring och allas delaktighet (ibid.). 

Bergman och Klefsjö (2002:33) presenterar deras tolkning av TQM som de benämner 
offensiv kvalitetsutveckling vilket “innebär att “man ständigt strävar efter att uppfylla, 

och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar med minimal resursåtgång 

genom ett kontinuerligt förbättringsarbete där alla är engagerade och som har fokus på 
organisationens processer”.” (Bergman & Klefsjö 2002:33). Även i denna definition läggs 

fokus vid kontinuerlig förbättring, delaktighet och organisationens samtliga processer. 
Utifrån denna bakgrund har vi valt att göra en sammanställning av de principer som 

återfinns genomgående i tidigare litteratur kring TQM och förklara dem ytterligare. Vi har 
benämnt principerna; kontinuerlig förbättring, kundfokus, delaktighet och samarbete samt 

helhets- och processyn.  
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3.4.1.1 Kontinuerlig	förbättring	

 

Kontinuerlig förbättring handlar om att kvalitetsarbetet ska vara ständigt pågående och att 
organisationen alltid ska sträva efter förbättrad kvalitet. TQM som styrfilosofi innebär ett 

aktivt arbete i ett långsiktigt perspektiv för att uppfylla visionen om ständig förbättring och 

ökad kvalitet (Bergman & Klefsjö 2002:33, 41-43; Dahlgaard, Kristensen & Kanji 2002:38-
40; Dean & Bowen 1994). Således handlar inte TQM om att genomföra enskilda 

kvalitetsprojekt på ad hoc basis endast för att reparera och granska (Bergman & Klefsjö 
2002:33). Den kontinuerliga förbättringen handlar dels om att förbättra och utveckla de 

produkter, det vill säga varor eller tjänster, som organisationen erbjuder men även 
förbättring av aktiviteter, processer samt förbättring av medarbetares kompetens och 

utveckling. Den kontinuerliga förbättringen ska omfatta organisationen som helhet med 

samtliga processer och aspekter (Bergman & Klefsjö 2002:33, 41-43; Lagrosen 1997:29-31; 
Dahlgaard, Kristensen & Kanji 2002:38-41).  

  
Huvudtanken till kontinuerliga och ständiga förbättringar är att det alltid finns möjligheter 

att uppnå högre kvalitet till en lägre kostnad (Beckford 1998:6; Dahlgaard, Kristensen & 
Kanji 2002:38-39). Det kan bland annat handla om förbättringar kring resursanvändning 

som leder till minskade kostnader eller förbättringar kring utvecklingen av 

kunderbjudandet som innebär ökad kvalitet för kunden (Beckford 1998:6; Dahlgaard, 
Kristensen & Kanji 2002:38-39). Problematiken ligger i hur organisationer ska identifiera 

dessa sätt som innebär ökad kvalitet i kombination med lägre kostnader. Deming 
utformade ett ramverk kring systematisk problemlösning som fått stor genomslagskraft 

inom området för ständig förbättring (Beckford 1998:66-67; Dahlgaard, Kristensen & Kanji 
2002:49). Ramverket kallas PDCA-cykeln och är en ständigt pågående cykel med fyra faser 

av Plan, Do, Check och Action (Beckford 1998:67).  
  

En annan hörnsten i kontinuerlig förbättring är att TQM förespråkar ett proaktivt och 

förebyggande kvalitetsarbete (Lagrosen 1997:29-31;Dahlgaard, Kristensen & Kanji 
2002:19). Genom att utgå från ett långsiktigt perspektiv och ständigt sträva efter 

förbättring förväntas det förebyggande arbetet leda till färre fel och sänkta kostnader för 
bristande kvalitet (Lagrosen 1997:29:31; Bergman & Klefsjö 2002:41-43; Dahlgaard, 

Kristensen & Kanji 2002:38-39). Dahlgaard, Kristensen och Kanji (2002:38-40) 
argumenterar för ett kontinuerligt arbete med förbättringar då kvalitetsförbättringar är det 

angreppssätt inom kvalitetsstyrning som ger störst avkastning på investeringen. 

Kontinuerlig förbättring och ökad kvalitet kan leda till lägre kostnader genom bland annat 
mer effektiv resursanvändning i organisationens processer eller till ökad kundnöjdhet, 

större marknadsandel samt möjlighet till en högre prissättning och på så sätt generera 
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större avkastning till organisationen (Dahlgaard, Kristensen & Kanji 2002:40; Bergman & 

Klefsjö 2002:41-43).  
 
 

3.4.1.2 Kundfokus	

 

Inom TQM finns ett stort kundfokus där utgångspunkten är att kvalitet ska definieras 
utifrån kundens perspektiv (Bergman & Klefsjö 2002:17; Dean & Bowen 1994). 

Kundbegreppet är centralt inom kvalitetsstyrning då definitionen av kvalitet i regel utgår 
från kundens perspektiv. Bergman och Klefsjö (2002:20) lyfter fram att: “kvaliteten på en 

produkt är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och 

förväntningar” (Bergman & Klefsjö 2002:20). Detta tydliggör behovet av att identifiera 
kunden då kvaliteten bestäms utifrån kundens synvinkel. Det är de externa kunderna som 

bedömer den slutliga kvaliteten i organisationens erbjudande. Kundfokus inom TQM 
handlar inte bara om externa kunder utan kundbegreppet har en bredare mening som även 

inkluderar interna kunder inom organisationen (Dahlgaard, Kristensen & Kanji 2002:26-
27; Lagrosen 1997:29; Bergman & Klefsjö 2002:36). Med interna kunder menas de 

medarbetare vars arbete är beroende av tidigare arbete och processer inom organisationen 

(Bergman & Klefsjö 2002:36).  
 

I och med breddningen av kundbegreppet ska kundfokus genomsyra organisationens 
samtliga processer (Dahlgaard, Kristensen & Kanji 2002:26-27; Lagrosen 1997:29; 

Bergman & Klefsjö 2002:36; Dean & Bowen 1994). Kundfokus och uppfyllande av 
kundernas behov och förväntningar ska vara centralt i varje aktivitet och process i 

organisationen oavsett om det handlar om interna eller externa kunder. Detta för att 

uppfyllande av kundernas behov och förväntan leder till kundnöjdhet vilket anses vara den 
viktigaste aspekten för organisationers konkurrenskraft och överlevnad på marknaden 

(Dean & Bowen 1994). För att kundfokus ska kunna genomsyra hela organisationen krävs 
det att kundernas behov och förväntan identifieras och att detta kommuniceras ut till 

organisationens olika delar. Identifikation av kundbehov kan ske på olika sätt, exempelvis 
genom olika former av kundundersökningar. Den information om kundbehov som 

insamlats bör sedan användas vid utveckling av organisationens varor och tjänster (Dean & 
Bowen 1994). Identifikation av kundbehov gäller inte bara för externa kunder utan även för 

interna kunder inom organisationen (Dean & Bowen 1994). Detta för att kunna uppnå bästa 

möjliga effektivitet i organisationens alla processer.  
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3.4.1.3 Delaktighet	och	samarbete	

 

Delaktighet och samarbete utgör en stor del i TQM där flertalet av de klassiska teorierna 
kring styrfilosofin lägger vikt vid ledningens engagemang vid tillämpning av TQM 

(Beckford 1998:51-151). Bergman och Klefsjö (2002:34) anger att ledningens engagemang 

är kritiskt för ett väl fungerande kvalitetsarbete då det är detta engagemang som måste 
sprida sig till organisationens andra medarbetare för att på så sätt genomsyra hela 

organisationen. Om engagemanget hos ledningen är bristfälligt innebär detta svårigheter 
med att få kvalitetstänket att genomsyra hela organisationen då ledningens engagemang 

påverkar samtliga resterande aspekter kring implementeringen av kvalitetsarbetet 
(Bergman & Klefsjö 2002:34; Dahlgaard, Kristensen & Kanji 2002:41). Utöver engagemang 

hos ledningen bör engagemang för och delaktighet i kvalitetsarbetet finnas hos 

organisationens resterande medarbetare (Dahlgaard, Kristensen & Kanji 2002:41). 
Medarbetare kan göra viktiga bidrag till kvalitetsarbetet och det är ofta medarbetarna som 

snabbt kan identifiera brister samt nya möjligheter för kvalitetsförbättringar varvid deras 
delaktighet i kvalitetsarbetet är kritiskt (Dean & Bowen 1994). Det finns flertalet sätt som 

organisationer kan främja delaktigheten kring kvalitetsarbetet, det kan bland annat handla 
om förslagsverksamhet där medarbetare kan komma med förslag till ledningen om hur 

förbättringar kan ske i organisationens processer (Bergman & Klefsjö 2002:44). Genom att 

samtliga medarbetare är delaktiga i kvalitetsarbetet kan ledningen ta till vara på och dra 
nytta av den specifika kompetens och kunskap som medarbetarna har om organisationens 

olika processer (Dean & Bowen 1994; Bergman & Klefsjö 2002:43-47). Delaktighet främjar 
organisationens arbete med kvalitet och kontinuerlig förbättring då “Den som känner 

delaktighet, engagemang och ansvar utför det bästa arbetet” (Bergman & Klefsjö 
2002:44).  

  
Utöver delaktighet och engagemang i arbetet med kvalitet utgör samarbete en central 

aspekt. Dean och Bowen (1994) anger att samarbete, såväl inom organisationen som med 

externa parter, är kritiskt för organisationens arbete med resterande aspekter av TQM. 
Genom samarbete och allas delaktighet kan organisationen identifiera möjligheter som 

gynnar flera parter och på så sätt ytterligare förbättra processer och andra aspekter i 
kvalitetsarbetet samt dra nytta av synergieffekter (ibid.). Skapande av tvärfunktionella team 

samt olika aktiviteter och tekniker för teambuilding kan främja delaktighet och samarbete i 
organisationen (Dean & Bowen 1994; Dahlgaard, Kristensen & Kanji 2002:45). Dean och 

Bowen (1994) menar även att samarbete minskar risken för suboptimering inom 

organisationen då olika avdelningar inte blir lika benägna att endast fokusera på sin egen 
avdelnings bästa. Det är viktigt att ledningen arbetar för att främja och skapa 

förutsättningar för samarbete och delaktighet för att arbetet med denna aspekt av TQM ska 
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vara framgångsrikt (Bergman & Klefsjö 2002:44-45; Dean & Bowen 1994; Dahlgaard, 

Kristensen & Kanji 2002:41-45).  

 

3.4.1.4 Helhets-	och	processyn	

 

En hörnsten i TQM är att kvalitetsarbetet ska genomföras i och genomsyra samtliga 
processer i organisationen (Dean & Bowen 1994; Dahlgaard, Kristensen & Kanji 2002:20). 

Med processer avses “en uppsättning sammanhängande aktiviteter som upprepas i tiden” 
(Bergman & Klefsjö 2002:38). Kvalitetsarbetet ska utgå från en helhetssyn med fokus på 

förbättring av processer. I tidigare former av kvalitetsarbete lades mest fokus på kontroll av 
slutproduktens egenskaper, det vill säga processernas utfall, och inte lika mycket fokus 

lades på processerna i sig (Lagrosen 1997:28-30). TQM innebär, som tidigare nämnt, att 

kvalitetsarbetet ska vara proaktivt och genomsyra organisationens samtliga aspekter 
(Bergman & Klefsjö 2002:33). För att detta ska vara möjligt är det viktigt att inte bara se till 

utfallet utan även hur processerna går till.  
 

För att en organisation ska lyckas med kontinuerliga förbättringar, samarbete och 
delaktighet samt att kundfokus genomsyrar organisationen är det viktigt att se till 

organisationen som helhet och inte vissa utvalda delar (Lagrosen 1997:30; Bergman & 

Klefsjö 2002:47-48). Genom att utgå från en helhetssyn kan synergieffekter lättare 
identifieras och dras nytta av samt möjligheter för samarbete upptäckas. Att utgå från ett 

helhetsperspektiv är centralt då organisationens olika processer påverkar varandra. Om 
enskilda processer förändras utan att utgå från en helhetsbild över dess påverkan kan 

följderna av förändringen bli en annan än den avsedda. Bergman och Klefsjö (2002:47) 
menar att förståelsen för organisationens processer som system innebär att ett 

systemtänkande används vilket de anger är essentiellt i ett framgångsrikt kvalitetsarbete.  

 

3.5 Tidigare	forskning	på	kvalitetsstyrning	i	offentliga	
organisationer	

Styrfilosofier och idéer från den privata företagsvärlden har sedan 80-talet influerat den 
svenska offentliga sektorn (Hall 2009:161). Kvalitetsstyrning är en av dessa styrfilosofier 

som har anammats av aktörer inom den offentliga sektorn (ibid.). Hall (2009:163-168) 
presenterar implementeringen av kvalitetsstyrning vid högskolan som ett exempel på en 

styrfilosofi som implementeras i en helt ny kontext. Direktiv från EU att kvalitetssäkra 

utbildningen gav upphov till implementering av kvalitetsstyrningen i svenska lärosäten 
(ibid.). Även internationellt har det funnits ett ökat intresse för att använda 
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kvalitetsstyrning i skolor (Capper & Jamison 1993). Sjunkande resultat och brister inom det 

amerikanska skolväsendet resulterade i att TQM implementerades i vissa skoldistrikt i syfte 

att öka kvaliteten på utbildningen. De sjunkande resultaten väckte kritik där en reformation 
av skolväsendet krävdes och TQM applicerades som ett svar på kritiken. TQM kan skapa 

positiva effekter genom att öka delaktigheten hos medarbetarna för att identifiera brister 
och utveckla verksamheten. Capper och Jamison (1993) menar att TQM i sig inte är 

lösningen utan att det är ett medel, som med rätt mål, kan ge en positiv utveckling inom 
skolväsendet.  

  

Tidigare studier av svenska skolor visar att kvalitetsarbetet i sig inte är en garanti för bättre 
kunskapsresultat och kvalitet i utbildningen men att skolor som prioriterar kvalitetsarbetet 

högt uppnår bättre resultat (Håkansson 2013:9). Lagrosen (1997:11-12) genomförde en 
studie på kvalitetsstyrning i skolan efter att ett kvalitetsprojekt startade på fyra grundskolor 

i Täby kyrkby hösten 1992. Detta kvalitetsprojekt var ett samarbetsprojekt med svenska 
institutet för kvalitetsutveckling, SIQ. SIQ utvecklade ett kvalitetsförbättringsverktyg som 

härstammar från Total Quality Management. Att ett intresse för TQM har uppstått inom 
den offentliga sektorn och skolan beror till stor del på ett kraftigt förändringstryck på den 

offentliga sektorn. Krav på förbättrad ekonomi och allt högre krav på service ligger bakom 

förändringstrycket. Ett sätt för den offentliga sektorn att hantera dessa krav har varit 
genom att dra lärdom av privata näringslivet med idéer som marknadsundersökningar och 

corporate imageprogram (ibid.).  
  

Studien av skolornas kvalitetsprojekt visade att kvalitetsarbetet överlag ansågs positivt men 
att det fanns problem med delaktighet (Lagrosen 1997:127-134). Personalens möjlighet att 

styra och planera sitt arbete var god men medarbetarnas delaktighet i organisationens 

övergripande kvalitetsarbete var svag. Personalen ansåg att de inte hade möjlighet att delta 
i beslut om planering, övergripande verksamhetsfrågor och målformulering i skolan. 

Resultatet av studien visade även att en negativ effekt av kvalitetsarbetet utgjordes av att en 
större arbetsbörda lades på medarbetarna till följd av ett ökat antal möten och 

pappersarbete (Lagrosen 1997:268-269). En annan negativ effekt var att personalen 
upplevde en osäkerhet kring de förändringar som uppstod i samband med kvalitetsarbetet. 

Lagrosen (1997:323) menar att delaktighet är en nyckelfaktor för kvalitetsarbetet då de som 

arbetat aktivt med kvalitetsarbetet har en positiv inställning till det. De som inte engagerat 
sig personligen i kvalitetsarbetet uppvisar en mindre förståelse för arbetssättet och därmed 

är det viktigt att alla är engagerade för att få ett kvalitetsarbete att lyckas. Resultaten av 
studien ger sammantaget en bild av att kvalitetsstyrning i enlighet med TQM är lämpligt 

inom skolväsendet då den är ett verktyg för att utvecklas i en dynamisk omvärld (ibid.).  
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Adolfsson och Wikström (2007) stötte på liknande problematik gällande delaktighet i deras 

studie av skolor i Göteborg där kvalitetsdiskussioner infördes som ett nytt verktyg i 

kvalitetsarbetet. I vissa fall upplevde medarbetarna kvalitetsdiskussionerna som ett sätt för 
ledningen att granska och kontrollera verksamheten samt mäta prestationer. Detta ledde 

till att vissa medarbetare initialt hade en negativ bild över kvalitetsdiskussionerna. Under 
implementeringsprocessen av kvalitetsdiskussionerna kunde medarbetarna tydligare se 

deras möjlighet att påverka arbetet i avseende på hur kvalitetsdiskussionerna skulle 
struktureras och genomföras samt vilket fokus arbetet skulle ha. I och med detta 

utvecklades medarbetarnas uppfattning av och attityder kring kvalitetsdiskussionerna och 

dess användbarhet för organisationens kvalitetsarbete till något mer positivt (ibid.).  
  

Lundberg (2004) belyser tid som en avgörande faktor i ett kvalitetsutvecklingsarbete. 
Resultaten av en studie av kvalitetsarbete i skolor inom en medelstor kommun i Sverige 

visade att tidsfaktorn spelade en stor roll redan vid införandet av kvalitetsarbetet. 
Införandet av kvalitetsarbetet i skolorna tog tid från medarbetarnas vanliga verksamhet 

vilket fick konsekvensen att medarbetare prioriterade bort kvalitetsarbetet till förmån för 
deras pedagogiska verksamhet. Detta resulterade i en låg delaktighet initialt vilket fick 

kvalitetsarbetet att sakta ner. Studien visade även på vikten av att i ett tidigt skede skapa en 

tydlig struktur och planering för kvalitetsarbetet med en långsiktig tidsplan för att på så sätt 
möjliggöra ett effektivt arbetssätt (ibid.).  
 
 

3.6 Sammanfattning	av	teoretisk	referensram	och	tidigare	

forskning	

Implementering av det systematiska kvalitetsarbetet i skolenheten innebär att styrfilosofin 

behöver översättas till praktik i den organisatoriska kontexten. För att undersöka hur 
rektorer leder översättningen till praktik har vi i ovanstående avsnitt presenterat en 

genomgång av översättningsteorier samt teorier som fokuserar på 
implementeringsprocessen i sin helhet. Røvik (2008:273-294) menar att det krävs god 

translatorkompetens för att lyckas med en implementering av en styrfilosofi vilket ställer 
stora krav på rektorerna som ska leda översättningen det systematiska kvalitetsarbetet till 

praktik i den organisatoriska kontexten. Vidare har teorier som behandlar och lägger vikt 

vid ledarskap och medarbetares delaktighet för en lyckad implementeringsprocess 
presenterats (Damschroder m.fl. 2009; Shin m.fl. 2015; Dahlgaard, Kristensen & Kanji 

2002:248; Røvik 2008:252-276; Herscovitch & Meyer 2002; Shiba, Graham & Walden 
1993:249-410; Gebauer, Fleisch & Friedli 2005). Dessa teorier belyser kontinuerliga 

ledarskapsinsatser och en tydlig kommunikation som viktiga för att skapa förutsättningar 
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för medarbetares stöd och aktiva deltagande under implementeringsprocessen (ibid.). 

Sammantaget avses dessa teorier användas för att få förståelse för hur översättningsarbetet 

leds av rektorerna i de studerade skolenheterna. 
  

Utöver teorier som behandlar översättning och implementering har teorier presenterats 
som behandlar skolan som offentlig organisation som avses användas för att få förståelse 

för den organisatoriska kontexten. Offentliga organisationer karaktäriseras av komplexitet 
gällande styrning och organisering (Boyne 2002; Adolfsson & Solli 2009:17-29; Nutt & 

Backoff 1993). Utöver den komplexitet offentlig verksamhet präglas av tillkommer en 

ytterligare dimension av komplexitet då skolan som offentlig organisation bedriver 
tjänsteverksamhet. En teori som syftar till att förklara skillnaden mellan varor och tjänster 

är IHIP-paradigmet där författarna menar att tjänsters karakteristiska drag kan innebära 
ytterligare utmaningar som tjänsteorganisationer måste hantera (Zeithaml, Parasuraman & 

Berry 1985). Teoriavsnittet om skolan som offentlig organisation och dess 
tjänsteverksamhet avses skapa förståelse för den organisatoriska kontext där 

översättningen sker då översättning behandlar interaktionen mellan styrfilosofi och 
organisatorisk kontext (Langstrand 2012:5-9). Utifrån detta har teorier om TQM 

presenterats då de avses användas som verktyg för att skapa förståelse för vad det 

systematiska kvalitetsarbetet kan vara. TQM bygger på ett integrerat kvalitetsfokus som 
genomsyrar hela verksamheten med centrala principer gällande kontinuerlig förbättring, 

kundfokus, delaktighet och samarbete samt helhets- och processyn. Slutligen har tidigare 
forskning presenterats för att öka förståelsen för vad det kan innebära att översätta en 

kvalitetsstyrningsfilosofi inom offentlig verksamhet. Dessa har visat att ledarskap och 
medarbetares delaktighet är särskilt viktiga i en implementeringsprocess av 

kvalitetsstyrningsfilosofier (Lagrosen 1997:323; Adolfsson & Wikström 2007).    
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4 Empiri	

Empiriavsnittet inleds med en presentation av sekundärdata vilket utgörs av stödmaterial 
för det systematiska kvalitetsarbetet publicerad av Skolverket. De publikationer som 

studeras är “Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet” samt “Kvalitetsarbete i 

praktiken” vilka utgör stödmaterial för hur det systematiska kvalitetsarbetet avses att 
bedrivas. Dessa dokument studeras genom innehållsanalys där vi ser till innehållet i stort 

för att få ett helhetsperspektiv av det systematiska kvalitetsarbetet och vi avser därmed inte 
att göra en textanalys. Genom att studera innehållet i dessa dokument får vi en förståelse 

för hur det systematiska kvalitetsarbetet är avsett att bedrivas samt en bakgrundsförståelse 
för det praktiska arbetet. Sedan ges en presentation av primärdata som inhämtats via 

intervjuer med rektorer för kommunala grundskolor i Uppsala kommun. Presentationen av 

primärdata är uppbyggd av presentationer av de enskilda respondenterna som har 
anonymiserats och benämns Rektor A - Rektor G.  

 

4.1 Sekundärdata	
På skolverkets hemsida finns publicerat stödmaterial som riktar sig till samtliga skolformer 

och till huvudmän, rektorer och förskolechefer samt medarbetare inom skolväsendet 
(Skolverket 2017e). De dokument som studien avser att studera närmare är det material 

som rör allmänna råd om det systematiska kvalitetsarbetet inom skolväsendet benämnt 
“Systematiskt kvalitetsarbete - för skolväsendet” samt det stödmaterial som syftar till att ge 

stöd i hur det systematiska kvalitetsarbetet kan bedrivas i praktiken benämnt 
“Kvalitetsarbete i praktiken”. Dessa två stödmaterial gäller för samtliga skolformer. De 

allmänna råden riktar sig till de ansvariga aktörerna i det systematiska kvalitetsarbetet 

såsom huvudmän, rektorer och förskolechefer men gäller för samtliga medarbetare inom 
skolväsendet (Skolverket 2015c). Stödmaterialet gällande det systematiska kvalitetsarbetet i 

praktiken riktar sig direkt till medarbetare inom skolväsendet såsom förskollärare, lärare 
och övrig personal men anges även vara relevant och lämpligt för rektorer och 

förskolechefer i deras arbete med rutiner och struktur i det systematiska kvalitetsarbetet 
(Skolverket 2015a).   
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4.1.1 Systematiskt	kvalitetsarbete-	för	skolväsendet	

De allmänna råden har utarbetats för att ge stöd och underlätta kvalitetsarbetet genom att 

ge handledning till huvudmän, förskole- och skolenheter i syfte att nå en hög måluppfyllelse 

(Skolverket 2015c). Materialet bygger på den lagstiftning som finns i skollagen gällande det 
systematiska kvalitetsarbetet inom skolväsendet och avser att förklara och skildra hur det 

systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas för att uppfylla lagstiftningens krav (ibid.). 
Lagstiftningen innehåller krav på att varje enhet löpande ska bedriva ett systematiskt 

kvalitetsarbete med uppföljning, analys samt planering och utveckling av verksamheten i 
avseende på kvalitet och måluppfyllelse (SFS 2010:800).  

  
I publikationen förklaras vad Skolverket avser med begreppen kontinuerligt och 

systematisk. Skolverket anger att “Systematiskt och kontinuerligt innebär att arbetet ska 

bedrivas strukturerat och uthålligt med fokus på en långsiktig utveckling.” (Skolverket 
2015c:11). Vidare anges att det är upp till huvudman och enhetsansvarig för varje 

utbildningsenhet att utveckla sin egen struktur för det systematiska kvalitetsarbetet och 
skapa rutiner för hur arbetet ska bedrivas (Skolverket 2015c). I stödmaterialet läggs stor 

vikt vid dokumentation av det systematiska kvalitetsarbetet. Skolverket anger att 
dokumentationen utgör en förutsättning för att överhuvudtaget kunna få en bild över 

enhetens verksamhet och kvalitetsarbete samt möjliggöra identifikation av möjligheter och 

utmaningar för kvalitetsarbetet. Skolverket menar att det systematiska kvalitetsarbetet 
skapar en tydlig mall för samtliga medarbetare gällande arbetet med prioritering, 

utveckling, insatser och ansvar (ibid.). Vidare presenteras delaktighet som en viktig kärna i 
arbetet: “Allas delaktighet är grundläggande i kvalitetsarbetet.” (Skolverket 2015c:11). 

Skolverket anger vidare att målet är att arbeta mot kontinuerlig verksamhetsutveckling 
(ibid.).   

  

Skolverket anger att de mål som det systematiska kvalitetsarbetet syftar till att uppfylla 
utgörs av nationella mål, utbildningens mål enligt skollagen, mål som ges av läroplaner, 

kurs- och ämnesplaner samt andra regelverk som verksamheten förhåller sig till 
(Skolverket 2015c). Målen handlar framförallt om att erbjuda en likvärdig utbildning för 

alla elever och barn. Skolverket anger även att huvudmän och enhetsansvariga har frihet att 
sätta egna mål för det systematiska kvalitetsarbetet med förbehållet att de inte får stå i 

motsättning till de nationella målen för utbildningen. Skolverket anger vidare att “Syftet 
med kvalitetsarbetet är att de nationella målen för utbildningen ska uppfyllas. Syftet är 

också att skapa delaktighet och dialog om måluppfyllelsen och om orsakerna till 

eventuella brister.” (Skolverket 2015c:12).  
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Vidare anger Skolverket viktiga förutsättningar för att genomföra det systematiska 

kvalitetsarbetet där stor vikt läggs vid “allas motivation, engagemang samt delaktighet och 

inflytande” (Skolverket 2015c:13). Även organisatoriska aspekter gällande gemensamt 
arbete, styrning och ledning tas upp som viktiga förutsättningar för det systematiska 

kvalitetsarbetet. Utöver dessa tas även ekonomiska, materiella och personella 
förutsättningar upp. Ansvaret för det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå ligger på 

rektor eller förskolechef beroende på utbildningsnivå och det är dessa som har ansvaret att 
det finns förutsättningar och resurser för att bedriva det systematiska kvalitetsarbetet inom 

enheten. Skolverket betonar vikten av att rektor eller förskolechef utformar rutiner och 

arbetssätt för kvalitetsarbetet i ett tidigt skede (Skolverket 2015c). Vidare har även 
personalen ett ansvar i kvalitetsarbetet för att möjliggöra elever och barns utveckling för 

uppfyllelse av nationella mål (Skolverket 2015c:13).  
 

Gällande styrning och ledning av det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå anges att 
“Förskolechefen respektive rektorn behöver vara den som driver och leder kvalitetsarbetet 

samt fattar beslut om hur det ska genomföras” (Skolverket 2015c:17). Hur detta arbete 
leds och bedrivs anges vara upp till rektor genom att skapa rutiner för det praktiska arbetet. 

Vidare anges att det är rektors respektive förskolechefs ansvar att ledning, styrning, 

organisation och uppföljningssystem stödjer kvalitetsarbetet samt att ändamålsenliga 
former för uppföljning och analys finns och kan användas av personalen på enheten 

(Skolverket 2015c:15). Samarbete mellan ledning och personal anges vara av betydelse i 
kvalitetsarbetet och det anges att rektor respektive förskolechef tillsammans med 

personalen bör skapa rutiner för hur vårdnadshavare, elever och barn ges möjlighet att 
delta och medverka i kvalitetsarbetet. Självvärdering anges som ett användbart verktyg i det 

systematiska kvalitetsarbetet för att säkra kompetens och arbetsformer med definitionen 

“En självvärdering innebär en kritisk granskning av de egna arbetsprocesserna som leder 
till att man upptäcker vad man själv behöver förbättra för att nå en högre grad av 

måluppfyllelse.” (Skolverket 2015c:18).   
 

4.1.2 Kvalitetsarbete	i	praktiken	

Detta stödmaterial behandlar hur det systematiska kvalitetsarbetet kan bedrivas i praktiken 

och riktas som tidigare nämnt direkt till medarbetare inom skola och förskola men anges 
även användbart för rektorer och förskolechefer i arbetet med att skapa rutiner för det 

systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå (Skolverket 2015a). Publikationen är uppdelad i 

olika avsnitt som berör “Var är vi?”, “Vart ska vi?”, “Hur gör vi?” samt “Hur blev det?” vilket 
syftar till att spegla den cykliska processen i det praktiska arbetet gällande det systematiska 

kvalitetsarbetet. Det anges att materialet är utarbetat för att passa samtliga skolformer och 
fritidshemmet men att de frågeställningar som materialet behandlar bör ses som exempel 
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där anpassning måste ske efter varje enhets förutsättningar och uppdrag (Skolverket 

2015a). 

  
I avsnittet “Var är vi?” anges att det praktiska arbetet bör behandla uppföljning av resultat, 

förutsättningar samt nulägesbeskrivning (Skolverket 2015a). För att möjliggöra 
utvärdering, vilket är en central del i det systematiska kvalitetsarbetet, måste resultat och 

information om uppfyllelse av mål samlas in. I stödmaterialet ges exempel på vad 
uppföljning kan behandla i form av kunskapsresultat, observationer, enkäter, 

attitydundersökningar och liknande. De resultat som följs upp ska relateras till 

skolenhetens förutsättningar, nationella mål och krav i skollag samt läroplan. Resultaten 
ska även relateras till hur processer och undervisning är strukturerad och organiserad för 

att skapa en bild över de behov och problemområden som finns inom skolenheten. Detta 
sammantaget kan ge en nulägesbeskrivning vilket anges som en förutsättning för ett 

effektivt systematiskt kvalitetsarbete. Det anges att det är upp till rektor respektive 
förskolechef att sammanställa resultaten och visa hur genomförandet och förutsättningarna 

påverkar måluppfyllelsen. Det är även upp till rektor respektive förskolechef att skapa 
förutsättningar för skolenhetens resterande medarbetare att arbeta med det systematiska 

kvalitetsarbetet. I stödmaterialet läggs vikt vid att en samsyn om nuläget skapas för att det 

systematiska kvalitetsarbetet ska bli förankrat i organisationen och möta de behov som 
identifieras (ibid.).  

  
Det följande avsnittet i publikationen behandlar frågeställningen “Vart ska vi?” där det 

praktiska arbetet bör kretsa kring uppdrag och mål, analys samt nulägesbedömning 
(Skolverket 2015a). I materialet anges att förskolechef respektive rektor bör analysera 

resultaten och den nulägesbeskrivning som skapades i föregående fas tillsammans med 

enhetens medarbetare för att identifiera orsaker till och lösningar på eventuella problem 
som identifierats. Gällande mål och uppdrag anges att “Huvudmän, rektorer, 

förskolechefer, lärare, förskollärare och annan personal har olika ansvar utifrån sitt 
specifika uppdrag. Men för att förstå och få en gemensam tolkning av det nationella 

uppdraget som gäller för verksamheten behöver alla vara involverade i kvalitetsarbetet.” 
(Skolverket 2015a:11). Vidare ges exempel på frågeställningar att utgå från vid det praktiska 

arbetet gällande uppdrag och mål: “Vilket är vårt uppdrag enligt skollag, läroplaner, 

kursplaner och ämnesplaner och vilka är de övergripande målen? Vilka kunskaper och 
färdigheter ska våra barn och elever få möjlighet att utveckla?“ (Skolverket 2015a:11). I 

materialet anges att analysen ska ske både bakåt i tiden, hur arbetet har sett ut, och framåt 
för att identifiera utvecklingsområden i det systematiska kvalitetsarbetet. Genom analys ska 

en välgrundad bedömning av kvaliteten göras för att identifiera faktorer som påverkar 
resultat och måluppfyllelse vilket i sin tur leder till att utvecklingsområden identifieras 
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gällande förutsättningar, genomförande samt måluppfyllelse. Sedan presenteras tre steg 

som utgör analysprocessen; jämföra, tolka och förklara samt problematisera och kritiskt 

granska (Skolverket 2015a).  
  

Det sista steget som anges i detta avsnitt behandlar nulägesbedömning vilket innefattar att 
utvecklingsområden identifierats och att mål formuleras för det framtida kvalitetsarbetet 

(Skolverket 2015a). Utifrån analysen bör problemformuleringar och antaganden om 
orsaker samt påverkande faktorer göras. I stödmaterialet anges att dessa ska relateras till 

forskning och annan erfarenhet för att dra lärdom av liknande problematik som den som 

har identifierats i den aktuella analysen. När utvecklingsområden har identifierats och 
formulerats ska beslut om utvecklingsinsatser och åtgärder tas för att hantera den 

problematik som identifierats. Det läggs vikt vid tydligt formulerade mål “Vi formulerar 
tydliga mål och förväntade effekter för utvecklingsinsatsen. Mål och förväntade effekter 

bör vara formulerade så att det går att följa upp vad som är uppnått och när, såväl i 
utvecklingsarbetet som i förhållande till de nationella målen.” (Skolverket 2015a:14). 

Sammantaget ska analysens alla delar sammanställas i en nulägesbedömning som tydliggör 
problemformulering, antaganden om påverkande aspekter och orsaker samt 

utvecklingsområden. “Nulägesbedömningen är ett viktigt dokument för att göra alla 

delaktiga i kvalitetsarbetet.” (Skolverket 2015a:14). 
  

Avsnittet “Hur gör vi?” behandlar nästföljande fas i det systematiska kvalitetsarbetets 
cykliska process där det praktiska arbetet ska kretsa kring att planera, genomföra samt 

dokumentera (Skolverket 2015a). I stödmaterialet anges att arbetet inom denna fas ska ha 
sin utgångspunkt i den analys och nulägesbedömning som genomfördes i den tidigare fasen 

samt tillgängliga resurser. Planering anges som ett viktigt inslag i styrning och uppföljning 

av det praktiska arbetet: “Planeringen är kartan och leder oss i det arbete som ska göras.” 
(Skolverket 2015a:15). Det anges att det är rektorer respektive förskolechefernas uppgift att 

“se till att enhetens planering av utbildningen utgår från den gemensamma analysen av 
måluppfyllelsen och huvudmannens respektive enhetens beslut om prioriterade 

utvecklingsinsatser”(Skolverket 2015a:15). Det åläggs även rektor respektive förskolechefer 
att säkerställa att planeringen följs i det praktiska arbetet. I planeringen ska det anges hur 

genomförande, uppföljning samt utvärdering ska ske i de utvecklingsområden som 

identifierats i föregående fas: “Förskolechefens och rektorns roll är att se till att 
verksamheten genomförs utifrån den gjorda planeringen och att alla är 

delaktiga”(Skolverket 2015a:16).  
  

Gällande genomförandet ska arbetet följas upp kontinuerligt vilket anges som ett sätt att 
bibehålla fokus på målsättningen i det praktiska arbetet. Uppföljningen bör behandla vad 
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som genomförts inom det identifierade utvecklingsområdet fram till uppföljningstillfället 

och hur utvecklingen sett ut för att se om omprioriteringar eller nya insatser behöver göras. 

Uppföljning och reflektion anges som ett sätt att skapa kollegialt lärande i det systematiska 
kvalitetsarbetet. “För att utvecklingsarbetet ska nå de uppsatta målen och de förväntade 

effekterna är det viktigt att alla berörda är delaktiga i genomförandet och att 
utvecklingsarbetet är en integrerad del av det dagliga arbetet.” (Skolverket 2015a:17). 

Dokumentation anges som centralt i det praktiska arbetet för att skapa kunskap om målen 
och hur dessa uppnås (Skolverket 2015a). Dokumentationen ska beröra 

utvecklingsområden och identifierade problem, orsaker till dessa samt hur dessa ska 

utvecklas. Dokumentationen ska därmed behandla de resultat som nås samt de arbetssätt 
som används i det praktiska arbetet så att båda delar kan följas upp och utvärderas. Även 

framgångar och svårigheter som uppkommer i det praktiska arbetet ska dokumenteras. 
“Dokumentationen behövs för att kunna följa en kvalitetsutveckling över tid och för att 

kunna se effekterna av utvecklingsarbetet. Den är också viktig för att kunna sprida 
erfarenheter till andra.” (Skolverket 2015a:17).  

  
Den sista fasen behandlar frågeställningen “Hur blev det?” och det anges att det praktiska 

arbetet bör behandla delaktighet samt fortsättning (Skolverket 2015a). I denna fas hanteras 

uppföljning, utvärdering samt reflektion där resultaten värderas “i förhållande till de 
nationella målen, de genomförda insatserna och de förväntade effekterna.” (Skolverket 

2015a:19). Vidare anges att “Det systematiska kvalitetsarbetet är en ständigt pågående 
process som aldrig tar slut. Genom att analysera vilka insatser som gett förväntad effekt, 

och vilka som inte gjort det, blir det fortsatta utvecklingsarbetet bättre för varje varv” 
(Skolverket 2015a:19). Detta betonar vikten av att arbeta i enlighet med den cykliska 

processen som presenteras i stödmaterialet. Att arbeta med delaktighet och dialog anges 

som centralt i det praktiska arbetet i det systematiska kvalitetsarbetet: “Genom 
strukturerade dialoger med barn, elever, kollegor förskolechef eller rektor skapas 

delaktighet. [...] Ju större delaktighet i uppföljning, analys och beslut för att utveckla 
utbildningen, desto större blir förståelsen för de insatser som genomförs.” (Skolverket 

2015a:21). Vidare bör det praktiska arbetet behandla fortsättningen för det systematiska 
kvalitetsarbetet där beslut om och planering över vägen framåt ska genomföras. I detta 

ingår bland annat eventuella omprioriteringar av insatser, omorganisering av arbetet samt 

utvärdering av de förutsättningar som krävs för det fortsatta praktiska arbetet. Genom 
detta skapas en bild över den aktuella situationen i det praktiska arbetet och den cykliska 

processen i det systematiska kvalitetsarbetet fortsätter (ibid.).  
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4.2 Primärdata	

4.2.1 Rektor	A	

Rektor A har sedan ett år tillbaka arbetat som rektor för den aktuella skolan och har innan 

det arbetat som biträdande rektor på en annan skolenhet. Vid diskussion om det 
systematiska kvalitetsarbetets innebörd beskriver Rektor A: 

  
“Systematiskt kvalitetsarbete, det är en systematik som gör att man inte 

tappar bort viktiga delar i ett arbete [...] man kan tänka att kvalitetsarbete är 

något som man gör en gång per år men jag tänker att det är någonting vi gör 
varje dag [...] det är allt arbete vi gör egentligen [...] så systematiskt 

kvalitetsarbete behöver följa med i det man gör hela tiden.“ (Rektor A)  
  

Rektor A betonar vikten av ett ständigt pågående och kontinuerligt kvalitetsarbete. “Det 
systematiska kvalitetsarbetet måste vara någonting som vi jobbar med hela tiden. Det får 

inte bara vara någonting vi gör under avstämningsperioderna” (Rektor A). Rektor A 

beskriver att systematiken tillför ett stöd i det praktiska arbetet:  
  

“Systematiken i det [arbetet] innebär att man följer upp och att man 
utvärderar och att man tar lärdom av det man har sett och sedan förändrar 

sättet att arbete på, kontinuerligt [...] Systematiskt kvalitetsarbete är mycket 
att jobba formativt också, för personalen och mig som chef. Att det blir ett 

kontinuerligt arbete.” (Rektor A) 
 

Vid läsårets start utformas en verksamhetsplan utifrån analyser från föregående år där 

fokusområden och mål för läsåret presenteras. Under året genomförs utvärdering och 
analys av dessa mål i olika diskussionsforum men den största delen av avstämningsarbetet 

sker vid läsårets slut. Enkäter, betyg och nationella prov utgör de verktyg som främst 
används som underlag för utvärdering och analys. Målsättningen för det systematiska 

kvalitetsarbetet är enligt Rektor A de grundläggande nationellt ställda målen om elevens 
kunskapsutveckling och menar vidare att eleven alltid är i fokus för kvalitetsarbetet. Utifrån 

detta menar Rektor A att arbetet syftar till att alla elever ska utvecklas så bra som möjligt 

efter egen förmåga. 
  

Ansvarsfördelningen i det systematiska kvalitetsarbetet är uppdelad baserad på kunskap för 
det specifika området. Rektor A förklarar att lärare har ett elevansvar och därmed är 

centrala i uppföljningen av elevernas kunskapsutveckling och att elevhälsoteamet ansvarar 
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för frågor som rör elevernas hälsa och arbetsmiljö. Ledarskapet beskriver Rektor A som 

demokratiskt och menar att det är viktigt att alla känner sig delaktiga i beslutsfattandet för 

att besluten ska få fäste i organisationen. Annars finns det en risk för att medarbetare 
struntar i bestämmelser när rektorn inte är närvarande. När vi kommer in på medarbetares 

syn på det systematiska kvalitetsarbetet uttrycker Rektor A att det finns en delad syn bland 
medarbetare om att ett förbättringsarbete är någonting positivt men att det systematiska 

kvalitetsarbetet ibland kan upplevas som en tråkig rapport som måste göras. Därför menar 
Rektor A att tydlighet är viktigt för att öka förståelsen för det arbete som ingår i det 

systematiska kvalitetsarbetet. Information om det systematiska kvalitetsarbetet 

kommuniceras ut främst i olika diskussionsforum samt presenteras i verksamhetsplanen. 
  

Tydlighet är även något som Rektor A kommer in på när vi diskuterar resultaten av det 
systematiska kvalitetsarbetet och menar att tydligheten har skapat en trygghet för lärare i 

deras arbete. Systematiken i arbetet synliggör resultat och orsak-verkan samband vilket kan 
skapa en bättre struktur för det fortsatta arbetet. Utöver detta menar Rektor A att det är 

viktigt att vara lyhörd till signaler som framkommer i olika forum då alla kvalitetsaspekter 
inte kan fångas upp i enkäter eller resultat. Även om det systematiska kvalitetsarbetet 

bidragit till en ökad tydlighet och struktur menar Rektor A att det inte är helt enkelt att 

bedriva ett kvalitetsarbete i skolan: “Det är ju så många olika sidor i det hela. Krav 
ovanifrån, underifrån, från personalen, från staten. Det finns en mängd olika intressenter 

i skolan som vill se en hög kvalitet” (Rektor A). Som stöd till att bedriva det systematiska 
kvalitetsarbetet finns stödmaterial från Skolverket och utbildningar på kommunal nivå men 

Rektor A menar att det är ett stort eget ansvar som rektor att aktivt inhämta kunskap. Att 
ansvaret för det systematiska kvalitetsarbetet på skolenheten tillfaller rektorn menar 

Rektor A kan vara problematiskt då det finns en variation mellan rektorer i deras kunskap 

om det systematiska kvalitetsarbetet.  
 

4.2.2 Rektor	B	

Rektor B har arbetat inom skolväsendet som både lärare och rektor och beskriver att skolan 

alltid har haft ett fokus på att förbättra verksamheten och förklarar att det ingår i 
verksamhetsidén att eleverna ska förbättra sitt lärande och sina förmågor. Rektor B menar 

vidare att grunden i ett kvalitetsarbete är att förbättra och utveckla arbetsuppgifterna. När 
det systematiska kvalitetsarbetet infördes innebar det en mer omfattande systematik och 

ett systemtänk i organisationen. “Det innebär att vi har ett system, ett tänk kring hur vi 

följer upp vårt arbete, när vi gör det, på vilket sätt vi gör det, hur vi samlar in material 
och hur vi organiserar det vi samlar in” (Rektor B). Då det systematiska kvalitetsarbetet 

rör hela skolans verksamhet menar Rektor B att det är viktigt att prioritera och bestämma 
sig för vilka områden som ska ligga i fokus med hänsyn till tillgängliga resurser. De mål 



 

53 

som skolenheten fokuserar på specificeras i en verksamhetsplan som skapas i början av 

varje läsår och Rektor B anger att det yttersta målet för det systematiska kvalitetsarbetet 

behandlar elevernas utveckling. I verksamhetsplanen väljs de fokusområden som skolan vill 
förbättra och arbeta extra med kontinuerligt under året. Rektor B förklarar att dessa mål 

utvärderas och analyseras löpande under året men att det stora analysarbetet sker vid 
läsårets slut. Detta analysarbete sker tillsammans med personalen och ligger till grund för 

nästa års verksamhetsplan. För att arbeta med dessa mål finns det inget konkret system 
som kan användas inom varje område och Rektor B förklarar att verktygen som används 

anpassas till det specifika område som ska belysas. 

  
“Vi har inget system som vi använder inom vartenda område, så jobbar vi 

inte. Det handlar ju mycket om vad det är för någonting som ska belysas och 
så får man fundera på vilka verktyg som kan passa för just det ändamålet. [...] 

vi använder allt ifrån pedagogernas egna observationer [...] till att gå ut och 
göra enkäter eller ha samtal med eleverna och elevråd. Så det finns olika sätt 

att samla in, men vi har inget speciellt [verktyg] som vi jobbar med i alla 
avseenden” (Rektor B) 

  

Det finns några verktyg som är gemensamma för samtliga kommunala grundskolor i 
Uppsala kommun. Ett exempel är en elevenkät som genomförs varje vårtermin där elever 

får svara på frågor som rör deras upplevelse om skolmiljön. Information som rör det 
systematiska kvalitetsarbetet förmedlas framförallt genom återkoppling på uppföljnings- 

och utvärderingsmöten men sker även i samband med att verksamhetsplanen 
dokumenteras. Rektor B menar att det är viktigt att återkoppla till verksamhetsplanen 

under året och särskilt när förändringar ska genomföras så att alla medarbetare är 

informerade om varför en förändring ska ske.  
  

När vi diskuterar synen på det systematiska kvalitetsarbetet i organisationen menar Rektor 
B att det beror på vem man frågar: “Skolan har en stor bredd på de som jobbar, vissa har 

inte kommit i kontakt med dessa begrepp” (Rektor B). Samtidigt menar Rektor B att alla 
medarbetare för det mesta tycker att förbättringsarbete är någonting positivt. Därför menar 

Rektor B att det är viktigt att förklara syftet och konkretisera vad det systematiska 

kvalitetsarbetet handlar om: “Motivationen finns om man förstår sammanhanget” (Rektor 
B). Varje medarbetare har egna individuella målkort som innehåller personliga och 

organisatoriska mål. De organisatoriska målen är förankrade i verksamhetsplanen, vilket 
Rektor B menar är ett sätt att få medarbetare att känna ansvar och delaktighet i arbetet. 

Rektor B förklarar att det yttersta ansvaret för det systematiska kvalitetsarbetet ligger på 
rektorn men att skolans förstelärare är med och driver utvecklingsarbetet. När ett behov om 
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förändring uppkommer så hanteras detta på olika nivåer beroende på vad förändringen 

gäller.  

 
Arbetet med utvärdering och analys är strukturerat i olika grupper. Rektor B förklarar att 

det är viktigt att både sitta i arbetslag och ämnesgrupper då det annars är lätt att finna 
förklaringar på problem som ligger utanför den egna möjligheten att påverka. Att ha olika 

analysgrupper gör att mer utmanande frågor kan ställas vilket gör att analysen blir bättre 
menar Rektor B. Rektor B menar vidare att analyssamtal kan vara problematiska då det är 

svårt att utvärdera sitt eget och medarbetarnas arbete och tycker att det skulle vara bra att 

ha en samtalsledare som kan utmana och spetsa till frågeställningar och samtidigt få alla att 
känna sig trygga i situationen. 

  
När vi diskuterar det systematiska kvalitetsarbetets resultat och konsekvenser för 

skolenheten lyfter Rektor B fram att de på skolan har blivit bättre på att arbeta 
systematiskt, att upptäcka saker och att se mönster vilket underlättar förbättringsarbetet. 

Samtidigt menar Rektor B att det finns utmaningar i det systematiska kvalitetsarbetet. Att 
hålla i tidsramar är en utmaning som Rektor B lyfter fram och förklarar att det ibland är 

svårt att få tiden att räcka till och att få tid från personalen vars tid är uppbunden i den 

dagliga verksamheten. Rektor B menar att det därför är viktigt att fundera på hur man 
använder den tid som finns och kommer återigen in på vikten av prioritering: “Att göra en 

prioritering och att hålla i den prioriteringen är svårt” (Rektor B). Rektor B syftar på 
politiska bestämmelser som kan skifta snabbt vilket innebär att omprioriteringar måste 

göras och målen i verksamhetsplanen justeras. Rektor B beskriver att en ytterligare 
utmaning i arbetet är svårigheten att fånga alla värden i kvantifierbara mått och menar att 

det ofta läggs fokus på det som går att sätta siffror på.  

  
”Vissa saker kan ju mätas men det är väldigt mycket av det uppdrag vi har 

som inte är så enkelt att fånga i det som går att kvantifiera. Det kan ju göra att 
man sätter mer fokus på det som sen går lätt att analysera, för att man har 

siffror på det. Det tror jag att vi behöver vara lite vaksamma på inom skolans 
värld, att vi faktiskt också pratar om de uppdrag vi har som inte går att få syn 

på i siffror eller går att mäta. […] Det går inte alltid att skildra i ett 

systematiskt kvalitetsarbete och det går inte alltid att skriva om det i en 
verksamhetsplan men det är ju någonting som vi också måste sätta fokus på. 

Det kanske är det allra viktigaste.” (Rektor B)  
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4.2.3 Rektor	C	

Rektor C har sedan flera år tillbaka arbetat som rektor för den aktuella skolenheten och är 

även rektor för ytterligare en kommunal skolenhet i Uppsala kommun. Vid frågor kring det 

systematiska kvalitetsarbetets innebörd och beståndsdelar talar Rektor C om att det 
handlar om att planera, genomföra, analysera och följa upp. Som ett led i det systematiska 

kvalitetsarbetet skrivs verksamhetsplaner som utvärderas efter varje läsår och där 
behandlas de fokusområden som prioriteras i kvalitetsarbetet. Rektor C anger att de 

kontinuerligt utvecklar och följer upp verksamheten under läsåret men att en stor del av 
utvärderingen sker i juni vid läsårets slut. Rektor C anger att ”Vissa saker löper hela tiden 

och andra är beroende på de resultat de når under året. Men det ska [...] naturligtvis 
finnas en systematik i det“ (Rektor C). 

  

Rektor C lägger stor vikt vid alla medarbetares delaktighet och kännedom om det 
systematiska kvalitetsarbetet och beskriver att de arbetar en hel del med årshjul för att 

skapa tydlighet för medarbetare om vad och när saker sker i det systematiska 
kvalitetsarbetet. ”Man ska veta, ju tydligare desto bättre” (Rektor C). Skolenheten arbetar 

med årshjul för kvalitetsarbete och utveckling, årshjul för utbildning och lärande samt ett 
kalendarium. Kalendariet utarbetas av rektor tillsammans med ledningsgruppen och delas 

ut till medarbetarna inför varje terminsstart. Medarbetar- och utvecklingssamtal är två 

stora delar i det systematiska kvalitetsarbetet och Rektor C anger att de även arbetar väldigt 
intensivt med det digitala systemet Unikum. Information gällande det systematiska 

kvalitetsarbetet sprids främst via Unikum, på arbetsplatsträffar, studiedagar samt 
pedagogiska konferenser. Vidare anger Rektor C att Unikum även kan användas som ett 

kontrollsystem för informationsspridningen då rektor och biträdande rektor kan se vilka 
medarbetare som använder webbverktyget och läser materialet. Informationsspridning på 

skolenheten sker även via en kommunikationskanal som utgörs av en digital personalmapp 

som samtliga medarbetare har tillgång till och där all viktig information samlas. 
  

Rektor C beskriver att förändringar i det systematiska kvalitetsarbetet hanteras beroende 
på förändringens omfattning och karaktär. En del förändringar måste hanteras väldigt 

snabbt varvid Rektor C ensamt leder och styr förändringen. Andra förändringar hanteras i 
arbetsgrupper över längre tid där arbetet fortlöper kontinuerligt. Okunskap, otrygghet och 

oro skapar rykten beskriver Rektor C och lägger vikt vid kommunikation gällande 
förändringar, både inom organisationen och till vårdnadshavare. Rektor C anger att de på 

skolenheten har pedagogiska konferenser varje vecka där de arbetar efter en tydlig agenda 

för att uppnå högre måluppfyllelse. Att alla elever uppnår kunskapskrav och att de på 
skolenheten har en trygghet för alla anger Rektor C som det yttersta målet med 
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kvalitetsarbetet: ”Det viktigaste här är det enskilda barnet, det är eleverna” (Rektor 

C).  Utöver detta arbetar skolenheten med flertalet andra mål och Rektor C anger att 

utveckling av ledarskapet i barngruppen och klassrummet är ett prioriterat mål som 
skolenheten arbetar med i dagsläget.  

Att alla medarbetare känner till och är med i arbetet ser Rektor C som en stor del i det 

systematiska kvalitetsarbetet och menar att det är viktigt att medarbetare är med och 
utarbetar de olika delarna i det systematiska kvalitetsarbetet. Rektor C anger att det 

förväntas av medarbetare att delta i de pedagogiska konferenserna och liknar medarbetares 
förväntade delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet till den förväntan som finns på 

eleverna att närvara och delta i undervisningen. Rektor C anger att de på skolenheten inte 
har ett problem med bristande delaktighet i de pedagogiska konferenserna men menar att 

det är viktigt att aktivt arbeta med delaktigheten och undersöka varför någon inte deltar om 

sådana situationer uppstår. Vidare menar Rektor C att det är viktigt i en lärande 
organisation att lärarna är goda förebilder och gör det som förväntas av dem. 

Rektor C beskriver rektorsjobbet som komplext med flertalet ansvarsområden såsom 

ekonomiskt ansvar, personal- och arbetsgivaransvar samt pedagogiskt övergripande ansvar, 
vilket anges som det största ansvarsområdet. Rektor C anger att det till syvende och sist är 

rektor som fattar besluten i det systematiska kvalitetsarbetet men att de försöker fatta så 
många beslut som möjligt i dialog med medarbetarna. Hur beslutsfattandet ter sig är även 

väldigt beroende på vad beslutet berör. Rektor C återkommer till det öppna klimat som de 
arbetar med på skolenheten och menar att det är en del i hur problem och möjligheter 

identifieras i det systematiska kvalitetsarbetet. Identifierade problemområden lyfts direkt 

till berörda personer eller på träffar och möten. 

 
Att arbeta med en tydlig öppenhet med eget ansvar anger Rektor C som väldigt viktigt i det 

praktiska kvalitetsarbetet och anger att de på skolenheten försöker att ha en ständig dialog 
mellan rektorn och medarbetarna. Rektor C anger att det yttersta ansvaret för det 

systematiska kvalitetsarbetet ligger på rektorns bord men att arbetsuppgifter fördelas ut till 

biträdande rektor, elevhälsoteamet samt den enskilda medarbetaren. Det egna ansvaret är 
något som Rektor C tycker är väldigt viktigt i det systematiska kvalitetsarbetet, att 

medarbetare är förberedda inför möten och fullföljer det planerade arbetet. På skolenheten 
arbetar de med att ha en tydlig ansvarsfördelning för att tydliggöra rollerna i det 

systematiska kvalitetsarbetet och det egna ansvaret. Rektor C anger att de arbetar mycket 
med dokument för att skapa tydlighet i arbetet och ansvarsfördelningen för att det ska bli 

tydligt för alla vilket ansvar de har då det systematiska kvalitetsarbetet är ett väldigt 

omfattande arbete. För att ytterligare tydliggöra ansvarsfördelningen tas detta upp 
regelbundet, ofta under arbetsplatsträffar och Rektor C menar att detta är en del i att få 
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skolenhetens verksamhet att fungera. ”För att en skola ska fungera ska också alla bitarna 

fungera väl” (Rektor C).  

  
Rektor C upplever att det finns en positiv syn på det systematiska kvalitetsarbetet och att de 

flesta medarbetare deltar och har sin tårtbit att bidra med i arbetet. Rektor C anger att de 
genom att använda sig av spegling har lyckats skapa ökad öppenhet i organisationen vilket 

har underlättat arbetet med utvärdering och analys. Spegling innebär att medarbetare turas 
om att ge feedback på varandras prestationer bland annat genom att närvara som observant 

under en lektion. Rektor C förklarar att öppenhet är väldigt viktigt då analysarbetet kretsar 

kring självutvärdering av den egna och medarbetares förmågor vilket kan vara känsligt men 
att man inte ska vara rädd för att titta på och bedöma en kollega utan ska se det som en stor 

hjälp i arbetet. Vidare förklarar Rektor C att de återkommande har diskussioner, bland 
annat på arbetsplatsträffar, om att de behöver ta hjälp av varandra i kvalitetsarbetet och ta 

vara på individuella styrkor.  
  

Rektor C har arbetat inom skolans värld under en lång tid och upplever att skolan har 
förändrats otroligt mycket i och med att de började arbeta med ett systematiskt 

kvalitetsarbete. Vidare upplever Rektor C att det systematiska kvalitetsarbetet har skapat en 

tydlig struktur och trygghet i hur arbetet bedrivs. Vid frågan om vad det systematiska 
kvalitetsarbetet har fått för resultat för skolenheten förklarar Rektor C: ”Återigen tycker jag 

att det är tydligheten, man vet vad som ska hända” (Rektor C). Rektor C upplever att den 
största utmaningen i det praktiska arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet är den tid 

som finns tillgänglig. 
 

 ”[...]När ska vi få tid, vi har inte tid. Man skulle önska att det finns mer 

gemensam tid, jag tycker att det är den stora utmaningen. Vi har den tid vi 
har och då måste vi skapa de bästa förutsättningarna utifrån det, vi försöker 

göra det bästa av det vi har” (Rektor C)  
 

När vi diskuterar stöd och resurser för det systematiska kvalitetsarbetet lyfter Rektor C 
fram att det är upp till rektorn själv att söka upp informationen som finns via Skolverket 

och att det är ett stort eget ansvar för rektorerna att bedriva det systematiska 

kvalitetsarbetet, även om det finns stöd: “Rektorsjobbet är ett ganska ensamt jobb” (Rektor 
C).  
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4.2.4 Rektor	D 

Rektor D har arbetat som rektor för den aktuella skolan i flera år och har även innan det 

arbetat inom lärarkåren. Rektor D förklarar att: 

 
”För mig är kvalitetsarbete allt som en skola gör egentligen för att uppnå de 

mål som förväntas [...] Det handlar om att starta och inleda ett processarbete, 
just att hela tiden följa och följa upp. Vad är det vi gör, gör vi rätt saker [...] 

mäter vi mot målen eller mäter vi mot något annat.” (Rektor D)  
 

När vi kommer in på det systematiska kvalitetsarbetets beståndsdelar pratar Rektor D om 
att de centrala delarna rör målformulering, genomförande, uppföljning, utvärdering och 

analys. Rektor D lägger även vikt vid att processerna alltid börjar i målet och bedömningen 

och att det är väldigt viktigt att ha detta i åtanke och inte utgå från själva genomförandet. 
Det systematiska kvalitetsarbetet som bedrivs på skolenheten planeras bland annat i form 

av årshjul och pedagogiskt kalendarium med aktiviteter som är övergripande för 
skolenheten. Rektor D visar upp verksamhetsplanen där bland annat vision, 

verksamhetsidé, uppföljning av mål, nulägesanalys, långsiktig målbild, strategiska 
satsningar samt plan för det kommande läsåret ingår. Rektor D anger att enhetens 

värdegrundsarbete är ett fundament i det systematiska kvalitetsarbetet: ”[...] för mig är 

värdegrunden hur vi ska ha det tillsammans […] Det handlar om att alla har rätt att vara 
trygga, vi ska ha en god miljö här, och hur vi förhåller oss till varandra” (Rektor D). 

Rektor D menar att det systematiska kvalitetsarbetets yttersta fokus ligger på eleverna i 
form av kunskapsresultat och värdegrundsarbete.  

 
Det övergripande målet för det systematiska kvalitetsarbetet är att eleverna ska ha goda 

kunskapsresultat utifrån de nationella kunskapskraven anger Rektor D. För att nå dit 

arbetar de med underställda mål som rör resterande aspekter av verksamheten, till exempel 
mål gällande en god arbetsmiljö: ”Vi har jättemånga mål som vi måste försöka hålla koll 

på” (Rektor D). Lagstiftning, olika nationella eller kommunala satsningar innebär att 
skolenheten behöver ta hänsyn till flertalet mål i det systematiska kvalitetsarbetet. Rektor D 

liknar målsättningen för det systematiska kvalitetsarbetet vid en motorväg som leder fram 
till det yttersta målet vilket utgår från eleverna. På motorvägen finns en mängd påfarts- och 

avfartsleder som gör att de tar sig framåt i huvuduppdraget. De olika påfarts- och 
avfartslederna utgörs av olika insatser och satsningar med underställda mål som alla syftar 

till att ge bättre förutsättningar för uppfyllelse av det övergripande målet gällande elevernas 

kunskapsresultat och trygghet.  
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I det systematiska kvalitetsarbetet används enkäter, nationella prov, utvecklingssamtal 

samt Unikum, vilket är ett pedagogiskt webbverktyg som bland annat används för att öka 

transparensen uppåt. Utvärdering och analys av de resultat som mäts i det systematiska 
kvalitetsarbetet genomförs av berörda medarbetare och i diskussionsforum i form av 

arbetsplats- och arbetslagsträffar samt under utvärderingsperioden vid läsårets slut. De 
yttersta besluten gällande det systematiska kvalitetsarbetet tas generellt sett av rektorn 

även om beslut ofta fattas gemensamt, bland annat i form av majoritetsbeslut under 
arbetsplatsträff eller i samverkansgrupp. Löpande information om det systematiska 

kvalitetsarbetet brukar kommuniceras ut vid de olika möten och träffar som genomförs. En 

del information mejlas ut till medarbetare och det handlar ofta om förberedande 
information och underlag inför kommande möte. Att informationsspridning och mycket av 

det praktiska arbetet är strukturerat kring olika former av diskussionsforum menar Rektor 
D är viktigt då ”[...] resultat behöver man alltid prata om, man kan inte bara konstatera 

utan man måste resonera” (Rektor D).  
  

Rektor D upplever att synen på det systematiska kvalitetsarbetet i organisationen är positiv 
och att det framkommer som ett naturligt sätt att arbeta på. Vidare upplever Rektor D att 

de har en god delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet även om delaktigheten kan 

variera i sakfrågor. Rektor D anger att skolenhetens storlek är till fördel för delaktigheten i 
det systematiska kvalitetsarbetet. Detta då skolenheten är tillräckligt liten så att alla har 

möjlighet att delta i utvärdering och analys samtidigt som skolenheten är tillräckligt stor så 
att det blir en dynamik. Rektor D anger att storleken på skolenheten kan vara en utmaning i 

det systematiska kvalitetsarbetet då: 
 

 ”[...] samsynen är svårare att få till i en större organisation än vad den är i 

den här. Samtidigt är det bra att den inte är mindre för då skulle samsynen 
vara någonting som man skulle behöva jobba mot. […]att det blir för familjärt 

och […]att man blir hemmablind.” (Rektor D) 
 

Rektor D lyfter fram att analys och utvärdering i det systematiska kvalitetsarbetet bygger på 
subjektiv bedömning av sin egen och medarbetares förmåga vilket kan innebära 

utmaningar då det kan upplevas som känsligt. Vidare menar Rektor D att det är vanligt att 

medarbetare väljer att utveckla de förmågor som de redan besitter istället för att kritiskt 
utvärdera sitt egna förändringsbehov och utveckla sina brister. Rektor D menar att en trygg 

plattform för medarbetarna är viktigt för att skapa en öppenhet och få det systematiska 
kvalitetsarbetet att fungera. 
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Rektor D menar att ett kvalitetsarbete länge bedrivits inom skolväsendet men att 

systematiken som det systematiska kvalitetsarbetet medfört har förändrat sättet att arbeta 

med förbättring av verksamheten. Rektor D upplevde det tidigare kvalitetsarbetet som 
ostrukturerat och bristfällig och beskriver tankesättet i det tidigare kvalitetsarbetet som 

”[...] det känns som att det gick bra men jag kan inte riktigt sätta fingret på varför, eller 
[...] vad det var som gick bra och var det rätt saker som gick bra?” (Rektor D). Vidare 

menar Rektor D att systematiken i det systematiska kvalitetsarbetet verkligen har förändrat 
sättet att arbeta på och tillfört mycket till kvalitetsarbetet. Rektor D var med och initierade 

ett systematiskt kvalitetsarbete på en annan skola och beskriver hur de började arbeta med 

det: “För mig handlade det om att jobba med modeller, att man fick något att hålla sig i 
[...] nu följer vi den här modellen och vi gör det när vi säger att vi ska göra det, inte när vi 

tycker att vi ska göra det” (Rektor D). Rektor D menar att det systematiska kvalitetsarbetet 
gav en större tydlighet och struktur till kvalitetsarbetet. 

  
Den tydlighet och struktur som det systematiska kvalitetsarbetet har medfört underlättar 

arbetet med organisering och prioritering menar Rektor D. Genom att tydliggöra resultaten 
på ett bättre sätt förklarar Rektor D att de inte längre behöver springa på alla bollar på 

samma sätt som de gjorde tidigare. Genom detta underlättas arbetet med att bibehålla rätt 

fokus i kvalitetsarbetet även om prioritering, organisering samt hantering av begränsade 
resurser fortfarande är en utmaning i det praktiska arbetet. Genom att arbeta mer 

processinriktat menar Rektor D att arbetet inte stannar av, glöms bort eller dör ut på 
samma sätt som det gjorde innan då kvalitetsarbetet bedrevs mer projektinriktat. Rektor D 

menar att det systematiska kvalitetsarbetet även har skapat en samsyn i organisation om 
vilka framgångsfaktor de har inom skolenheten och om de arbetssätt som används i 

kvalitetsarbetet. En organisatorisk effekt av det systematiska kvalitetsarbetet är att lärarna 

upplevs vara tryggare. Rektor D förklarar att tryggheten kommer från att arbetet har skapat 
en större tydlighet och struktur vilket har medfört att lärarna litar mer på sin egen 

profession och bedömning, vid till exempel utvecklingssamtal och analysarbete. Vidare 
menar Rektor D att “[...]hur man är som rektor styr mycket hur man är som skola” 

(Rektor D) vilket påverkar hur det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs samt de effekter 
som fås. 
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4.2.5 Rektor	E	

Rektor E har arbetat som rektor för skolan under de senaste två åren och förklarar att det 

systematiska kvalitetsarbetet har bedrivits på skolan innan Rektor E tillträdde som rektor. 

När vi kommer in på begreppet systematiskt kvalitetsarbete säger Rektor E: “Jag tycker det 
är lite intressant vad själva begreppet egentligen betyder för i någon mening så ser jag 

det som det mesta man gör [...] det blir väldigt filosofiskt.” (Rektor E). Vidare förklarar 
Rektor E att begreppet i sig är diffust och att det är någonting som skolan alltid i någon 

mån har arbetat med då själva syftet med verksamheten är att utvecklas och bli bättre. 
Rektor E förklarar att “Systematiskt kvalitetsarbete, det pågår ju hela tiden i någon 

mening” (Rektor E) och belyser det systematiska kvalitetsarbetets närvaro i den dagliga 
verksamheten. 

 

Gällande de aktiviteter som genomförs i det systematiska kvalitetsarbetet på skolan 
beskriver Rektor E arbetsstrukturen som: “Man utvärderar, följer upp, analyserar och 

agerar” (Rektor E). Arbetet startar med en plan där resultaten sedan utvärderas och 
analyseras för att ta reda på orsaken till de resultat som uppkommit. Utefter resultaten 

agerar man på beslutade områden för att utveckla dessa. Arbetet med utvärdering av 
elevernas resultat följs upp löpande och likaså elevhälsoarbetet då Rektor E menar att det 

är tydligt sammankopplat med elevernas utveckling. Målet med det systematiska 

kvalitetsarbetet är att hela tiden bli bättre, menar Rektor E. Systematiken i arbetet är till 
hjälp för att identifiera områden som behöver utvecklas. När vi diskuterar mål med det 

systematiska kvalitetsarbetet betonar Rektor E att målen utgår från elevernas bästa så att 
de ska klara skolgången. Elevernas kunskap och trygghet menar Rektor E utgör 

huvuddelarna i elevernas utveckling där båda delar är viktiga och hänger samman.  
  

När vi kommer in på ansvarsområden i det systematiska kvalitetsarbetet förklarar Rektor E 

att positionen som rektor innebär ett totalansvar för skolenhetens verksamhet vilket även 
gäller för arbetet med att leda och styra det systematiska kvalitetsarbetet. Rektor E 

delegerar ut uppgifter som berör elevresultat och elevhälsoarbetet till speciallärarna då de 
har praktisk kunskap inom området. Informationsspridning om det systematiska 

kvalitetsarbetet sker främst under veckovisa arbetsplatsträffar. Samtidigt förklarar Rektor 
E att mycket som tas upp till diskussion under dessa träffar berör den dagliga 

verksamheten och inte alltid kopplas till det systematiska kvalitetsarbetet. 
 

Gällande medarbetares syn på det systematiska kvalitetsarbetet uttrycker Rektor E att 

synen inte alltid är positiv. Orsaken till detta menar Rektor E är att det systematiska 
kvalitetsarbetet upplevs som ett krav uppifrån vilket får medarbetare att uppleva det som 
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en arbetsbelastning. Ett exempel på ett sådant krav är verksamhetsplanen som ska utföras 

inför varje läsår där skolenhetens mål och fokusområden behandlas. Gemensamma 

diskussioner och analys ska ligga till grund för verksamhetsplanen men Rektor E förklarar 
att det av tids- och resursskäl är svårt att få delaktighet i hela processen vilket ofta 

resulterar i att målformulering och planering hamnar på rektorns bord. Rektor E menar att 
det systematiska kvalitetsarbetet behöver bli mer förankrat i de aktiviteter som genomförs 

för att syftet med det systematiska kvalitetsarbetet ska bli tydligare. Om syftet med det 
systematiska kvalitetsarbetet blir tydligare så menar Rektor E att medarbetares motivation 

att delta skulle öka då det finns ett engagemang bland medarbetare att utveckla 

skolenheten och ge eleverna bra förutsättningar för en god utveckling.  
  

Att arbeta med ett systematiskt kvalitetsarbete på skolenheten är inte alltid enkelt förklarar 
Rektor E. Det ställs krav från politiskt håll som skolenheten måste förhålla sig till och det 

kan vara svårt att se utvecklingen tydligt. Rektor E förklarar att det är svårt att hitta verktyg 
som på ett tydligt sätt kan användas för att mäta resultat och följa utvecklingen. En orsak 

till detta menar Rektor E är att verksamheten innefattar kunskapsutveckling i kombination 
med sociala parametrar vilket gör det svårt att konstruera verktyg och mätmetoder. Rektor 

E menar att det är viktigt att utveckla de arbetssätt som används i det systematiska 

kvalitetsarbetet för att hitta och skapa mätbara mått för alla kvalitetsaspekterna, även de 
mjuka värdena inom verksamheten vilket Rektor E ser som en förutsättning för att skolan 

ska kunna utvecklas. Vidare drar Rektor E ett resonemang kring att det finns ett motstånd 
inom skolans kultur till att använda tydliga mätbara mått då verksamheten upplevs allt för 

komplex för att avspeglas i siffror. Att förlita sig på mätbara mått är något som Rektor E 
upplever är viktigt för fånga kvaliteten och inte tappa fokus i kvalitetsarbetet. Det 

systematiska kvalitetsarbetet har enligt Rektor E skapat en kontinuitet i uppföljningen av 

verksamheten och på så sätt synliggjort områden där insatser bör göras. När insatser har 
utförts i olika områden upplever Rektor E att dessa områden över tid håller sig på en bättre 

nivå än innan insatserna genomfördes vilket indikerar på en positiv utveckling. 
 

4.2.6 Rektor	F	

Rektor F har arbetat som rektor för skolan i över tio år och har innan det arbetat som 

biträdande rektor. Rektorsjobbet beskriver Rektor F som ”ett väldigt [brett] uppdrag med 
många olika delar som man kanske […] inte trodde var rektorsuppdrag men det är 

väldigt brett” (Rektor F). Framförallt menar Rektor F att det handlar om ett helhetsansvar 

för att göra det så bra som möjligt för elever och personal. Rektor F beskriver att det 
yttersta målet med det systematiska kvalitetsarbetet är att eleverna ska lyckas bättre genom 

en trygg miljö och förbättrade kunskapsresultat. I verksamhetsplanen formuleras läsårets 
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mål och fokusområden som Rektor F menar är ett steg på vägen för att nå det yttersta målet 

som berör elevens utveckling. 

 
Innan skolan arbetade med det systematiska kvalitetsarbetet genomfördes 

kvalitetsredovisning som var ett verktyg avsett att förbättra verksamheten. När det 
systematiska kvalitetsarbetet startades upp på skolan strukturerades arbetet utifrån ett 

årshjul där läsårets aktiviteter planerades. Rektor F beskriver att det systematiska 
kvalitetsarbetet är en pågående process under läsåret som innefattar aktiviteter gällande 

mätning, utvärdering och analys. Rektor F liknar processen vid en inköpslista som startar 

med att identifiera de varor som behövs och hur maten ska tillagas för att sedan gå och 
handla dessa ingredienser. När varorna är handlade och betalade fås ett kvitto på det som 

gjorts. Kvittot i det systematiska kvalitetsarbetet visar på resultat som arbetet bidragit till. 
Rektor F menar att det är viktigt att se arbetet som en pågående process där ”man drar 

nytta av sina lärdomar och försöker jobba med ett ständigt förbättringsarbete på alla 
nivåer” (Rektor F) och liknar kvalitetsarbetet vid en erfarenhetsspiral.  

  
Det yttersta ansvaret för det systematiska kvalitetsarbetet tillfaller rektor men ett visst 

ansvar delegeras ut i organisationen för att få det systematiska kvalitetsarbetet att fortgå 

löpande och få medarbetare delaktiga i processen. Gällande beslutsfattande i det 
systematiska kvalitetsarbetet menar Rektor F att det varierar från fall till fall men att man 

oftast försöker få igång en gemensam diskussion innan beslut fattas. På skolan finns ett 
kvalitetsdokument som beskriver hur det systematiska kvalitetsarbetet ska genomföras 

vilket Rektor F menar är ett sätt att informera medarbetare om deras roll i arbetet. Rektor F 
upplever att medarbetarnas syn på det systematiska kvalitetsarbetet är god men menar att 

personalen ibland kan uppleva arbetet som en belastning då det kräver tid och resurser att 

genomföra. Vidare menar Rektor F att arbetet kan upplevas som utmanande då det ingår 
att granska sin egen förmåga. När vi diskuterar medarbetarnas motivation till att delta i det 

systematiska kvalitetsarbetet lyfter Rektor F fram att det på varje skola finns en del som 
helst är med eleverna eller barngruppen då de upplever kvalitetsarbetet som lite onödigt. 

Utöver det menar Rektor F att de allra flesta verkligen anser att det är viktigt med ett 
förbättringsarbete för att kunna utveckla verksamheten. 

  

Det systematiska kvalitetsarbetet har enligt Rektor F skapat en bättre överblick över 
verksamheten och synliggjort utvecklingen. Rektor F förklarar att det alltid finns områden 

att utveckla men att det gäller att prioritera och göra målsättningar utifrån de resurser som 
finns att tillgå. Rektor F betonar vikten av att hitta en röd tråd i arbetet med det 

systematiska kvalitetsarbetet så det inte sker på ad hoc basis samt att arbeta kontinuerligt 
så det inte blir en hyllvärmare. Som stöd för att leda och bedriva det systematiska 
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kvalitetsarbetet finns material att tillgå och kommunen bistår med enkätverktyg och mall 

för verksamhetsplan men Rektor F menar att det inte finns ett centralt system eller modell 

utan att varje skola får skapa sitt eget. En stor utmaning som Rektor F ser i arbetet är att 
förhålla sig till kommunala- och statliga uppdrag. Rektor F beskriver att det ibland 

förekommer motstridigheter mellan det kommunala- och statliga uppdraget där det 
kommunala är mer besparande med en budget som snabbt kan förändras och att det därför 

är svårt att planera långsiktigt. En annan utmaning som Rektor F lyfter fram är 
medarbetares variation i kompetensnivå, framförallt på fritidsverksamheten där 

anställningstiderna varierar kraftigt. Utmaningen ligger i att få dem som kommer in 

tillfälligt i organisationen att förstå mål och uppdrag för att kunna delta i det systematiska 
kvalitetsarbetet.  
 

4.2.7 Rektor	G	

Rektor G har arbetat som rektor för den aktuella skolan under de senaste tre läsåren och 
har tidigare arbetat som biträdande rektor. Under tiden som biträdande rektor fick Rektor 

G delta i en kommunal utbildning om det systematiska kvalitetsarbetet vilket Rektor G 
menar gav en ökad förståelse och underlättade arbetet med att leda och styra det 

systematiska kvalitetsarbetet som rektor. Innebörden av det systematiska kvalitetsarbetet 

är enligt Rektor G att arbeta mot mål genom ett systematiskt och kontinuerligt arbetssätt i 
hela verksamheten. För att uppnå dessa mål genomförs olika processer bestående av 

framförallt utvärdering och analys. Eleverna är alltid utgångspunkten när mål bestäms och 
målen berör främst elevers kunskapsutveckling och trivsel på skolan. I kvalitetsarbetet 

används ett årshjul där aktiviteter och processer är inplanerade. Utvärdering och analys av 
elevernas kunskapsresultat utgår framförallt från nationella prov och enkäter som ligger till 

grund för bedömning av arbetsmiljö och trivsel. Den stora delen av analysarbetet sker vid 
läsårets slut där lärare och personal samlas i diskussionsgrupper. Information om det 

systematiska kvalitetsarbetet kommuniceras ut via olika diskussionsforum, framförallt på 

arbetsplatsträffar, men även i arbetslagen. Det är även i diskussionsforum som problem 
eller möjligheter inom det systematiska kvalitetsarbetet tas upp då dessa diskussionsforum 

är strukturerade efter en dagordning där resultat, elevhälsa och arbetsmiljö behandlas. 
Vidare genomförs skyddsronder och besök i klassrum för att på olika sätt fånga upp vad 

som fungerar eller vad som behöver förändras och utvecklas i verksamheten.  
  

Gällande ledarskapet betonar Rektor G att det yttersta ansvaret för det systematiska 

kvalitetsarbetet ligger på rektorn som även beslutar om stora och viktiga frågor. Ett 
exempel på detta är verksamhetsplanen där Rektor G tillsammans med biträdande rektor 

formulerar målsättningar som har underbyggts av diskussioner om utvärdering och analys 
från det tidigare läsåret. Verksamhetsplanen skickas sedan ut till förstelärare och lagledare 
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som granskar och kan komma med synpunkter men det yttersta beslutet gällande 

verksamhetsplanen tar rektor. Rektor G förklarar vidare att de på skolenheten försöker 

involvera medarbetare till diskussion innan beslut fattas för att på så vis skapa delaktighet i 
beslutsfattandet. Gällande medarbetares syn på det systematiska kvalitetsarbetet menar 

Rektor G att den överlag upplevs som god men betonar att det är viktigt att kontinuerligt 
föra en dialog om vad det systematiska kvalitetsarbetet innebär och hur processerna och 

aktiviteterna i arbetet avses att bedrivas. Rektor G menar att vissa medarbetare kan uppleva 
det systematiska kvalitetsarbetet som stort och svårt och därmed har svårt att se sin roll i 

det. Därför menar Rektor G att det är viktigt att tydliggöra för medarbetare vilken roll de 

har i arbetet och hur de bidrar genom att exempelvis delta i diskussionsforum och 
utvärdering. Vidare upplever Rektor G att medarbetare är motiverade att delta särskilt då 

de handlar om elevernas utveckling. 
  

Att arbeta med det systematiska kvalitetsarbetet har enligt Rektor G framförallt skapat en 
större tydlighet och trygghet. Framförallt gällande verksamhetsplanen som finns att falla 

tillbaka på. Rektor G menar även att skolenheten genom det systematiska kvalitetsarbetet 
har blivit bättre på att följa upp och utvärdera verksamheten. Den största utmaningen i det 

systematiska kvalitetsarbetet är enligt Rektor G att förhålla sig till begränsade resurser. 

Prioriteringar av mål och fokusområden i verksamhetsplan och årshjul kan förändras 
förklarar Rektor G och säger: 

 
“Det kommer ju andra saker, kommer alltid massa pålagor uppifrån, från 

sidan underifrån och hit och dit och som gör att man blir pressad [...] och så 
kanske det händer något akut så att vi inte kan göra det vi har planerat [...] 

och då vet man att det man egentligen hade planerat måste man ju göra en 

annan gång och då blir det ju ett hinder på något sätt. Det blir mycket 
tuffare att få alla att följa på.” (Rektor G)  

  
Rektor G förklarar att utbildningsförvaltningen har givit stöd och hjälp för att leda och 

bedriva det systematiska kvalitetsarbetet och syftar på en utbildningssatsning som 
genomfördes. Rektor G menar att utbildningssatsningen gav en trygghet i arbetet och 

förklarar att förmågan att leda och bedriva arbetet till stor del beror på tidigare erfarenhet: 

“Har man kommit in lite efter det [utbildningssatsningen], om man börjat som rektor för 
kanske ett år sen så tycker jag inte att man skulle ha fått det lika tydligt för sig” (Rektor 

G).  
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5 Analys	

5.1 Analysavsnittets	disposition	och	innehåll	
Utifrån den inledande figuren som synliggör interaktionen mellan styrfilosofi och 
organisatorisk kontext, se figur 1, har vi skapat en analysmodell som återspeglar analysens 

innehåll vilket presenteras i figur 2.  
  

 

 
 

Figur 1: Interaktionen mellan styrfilosofi och organisatorisk kontext samt rektorns roll i 
översättningskedjan. 
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Figur 2: Analysmodell. 
 

 
Analysavsnittet inleds med ett avsnitt som behandlar policyn för det systematiska 

kvalitetsarbetet. Detta för att få en förståelse för det frö, det vill säga styrfilosofin, som avses 
översättas till praktik i skolenheterna. Sedan följer ett avsnitt som behandlar den 

organisatoriska kontexten för att få förståelse för den jord där det systematiska 

kvalitetsarbetet översätts. Analysavsnittets sista avsnitt behandlar översättningen av det 
systematiska kvalitetsarbetet, från policy till praktik. I detta avsnitt presenteras och 

analyseras det systematiska kvalitetsarbetet i praktiken, den problematik som uppstår i 
översättningsarbetet samt rollen som translator. Hur översättning sker utgörs av hur det 

praktiska arbetet bedrivs samt vem som leder översättningsarbetet varvid vi kommer 
analysera dessa tillsammans.    
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5.2 Det	systematiska	kvalitetsarbetet	i	policyn	

 
 

Figur 3: Analysmodell: Det systematiska kvalitetsarbetet i policyn. 

 

Enligt skollagen (SFS 2010:800) är syftet med det systematiska kvalitetsarbetet att uppfylla 

skollagen och utbildningens nationella mål. Det systematiska och kontinuerliga arbetssättet 
innebär att det ska finnas en struktur och en långsiktig målbild för utveckling (Skolverket 

2015c:11). Utifrån skollag och stödmaterial förmedlas det systematiska kvalitetsarbetet som 
en kvalitetsstyrningsfilosofi med ett helhetsperspektiv över verksamheten. För att uppfylla 

syftet med det systematiska kvalitetsarbetet ska skolenheten enligt Skolverket (2015a) 
praktiskt arbeta i en cyklisk process som behandlar “Var är vi?”, “Vart ska vi?”, “Hur gör 

vi?” samt “Hur blev det?”. Denna process inleds med en nulägesbeskrivning som följs av en 

målbild, praktiskt genomförande samt uppföljning och analys. Utvärdering och analys ska 
relateras till forskning och annan erfarenhet för att främja en lärandeprocess (Skolverket 

2015a).  Det läggs ett stort ansvar på rektor respektive förskolechef att skapa struktur och 
rutiner för att ge medarbetare förutsättningar till att bedriva det praktiska arbetet. 

“Förskolechefens och rektorns roll är att se till att verksamheten genomförs utifrån den 
gjorda planeringen och att alla är delaktiga”(Skolverket 2015a:16). Att medarbetare är 

med och deltar anges som kritiskt för att åstadkomma den kontinuerliga 

verksamhetsförbättring som avses med det systematiska kvalitetsarbetet (Skolverket 
2015c). Den cykliska processen som återfinns i stödmaterialet ”Kvalitetsarbete i praktiken” 

ger en övergripande beskrivning om aktiviteter som kan och bör användas för att 
genomföra processen praktiskt (Skolverket 2015a). Det stödmaterial som studerats bistår 
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med en beskrivning av en grundläggande struktur för det systematiska kvalitetsarbetet men 

det finns en avsaknad av hur konkretisering av det praktiska arbetet kan ske vilket därmed 

återigen betonar rektors respektive förskolechefs eget ansvar att anpassa det systematiska 
kvalitetsarbetet till deras organisatoriska kontext.  

  
Utifrån detta ser vi stora likheter mellan det systematiska kvalitetsarbetet och 

grundprinciperna i Total Quality Management, TQM. De utgår båda från ett kontinuerligt 
arbetssätt och ett helhetsperspektiv över verksamheten med avsikt att kvalitetsarbetet ska 

prägla organisationens alla aspekter och på så sätt möjliggöra ständig förbättring 

(Skolverket 2015a; Skolverket 2015c; Dahlgaard, Kristensen & Kanji 2002:19-40; Dean & 
Bowen 1994; Bergman & Klefsjö 2002:33-38). Den cykliska process som anges spegla det 

praktiska arbetet med det systematiska kvalitetsarbetet har liknande inslag till ramverket 
över systematisk problemlösning bestående av faserna plan, do, check och action (Beckford 

1998:67). De två styrfilosofierna lägger vikt vid planering, mätning och uppföljning för att 
bibehålla fokus i det ständiga utvecklingsarbetet (Skolverket 2015a; Skolverket 2015c; 

Beckford 1998:67; Dahlgaard, Kristensen & Kanji 2002:19-40). I likhet med TQM syftar det 
systematiska kvalitetsarbetet till att utveckla processerna i sig samt processernas utfall, det 

vill säga både resultat och arbetssätt (Lagrosen 1997:28-30; Bergman & Klefsjö 2002:33-

48; Skolverket 2015a). Detta framgår tydligt i stödmaterialet ”Kvalitetsarbete i praktiken” 
där dokumentation ska ske av både arbetssätt och resultat för att möjliggöra utveckling av 

båda delar (Skolverket 2015a).  Delaktighet anges som kritiskt i det systematiska 
kvalitetsarbetet och även inom TQM. Inom TQM anges att delaktighet även är ett sätt att 

dra nytta av den kompetens som finns i organisationen för att på så sätt utveckla 
verksamheten (Bergman & Klefsjö 2002:44).  

  

En skillnad mellan dem är dock att TQM innehar ett tydligt kundfokus vilket inte återfinns i 
det systematiska kvalitetsarbetet där eleverna istället är i fokus. Elg, Wihlborg och 

Örnerheim (2017) menar att kundbegreppet är svårt att definiera i offentlig verksamhet då 
kunder kan ses som exempelvis medborgare, mottagare och medskapare. Vi menar att det 

därmed inte fullt ut går att likställa kundfokus i TQM med elevfokus i det systematiska 
kvalitetsarbetet men vi menar att de båda styrfilosofierna har ett tydligt fokus för 

kvalitetsarbetet. Sammantaget ser vi det systematiska kvalitetsarbetet som en styrfilosofi 

som kretsar kring systematisk problemlösning utifrån ett helhetsperspektiv för att 
möjliggöra ständig förbättring och utveckling av verksamheten. Genom att det finns 

likheter mellan kvalitetsstyrningsfilosofierna är det av intresse att även se till teorier och 
tidigare forskning på TQM i offentlig verksamhet för att få förståelse för den problematik 

som kan uppstå vid översättningen av en komplex och omfattande styrfilosofi till praktik 
samt hur denna problematik kan hanteras. 
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5.3 Den	organisatoriska	kontexten	

 
 

Figur 4: Analysmodell: Den organisatoriska kontexten. 

 

5.3.1 Mål	och	intressenter	

För att kunna analysera och få förståelse för hur rektorer leder översättningen av det 
systematiska kvalitetsarbetet till praktik behöver vi se till den organisatoriska kontext där 

översättningen sker. Detta då översättning behandlar interaktionen mellan styrfilosofi och 

organisatorisk kontext (Langstrand 2012:5-9). Ett exempel på hur den organisatoriska 
kontexten påverkar hur det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs gäller målsättningen. 

Målen för det systematiska kvalitetsarbetet sätts inte bara utav skolenheterna själva utan 
direktiv kommer även ovanifrån i form av politiska bestämmelser samt nationella- och 

kommunala satsningar. Detta kan innebära snabba förändringar som skolenheterna måste 
hantera. Vid intervjuerna lyfte en del respondenter fram att det upplevs som svårt att 

hantera alla dessa mål: ”Vi har jättemånga mål som vi måste försöka hålla koll på” 
(Rektor D). Nationella- och kommunala satsningar kan innebära utmaningar gällande de 

begränsade resurser som finns till det systematiska kvalitetsarbetet. Detta då de kan gälla 

aspekter som de olika skolenheterna inte själva har identifierat som fokusområden för det 
systematiska kvalitetsarbetet. De nationella och kommunala satsningar som genomförs är 

tids- och resurskrävande och kan därmed innebära att fokusområden för kvalitetsarbetet 
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behöver omprioriteras. Rektor F uttryckte även att det kan förekomma motstridigheter 

mellan det kommunala- och statliga uppdraget där kommunala besparingsåtgärder kan 

vara begränsande för den långsiktiga planeringen utifrån det statliga uppdraget. Detta ser 
vi som ett exempel på att rektorerna upplever det som Boyne (2002) samt Nutt och Backoff 

(1993) beskriver som kännetecknande för offentlig verksamhet gällande komplexiteten i att 
de har många mål och intressenter att ta hänsyn till. Då målsättningen anges vara 

utgångspunkten för det praktiska arbetet får målformulering och -hantering stor påverkan 
på översättningen till praktik och hur arbetet ter sig i praktiken.  
 

5.3.2 Svårigheter	att	fånga	kvaliteten	i	verksamheten	

Den organisatoriska kontexten utgörs även av tjänsteverksamhet. Inom tjänsteverksamhet 

och mer specifikt utbildningsverksamhet finns en stor utmaning i att mäta de mjuka 
värdena som är en stor och viktig del av verksamheten (Bergman & Klefsjö 2002:22-27; 

Rektor A,B,E,G). En konsekvens av det systematiska kvalitetsarbetets systematik och 
struktur är att mätning har en central roll i hur resultat synliggörs samt hur utmaningar och 

problem identifieras. Mätning inom det systematiska kvalitetsarbetet utgår dels från så 
kallade hårda mått vilka är kvantifierbara, exempelvis kunskapsresultat. Utöver hårda mått 

används mjuka mått vilka syftar till att fånga in andra kvalitetsaspekter såsom upplevd 

trygghet i skolmiljön. Under intervjuerna lyftes en problematik i hur mätmetoder och 
mätvärden ska utformas för att på bästa sätt fånga samtliga kvalitetsaspekter. Mycket av 

den verksamhet som bedrivs i skolenheterna är svår att mäta och vi ser även att det finns en 
utmaning i att balansera de mått som används för att på bästa sätt spegla kvaliteten i 

skolan. De mjuka måtten upplevs som svårare att utforma och mäta i jämförelse med de 
hårda måtten. Rektor B menar att det är viktigt att skolenheten inte bara fokuserar på de 

kvalitetsaspekter som enkelt går att fånga in i mätbara mått utan att även de mjuka måtten 
är centrala för att kunna fånga in och bedöma kvaliteten. 

 

”Vissa saker kan ju mätas men det är väldigt mycket av det uppdrag vi har 
som inte är så enkelt att fånga i det som går att kvantifiera. Det kan ju göra att 

man sätter mer fokus på det som sen går lätt att analysera, för att man har 
siffror på det. Det tror jag att vi behöver vara lite vaksamma på inom skolans 

värld, att vi faktiskt också pratar om de uppdrag vi har som inte går att få syn 
på i siffror eller går att mäta. […] Det går inte alltid att skildra i ett 

systematiskt kvalitetsarbete och det går inte alltid att skriva om det i en 

verksamhetsplan men det är ju någonting som vi också måste sätta fokus på. 
Det kanske är det allra viktigaste.” (Rektor B)  
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Rektor A menar att det är viktigt att vara lyhörd till signaler som framkommer för att på så 

sätt fånga in aspekter som inte tydligt framkommer i till exempel enkätundersökningar. 

Rektor E, å andra sidan, menar att det är viktigt att hitta och skapa mätbara mått för alla 
kvalitetsaspekter, även de mjuka värdena, för att kunna utvecklas. Vidare drar Rektor E ett 

resonemang kring att det finns ett motstånd inom skolans kultur till att använda tydliga 
mätbara mått då verksamheten upplevs allt för komplex för att avspeglas i siffror. Att förlita 

sig på mätbara mått är något som Rektor E upplever är viktigt för fånga kvaliteten och inte 
tappa fokus i kvalitetsarbetet. Sammantaget ger detta en bild av att det finns olika 

uppfattningar om hur problematiken kring de mjuka värdena ska hanteras och hur verktyg 

ska utformas för att fånga dessa.  
 

5.4 Översättningen	av	det	systematiska	kvalitetsarbetet	

 
 

Figur 5: Analysmodell: Översättningen av det systematiska kvalitetsarbetet. 

 

5.4.1 Det	systematiska	kvalitetsarbetet	i	praktiken	

5.4.1.1 Kärnan	i	det	systematiska	kvalitetsarbetet	

 

Ett gemensamt tema som identifierades i samtliga respondenters svar var att det 
systematiska kvalitetsarbetet måste vara ständigt pågående och en del i den dagliga 

verksamheten för att inte tappa sin funktion. Detta exemplifieras av Rektor F:s resonemang 
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“man drar nytta av sina lärdomar och försöker jobba med ett ständigt förbättringsarbete 

på alla nivåer” (Rektor F) och liknar kvalitetsarbetet vid en erfarenhetsspiral. Det fanns 

även en samsyn bland respondenterna gällande att det systematiska kvalitetsarbetet 
präglas av en helhetssyn. I helhetssynen ingick att det systematiska kvalitetsarbetet ska 

prägla allt arbete som genomförs i den dagliga verksamheten för att på så sätt vara ständigt 
närvarande. Respondenternas resonemang om det systematiska kvalitetsarbetet präglas av 

ett systemtänk med strukturella inslag. Rektor A beskriver systematiken som ett stöd i det 
praktiska arbetet på följande sätt: “Systematiken i det [arbetet] innebär att man följer upp 

och att man utvärderar och att man tar lärdom av det man har sett och sedan förändrar 

sättet att arbete på, kontinuerligt” (Rektor A). Utifrån intervjuerna ser vi att det finns en 
samsyn gällande eleven som utgångspunkt för de målsättningar som formuleras i det 

systematiska kvalitetsarbetet. Det fanns en gemensam syn att det yttersta målet handlar om 
att eleverna ska uppnå de nationella kunskapskrav som finns samt elevernas trygghet och 

trivsel. Vidare angavs att det systematiska kvalitetsarbetet innefattar andra mål som inte 
direkt kopplas till eleven men ses som förutsättningar för att lyckas med det yttersta målet 

där eleven är i fokus. Ett tydligt exempel på detta var Rektor D:s liknelse vid målsättningen 
som en motorväg med en mängd påfarts- och avfartsleder som leder fram till det yttersta 

målet, elevernas kunskapsresultat och trygghet. 

 

5.4.1.2 Praktiska	aktiviteter	i	det	systematiska	kvalitetsarbetet	

 

För att få förståelse för hur det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs i praktiken tillfrågades 
respondenterna om arbetets beståndsdelar och de aktiviteter som genomförs i 

kvalitetsarbetet. Rektor E beskriver på ett kort och koncist sätt det upplägg som återfanns i 
samtliga respondenternas svar “Man utvärderar, följer upp, analyserar och agerar” 

(Rektor E). Samtliga respondenter talade om att det systematiska kvalitetsarbetet kretsade 

kring mätning, uppföljning, diskussion, utvärdering och analys. Utifrån respondenternas 
svar identifierade vi tre grupperingar av aktiviteter som används i det praktiska 

kvalitetsarbetet, vilka utgörs av mätning, diskussion och organiserade grupper med särskilt 
ansvar. Inom aktiviteten mätning används mätverktyg i form av enkäter till personal, elever 

och vårdnadshavare. De enkäter som används i arbetet kan sägas komma från tre nivåer. 
Enkäterna utformas på skolenhetsnivå, kommunal nivå och nationell nivå i form av SKL:s 

sju frågor. SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för Sveriges regioner, landsting 

och kommuner varvid de sju frågorna rör elevernas syn på skolan (Sveriges kommuner och 
landsting 2017). Ytterligare verktyg som används inom aktiviteten mätning är nationella 

prov och andra prov som visar elevernas kunskapsresultat och -utveckling. Mycket av det 
praktiska arbetet inom det systematiska kvalitetsarbetet är strukturerat kring olika 

diskussionsforum. Aktiviteten diskussion genomförs dels under inplanerade 
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utvärderingsperioder som återfinns i skolenhetens pedagogiska kalendarium samt dels 

löpande under året i forum som arbetsplats-, ämnes- och arbetslagsträffar samt 

klasskonferenser. Utöver detta finns organiserade grupper med särskilt ansvar, ett exempel 
på detta är elevhälsoteamet som fokuserar på frågor som rör elevhälsan. Pedagogiskt 

kalendarium och årshjul innehåller övergripande aktiviteter som återkommande används 
inom det systematiska kvalitetsarbetet. 

  
De praktiska verktyg som används inom varje aktivitet varierar mellan skolenheterna. Ett 

centralt och gemensamt praktiskt verktyg hos samtliga respondenter är 

verksamhetsplanen. För varje läsår skapas en verksamhetsplan som innehåller bland annat 
vision, verksamhetsidé, uppföljning av mål, nulägesanalys, långsiktig målbild, strategiska 

satsningar samt plan för det kommande läsåret. Målen följs i regel upp löpande under året 
samt analyseras och utvärderas främst vid läsårets slut. Övriga verktyg som används är 

utvecklingssamtal, medarbetarsamtal, pedagogiska konferenser, värdegrundsarbete och 
Unikum, vilket är ett webbverktyg för mål, planer och kvalitet i skolan. Några av 

respondenterna anger att de även arbetar med kvalitetsdokument som beskriver det 
systematiska kvalitetsarbetet vilket syftar till att ge medarbetare information om hur 

kvalitetsarbetet bedrivs. Löpande informationsspridning gällande det systematiska 

kvalitetsarbetet sker främst i diskussionsforum och under de inplanerade 
avstämningsperioderna under läsåret. 

  
Något som tydligt framkom under intervjuerna var att det inte finns ett verktygssystem som 

används i det systematiska kvalitetsarbetets samtliga aspekter. Under intervjuerna lyftes 
anpassning av insatser och verktyg som centralt i hur det systematiska kvalitetsarbetet 

bedrivs i praktiken (Rektor B, C, F). 

 
“Vi har inget system som vi använder inom vartenda område, så jobbar vi 

inte. Det handlar ju mycket om vad det är för någonting som ska belysas och 
så får man fundera på vilka verktyg som kan passa för just det ändamålet. [...] 

vi använder allt ifrån pedagogernas egna observationer [...] till att gå ut och 
göra enkäter eller ha samtal med eleverna och elevråd. Så det finns olika sätt 

att samla in, men vi har inget speciellt [verktyg] som vi jobbar med i alla 

avseenden.” (Rektor B)  
  

De identifierade skillnaderna i verktyg återfanns framförallt i analysarbetet. Det var även i 
analysarbetet som vissa respondenter lyfte fram en problematik i att åstadkomma en bra 

analys. En del i detta var att medarbetare tenderade att fokusera på externa faktorer som 
ligger utanför den egna möjligheten att påverka. En annan del av problematiken som lyftes 
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fram var att analys- och utvärderingsarbetet till stor del innebär en självutvärdering av egna 

och medarbetares prestationer och förmågor vilket uttrycktes som känsligt och 

problematiskt. I vissa skolenheter hanterades detta genom att genomföra diskussion i 
tvärgrupper som ett sätt att lyfta diskussionen och i en annan skola användes spegling som 

ett sätt att hantera känsligheten. Spegling innebär att medarbetare turas om att ge feedback 
på varandras prestationer bland annat genom att närvara som observant under en lektion 

(Rektor C). Överlag framkom dock att det fortfarande fanns en problematik gällande 
självutvärderingen vilket vi tolkar som att det finns en viss osäkerhet i hur denna 

problematik bör hanteras i det praktiska arbetet. 
 

5.4.1.3 Ledarskap	och	delaktighet	

 

Rollen som rektor innebär ett stort ansvar för hur det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs 

i praktiken. Under intervjuerna framkom att det finns ett visst stöd för det systematiska 
kvalitetsarbetet från kommunalt håll men flera rektorer lyfter fram att det är ett stort eget 

ansvar att inhämta information och driva det systematiska kvalitetsarbetet framåt i 
organisationen. Rektor C menar att “Rektorsjobbet är ett ganska ensamt jobb” (Rektor C) 

där ansvaret är stort, vilket är ett resonemang som framkommer i flera respondenters svar. 

Ord som öppenhet och delaktighet präglade respondenternas resonemang om viktiga 
faktorer i ledarskapet av det systematiska kvalitetsarbetet. Utifrån respondenternas svar ser 

vi att rektorerna fattar en stor del av de beslut som rör det systematiska kvalitetsarbetet 
men att besluten vanligtvis underbyggs av gemensamma diskussioner. Rektor A beskriver 

det som ett demokratiskt ledarskap och menar att det är viktigt att alla känner sig delaktiga 
i de beslut som fattas för att besluten ska få fäste i organisationen. Om medarbetarna 

upplever att rektorn tar alla beslut själv finns en risk för att medarbetare struntar i dessa 

bestämmelser när denne inte är närvarande.  
  

För att skapa delaktighet i det systematiska kvalitetsarbetet bland medarbetare används 
framförallt ansvarsfördelning över olika områden. Denna delegering av ansvar ser vi 

framförallt baseras på praktisk kunskap om och kännedom inom området vilket innebär att 
elevhälsoteamet får ansvar i frågor som rör elevhälsan och lärare får ansvar i frågor som rör 

elevernas kunskapsutveckling. Under intervjuerna framkom att respondenterna upplevde 
att medarbetare mestadels är motiverade att delta i förbättringar av verksamheten men 

vissa respondenter lyfte fram att medarbetare inte alltid har kännedom om syftet med 

arbetet och att de aktiviteter som genomförs är en del utav det systematiska 
kvalitetsarbetet. En annan problematik som lyftes fram gällande delaktighet i 

utvecklingsarbetet var att medarbetare tenderar att fokusera på att utveckla förmågor som 
de redan besitter istället för att utveckla sina brister. 
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5.4.2 Att	översätta	från	policy	till	praktik	

5.4.2.1 Innebörden	av	det	systematiska	kvalitetsarbetet	

 

Utifrån respondenternas svar kan vi se att den cykliska process som presenteras i 

stödmaterialet återfinns i respondenternas beskrivningar vilket vi menar visar på att det 
finns en tydlighet gällande de formella strukturerna som utgör grunden för det 

systematiska kvalitetsarbetet. Detta då respondenternas beskrivningar av strukturen 
speglar den struktur som återfinns i policyn. Den effekt som Skålén (2002) menar att 

styrfilosofin kan skapa i form av formell struktur verkar därmed finnas i det praktiska 
arbetet. Skålén (2002) poängterar dock att även om styrfilosofin skapar en effekt i form av 

en formell struktur så uteblir ofta effekten på tanke- och handlingsmönstret. Gällande 

tankemönstret visade det empiriska materialet från intervjuerna på skilda uppfattningar 
om vad det systematiska kvalitetsarbetet egentligen innebär. Enligt Langstrand (2012:28-

34) kan styrfilosofier präglas av en hög grad av tvetydighet som innebär en 
dekontextualisering vilket möjliggör att styrfilosofin lättare kan appliceras i olika kontexter. 

Tvetydigheten syftar till att göra styfilosofin mer överförbar och därmed mindre 
kontextberoende. Detta kan dock bli problematiskt då tvetydigheten skapar ett 

tolkningsutrymme vid kontextualisering och översättning till praktik i den organisatoriska 
kontexten (ibid.). När vi diskuterade det systematiska kvalitetsarbetets innebörd med 

respondenterna framkom att synen skilde sig åt mellan dem. Vi upplevde att en del 

respondenter hade en relativt klar och tydlig bild över sin uppfattning av det systematiska 
kvalitetsarbetet medan andra upplevde innebörden ur ett mer filosofiskt perspektiv där 

systematiskt kvalitetsarbete är ett mer diffust begrepp med en stor innebörd. Ett exempel 
på detta kommer från Rektor E “Jag tycker det är lite intressant vad själva begreppet 

egentligen betyder för i någon mening så ser jag det som det mesta man gör [...] det blir 
väldigt filosofiskt.” (Rektor E). Att synen skiljer sig åt ser vi som ett tecken på att det 

systematiska kvalitetsarbetets innebörd präglas av en tvetydighet.  

  
Att det systematiska kvalitetsarbetet ska bedrivas i samtliga skolenheter kan ge en 

förklaring till varför det råder en tvetydighet i styrfilosofin då det i enlighet med Langstrand 
(2012:28-34) gör styrfilosofin mer överförbar och applicerbar i olika organisatoriska 

kontexter. Det systematiska kvalitetsarbetet ska enligt lag bedrivas i all 
utbildningsverksamhet vilket omfattar samtliga skolformer (SFS 2010:800). Dessa 

skolformer har olika förutsättningar samt karakteristika gällande den 

utbildningsverksamhet de bedriver vilket innebär att den organisatoriska kontexten kan se 
olika ut. Vidare har kommunaliseringen av skolväsendet enligt Lundahl (2002) inneburit 
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en decentralisering av styrningen där det kommunala självbestämmandet har ökat vilket 

även leder till skillnader mellan skolenheters organisatoriska kontexter. Vidare finns ett 

stort utrymme för rektorer att bestämma och påverka rutiner och struktur för det 
systematiska kvalitetsarbetet vilket vi ser som ett försök att ge utrymme för anpassning av 

styrfilosofin till den organisatoriska kontexten. Detta innebär dock att styrfilosofins 
innebörd kan tolkas olika då det finns ett stort tolkningsutrymme och självbestämmande 

för rektorer i det systematiska kvalitetsarbetet. Olika tolkningar framkom även i Andersen 
och Røvik:s (2015) studie där de undersökte implementeringen av en ny styrfilosofi på ett 

sjukhus. Den centrala versionen mynnade ut i två lokalt förankrade versioner vilket är ett 

exempel på vad som kan ske vid översättning av en styrfilosofi då utrymme för tolkning gör 
att praktiken inte återspeglar policyn.   

  
Att ha förståelse och kunskap om styrfilosofin är en av de translatorkompetenser som Røvik 

(2008:280) lyfter fram. Då det är rektorerna som leder översättningsarbetet i de enskilda 
skolenheterna är det kritiskt att de har en tydlig bild över det systematiska kvalitetsarbetets 

innebörd. Detta då deras länk i översättningskedjan påverkar kommande länkar i 
översättningsarbetet från policy till praktik (Røvik 2008:252-253; Elg m.fl. 2016). Om det 

systematiska kvalitetsarbetet är otydligt och diffust för rektorn får det alltså påverkan på 

medarbetares syn och uppfattning. Detta då det enligt Røvik (2008:252-255) finns 
begränsningar i översättningen i en hierarkisk översättningskedja vilket minskar friheten 

för medarbetare att förändra och anpassa innehållet vilket gör att rektorns uppfattning och 
syn på det systematiska kvalitetsarbetet får stor påverkan på den organisatoriska praktiken. 

Om vi ser till Andersens och Røvik:s (2015) beskrivning av översättningsprocessen som en 
tratt där varje lägre nivå tolkar och anpassar idén utgör rektorernas översättningsnivå en 

“sil” för de idéer som kommer ner till och ska översättas av resterande organisatoriska 

nivåer. Detta resonemang återfinns även i Elg m.fl.:s (2016) syn på 
implementeringsprocessen som en kedja där översättningen är avgörande för att länkarna 

inte ska brista. För att länken inte ska brista, med andra ord att översättningen lyckas, 
menar vi med utgångspunkt i Røvik:s (2008:280) resonemang om translatorkompetens att 

det är en förutsättning att rektorn besitter en god kunskap om och förståelse för det 
systematiska kvalitetsarbetet.  

 

Att ha kunskap och förståelse för den specifika styrfilosofin ger bättre förutsättningar för 
att den organisatoriska praktiken ska återspegla policyn och dess avsedda innebörd. Att 

innebörd och syfte framgår tydligt för rektorn är kritiskt då det är en central del i en 
implementering att ledningen kan bistå medarbetare med en klar och tydlig vision för 

implementeringsarbetet (Gebauer, Fleisch och Friedli 2005; Shiba, Graham & Walden 
1993:377-410; Shin m.fl. 2015). Shiba, Graham och Walden (1993:377-410) menar att det är 



 

79 

kritiskt att vad och varför kommuniceras ut av ledningen till organisationens medarbetare 

för att en implementering ska lyckas. Om vad och varför inte tydligt framkommer för 

ledningen, i detta fall rektorn, får det konsekvenser i form av att den översättning som sker 
inte återspeglar styrfilosofins innebörd. Utifrån detta ser vi ett behov av mer stöd uppifrån 

för att tydliggöra det systematiska kvalitetsarbetet och dess innebörd för rektorerna för att 
ge dem så bra förutsättningar som möjligt att leda översättningsarbetet och på så sätt skapa 

bättre förutsättningar för att praktiken ska återspegla policyn.  
 

5.4.2.2 Ledarskap	och	delaktighet	

 

Information i stödmaterial och skollag ger en bild av att det systematiska kvalitetsarbetet 

präglas av ett helhetsperspektiv över verksamheten. Detta helhetsperspektiv är något som 
vi även återfinner i respondenternas beskrivning av det systematiska kvalitetsarbetet. Ett 

helhetsperspektiv är även en central del i kvalitetstyrningsfilosofin TQM där kvalitetsfokus 
ska genomsyra verksamhetens samtliga processer (Dean & Bowen 1994; Dahlgaard, 

Kristensen & Kanji 2002:20). Tidigare forskning av Lagrosen (1997:323) samt Adolfsson 
och Wikström (2007) på TQM inom offentlig verksamhet belyser delaktighet som kritisk 

och ibland bristfällig i det praktiska arbetet. För att få det praktiska arbetet att genomsyras 

av detta helhetsperspektiv krävs därmed att rektorer lägger ett stort fokus på att få 
medarbetare delaktiga i kvalitetsarbetet. I lagtext och stödmaterial för det systematiska 

kvalitetsarbetet betonas att delaktighet är viktigt men hur denna delaktighet kan skapas 
rent praktiskt är upp till rektor respektive förskolechef att hantera (SFS 2010:800; 

Skolverket 2015a; Skolverket 2015c). I och med detta ställs stora krav på rektorers förmåga 
att driva och leda arbetet i synnerhet när det kommer till att skapa delaktighet bland 

medarbetare.  
  

Medarbetares delaktighet upplevdes av respondenterna överlag som god men det framkom 

att medarbetare inte alltid förstod syftet med eller innebörden av det systematiska 
kvalitetsarbetet vilket vi menar är en förutsättning för ett aktivt deltagande. När syftet med 

en aktivitet inte tydligt framkommer är det svårt att finna motivation till att aktivt delta i 
aktiviteten (Gebauer, Fleisch & Friedli 2005). Detta i synnerlighet om den aktuella 

aktiviteten inte är tydligt anknuten till aktörens direkta arbetsuppdrag (Røvik 2008:273-
276). Det framkom att medarbetare överlag deltar i aktiviteter som syftar till att förbättra 

verksamheten, särskilt när aktiviteterna är tydligt anknutna till det pedagogiska uppdraget. 

När de praktiska aktiviteterna inte är lika tydligt kopplade till det pedagogiska uppdraget 
upplever en del respondenter det som att medarbetaren ser kvalitetsarbetet som lite 

onödigt eller som en tråkig rapport som måste göras (Rektor A, F). Därmed är det viktigt att 
förtydliga att de aktiviteter som ingår i det systematiska kvalitetsarbetet syftar till att nå en 
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högre måluppfyllelse gällande det yttersta målet som har sin utgångspunkt i elevernas 

utveckling. Detta för skapa ökad motivation till ett aktivt deltagande i samtliga processer i 

det systematiska kvalitetsarbetet. Med utgångspunkt i implementeringsteorier av Shin m.fl. 
(2015), Shiba, Graham och Walden (1993), Kolbusa (2013) samt Herscovitch och Meyer 

(2002) menar vi att medarbetarna behöver vara medvetna om aktivitetens syfte för att ha 
möjlighet och förutsättning för ett aktivt deltagande. Att vision och syfte tydligt 

framkommer är kritiskt för att ett förändringsarbete ska komma framåt i avsedd riktning 
(ibid.) och därmed få det praktiska arbetet att spegla policyn.   

  

Att medarbetare saknar kunskap eller kännedom om det systematiska kvalitetsarbetet kan 
bero på flera orsaker. Den informationsspridning som används kan sakna en tydlig 

förklaring till varför vissa aktiviteter genomförs och/eller vad syftet är med det 
systematiska kvalitetsarbetet. Det kan även bero på att medarbetare genom löskoppling 

eller bortstötning inte är mottagliga för budskapet trots att tydlig information förekommer 
(Røvik 2008:273-276). Det främsta skälet som angavs för denna avsaknad av kunskap om 

kvalitetsarbetet var att begrepp inom det systematiska kvalitetsarbetet kunde vara 
främmande för personal som arbetar extra alternativt för personal med lägre 

utbildningsnivå som inte tidigare kommit i kontakt dessa begrepp. Oavsett anledning ligger 

det yttersta ansvaret på rektorn att förklara och förmedla vad det systematiska 
kvalitetsarbetet innebär, hur arbetet ska ske och vad arbetet har för syfte för att minska 

risken för löskoppling och bortstötning (Røvik 2008:273-276). Utifrån detta ser vi att 
rektorerna som ledande translatorer av det systematiska kvalitetsarbetet till praktik måste 

hantera denna problematik som uppstår i det praktiska arbetet genom att tydligt 
kommunicera ut arbetets syfte och vision. Om detta inte görs finns risk för att det som 

Gebauer, Fleisch & Friedli (2005) benämner som förtroendeklyftan uppstår vilket 

resulterar i att medarbetare har svårt att finna motivation till att delta i förändringsarbetet. 
Tidigare forskning av Lagrosen (1997:323) samt Adolfsson och Wikström (2007) gällande 

TQM inom offentlig verksamhet visar att det är viktigt att synliggöra syfte och 
medarbetares möjlighet att påverka arbetet för att skapa delaktighet. I Adolfsson och 

Wikström (2007) studie fann de att medarbetarna initialt hade en negativ bild över 
kvalitetsstyrningen då den uppfattades som ett kontrollverktyg från ledningens sida. När 

medarbetarnas roll i arbetet tydliggjordes förändrades attityderna kring kvalitetsarbetet till 

det bättre vilket resulterade i ökad delaktighet (ibid.). Utifrån detta menar vi att det är 
särskilt viktigt att rektorer i sin ledning av översättningsarbetet tydliggör syfte och 

medarbetares roll i arbetet för att ge dem förutsättningar för ett aktivt deltagande.  
  

Enligt Shiba, Graham och Walden(1993:377-410) är det viktigt att ledaren, i detta fall 
rektorn, tar initiativ och driver en förändring genom att tydligt förklara vad som ska ske och 
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varför. Detta benämns som managerial push och är kritiskt i ett implementeringsarbete 

(Shiba, Graham & Walden 1993:377-410). I implementeringsprocessen menar Shin m.fl. 

(2015) att det är viktigt att en ledare bistår med kontinuerligt stöd, informationsdelning och 
transparens för att förändringen ska få acceptans bland medarbetarna och för att 

överkomma eventuell skepsis. Det är viktigt att syftet tydligt framkommer då målen för det 
systematiska kvalitetsarbetet ska användas som utgångspunkt i skolenheternas praktiska 

arbete (Skolverket 2015a). Målen för det systematiska kvalitetsarbetet bör utgöra en del i 
processen då det kan innebära problem i arbetet om dessa glöms bort eller inte tydligt 

kommuniceras ut under arbetets gång (Kolbusa 2013; Shin m.fl.2015). Kolbusa (2013) 

menar att det är kritiskt för ett förändringsarbete att utgå från avsedd målsättning för att 
inte arbetet ska bli för aktivitetsfokuserat där målsättningen och förväntat resultat hamnar i 

skymundan för genomförandet av aktiviteterna. Då respondenter uttryckte att resurser och 
tid är en utmaning för det systematiska kvalitetsarbetet är det kritiskt att bibehålla rätt 

fokus i arbetet för att tillhandahålla med begränsade resurser. Tidigare forskning på 
kvalitetsstyrning av Lundberg (2004) belyser tidsaspekten som viktig då 

kvalitetsstyrningen initialt kräver tid från medarbetarnas dagliga verksamhet. Effektiv 
hantering av tid och resurser menar Kolbusa (2013) utgör en kritisk aspekt för att lyckas 

med en implementering vilket återigen betonar vikten av att tydliggöra syftet för att skapa 

och bibehålla fokus och få medarbetare delaktiga i det praktiska arbetet. Att tydligt planera 
och skapa en bra långsiktig struktur för det systematiska kvalitetsarbetet där syfte och 

rollfördelning i arbetet framgår tydligt ser vi som ett sätt att få medarbetare att prioritera 
sitt deltagande i det systematiska kvalitetsarbetet. 

  
En annan del av problematiken gällande delaktigheten i det praktiska arbetet som lyfts 

fram av några respondenter är att de upplever att medarbetare distanserar sig från 

utvärdering av den egna förmågan. Detta genom att fokusera på externa faktorer som ligger 
utanför deras påverkan samt att fokus läggs på utveckling av förmågor de redan besitter 

istället för deras egentliga utvecklingsbehov och brister. Detta är även något som Kolbusa 
(2013) menar kan vara problematiskt då det är viktigt att medarbetare inser och genomför 

de individuella förändringar som krävs för att implementeringen ska lyckas. Det är därmed 
viktigt att fokusera på verksamhetens bästa och inte låta egenintresset styra vilket är 

ytterligare en problematik som rektorerna måste hantera i översättningen till praktik. Detta 

visar återigen på vikten av rektorernas ledande roll i översättningen av det systematiska 
kvalitetsarbetet där de måste ge ett kontinuerligt stöd till medarbetare (Shin m.fl. 2015). 

Även om syftet tydligt har kommunicerats ut krävs därmed kontinuerliga 
ledarskapsinsatser för att få arbetet att fortgå med rätt fokus och med hög delaktighet från 

medarbetarna och på så sätt förankra styrfilosofin i organisationen. 
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5.4.2.3 Den	organisatoriska	kontextens	påverkan	på	översättningen	

 

Offentlig	verksamhet	

Den organisatoriska kontexten präglas av ett starkt politiskt inflytande som kan innebära 

snabba förändringar vilket påverkar ledningen av översättningsarbetet då rektorerna måste 

hantera och översätta nya förändringar till praktik som bestäms utanför deras kontroll. 
Enligt policyn är det rektorernas uppgift att “se till att enhetens planering av utbildningen 

utgår från den gemensamma analysen av måluppfyllelsen och huvudmannens respektive 
enhetens beslut om prioriterade utvecklingsinsatser” (Skolverket 2015a:15). Detta är något 

som lyfts fram av flera respondenter som problematiskt i det praktiska arbetet då de 
upplever det svårt att följa sin planering av det systematiska kvalitetsarbetet. Detta då de 

arbetar med begränsade resurser där egna identifierade fokusområden kan bli åsidosatta 
till förmån för kommunala- och nationella satsningar. Kommunaliseringen av skolväsendet 

har enligt Lundahl (2002) skapat en komplexitet i och med att det lokala ansvaret har ökat 

samtidigt som de yttre ramarna, som beslutas centralt, begränsar den lokala friheten. Detta 
gör att verksamhetens styrning präglas av både lokalt- och centralt beslutsfattande. Rektor 

F lyfte även fram en problematik gällande att det kan finnas motstridigheter mellan det 
kommunala- och statliga uppdraget vilket försvårar det praktiska arbetet på 

skolenhetsnivå.      
  

Sammantaget innebär detta att rektorerna måste hantera flera mål och ta hänsyn till flera 

intressenter i sin översättning från policy till praktik vilket även kännetecknar offentliga 
organisationer (Boyne 2002; Nutt & Backoff 1993). Boyne (2002) menar vidare att det 

politiska inflytandet minskar beslutsfriheten för ledningen inom offentliga organisationer 
vilket vi även kan se i det empiriska materialet då rektorer måste förhålla sig till 

kommunala- och nationella beslut som inte alltid går hand i hand. Detta sammantaget 
bidrar till den hyperkomplexitet som Adolfsson och Solli (2009:21-29) menar återfinns i 

offentliga organisationer och vi menar att rektorerna måste hantera denna komplexitet i 

målsättningen samt hantering och prioritering av de mål som sätts för det systematiska 
kvalitetsarbetet. Utifrån den problematik som respondenterna lyft fram ser vi att 

rektorerna i sin roll som translatorer behöver besitta en öppenhet och flexibilitet för 
förändring för att hantera den komplexitet som det politiska inflytandet medför då det får 

stor påverkan på rektorernas översättning till praktik.  
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Tjänsteverksamhet	

En annan problematik i det praktiska arbetet som kan härledas till den organisatoriska 
kontexten är svårigheten i att utforma ramverk och verktyg som på bästa sätt kan fånga upp 

samtliga kvalitetsaspekter i det systematiska kvalitetsarbetet. Det framkom under 

intervjuerna att anpassning är en stor del i utformning och användning av verktyg och 
arbetssätt i det systematiska kvalitetsarbetet. Att anpassning är så centralt kan förklaras av 

att utbildning är en tjänsteverksamhet vilket karakteriseras av heterogenitet samt mer 
komplexa kvalitetsdimensioner i jämförelse med produktionsverksamhet där 

kvalitetsdimensioner är mer konkreta i form av produktegenskaper (Bergman & Klefsjö 
2002:22-27; Zeithaml, Parasuraman & Berry 1985). Verktyg och arbetssätt anpassas utifrån 

situation och berörda aktörer och varierar därmed beroende på valet av mål inom det 

systematiska kvalitetsarbetet. Tjänsters heterogenitet kan enligt Zeithaml, Parasuraman & 
Berry (1985) innebära svårigheter med att standardisera processer vilket kan förklara 

avsaknaden av standardiserade ramverk och modeller. Utifrån respondenternas 
beskrivningar menar vi att rektorerna i deras roll som translatorer av det systematiska 

kvalitetsarbetet till viss del saknar standardiserade ramverk och verktyg för att fånga upp 
kvalitetsaspekter och hantera denna komplexitet i det praktiska arbetet. Detta ses specifikt i 

utformning och mätning av de mjuka värdena för kvaliteten inom skolväsendet. Att det inte 
finns en tydlig “verktygslåda” för det systematiska kvalitetsarbetet kan vara problematiskt 

då det kan skapa variation i hanteringen av förändringsåtgärder samt skapa osäkerhet 

bland medarbetarna gällande hur en förändring ska hanteras. 
  

Den organisatoriska kontexten bestående av offentlig verksamhet och tjänsteverksamhet 
skapar flera dimensioner av komplexitet som måste hanteras i rektorers översättning från 

policy till praktik. Utifrån respondenternas svar ser vi att skolenheternas systematiska 
kvalitetsarbete starkt påverkas av det politiska styret och den komplexitet som återfinns i 

den organisatoriska kontexten. De politiska inslagen i verksamheten påverkar hur arbetet 

bedrivs i praktiken i avseende på budgeterade resurser, fokusområde samt målsättning. 
Detta innebär att skolenheterna som offentliga organisationer kan uppleva problem i att 

bedriva ett kvalitetsarbete där flera intressenter och styrorgan är inblandade (Adolfsson & 
Solli 2009:17-31; Boyne 2002; Rainey & Bozeman 2000; Nutt & Backoff 1993; Christensen 

m.fl. 2005:16-18; Elg, Wihlborg & Örnerheim 2017). Vidare tillkommer ytterligare 
komplexitet i den organisatoriska kontexten då det inom tjänsteverksamhet kan vara 

problematiskt att mäta de mjuka värdena som är en stor och viktig del av verksamheten 

(Bergman & Klefsjö 2002:22-27; Rektor A, B, E, G). Att mäta är en central del i det 
systematiska kvalitetsarbetet för att kunna utvärdera och analysera resultat (Skolverket 

2015c) och det blir därmed viktigt att hantera denna problematik gällande mätning i 
översättningen till praktik. Detta innebär en ytterligare dimension av komplexitet som 
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måste hanteras av rektorerna i deras ledande roll i översättningen från policy till praktik. 

Den hyperkomplexitet som Adolfsson och Solli (2009:21-29) menar kännetecknar 

offentliga organisationer kräver enligt författarna en hyperordning för ett väl fungerande 
praktiskt arbete. Utifrån intervjuerna ser vi att det kan behövas mer tydlighet och ordning i 

det praktiska arbetet då vi menar att detta är särskilt kritisk i denna organisatoriska kontext 
som präglas av komplexitet, vilket kan härledas från både offentlig- och tjänsteverksamhet. 

De resultat som respondenterna lyft fram gällande det systematiska kvalitetsarbetet berör 
framförallt att styrfilosofins struktur har gett en större tydlighet och trygghet i det praktiska 

kvalitetsarbetet. Med utgångspunkt i Adolfsson och Solli:s (2009:21-29) resonemang om 

att komplexitet kräver ordning och respondenternas positiva inställning till den ordning 
och tydlighet som strukturen i systematiska kvalitetsarbetet har medfört menar vi att just 

tydlighet och ordning är två aspekter att arbeta vidare med i de områden där den 
identifierade problematiken uppstår i det praktiska arbetet.  
 

5.4.2.4 Låg	utnyttjandegrad	av	synergieffekter	

 
Utifrån respondenternas svar ser vi ett gemensamt drag i att det systematiska 

kvalitetsarbetet verkar bedrivas isolerat i den egna skolenheten då samarbete med andra 

skolenheter i det systematiska kvalitetsarbetet inte framkom under intervjuerna. Det 
systematiska kvalitetsarbetet är centrerat kring lokal anpassning där skolenhetens rektor 

ansvarar för att strukturera och skapa rutiner för kvalitetsarbetet. Damschroder m.fl. 
(2009), Røvik (2008:273-276) och Dahlgaard, Kristensen och Kanji (2002:248) menar att 

det är viktigt att ta hänsyn till lokal kontext och organisationskultur för att 
implementeringen av styrfilosofin ska lyckas och få fäste i den aktuella organisationen. 

Risken är annars att implementeringen av styrfilosofin misslyckas då styrfilosofin anses 
främmande och inte anpassad till den organisatoriska kontexten vilket Røvik (2008:273-

276) benämner som bortstötning. Med utgångspunkt i contingency theory är lokal 

anpassning kritiskt för framgångsrik implementering av styrfilosofier (Beckford 1998:155-
161). Samtidigt menar vi att den lokala anpassningen inte bör leda till isolering där 

möjligheter till att utnyttja synergieffekter glöms bort, vilket är något som vi ser tendenser 
till i det empiriska materialet.  

  
Den problematik som vi har identifierat berör inte enskilda skolenheter utan finns 

återkommande i de studerade skolenheterna. Vidare menar vi att skolenheternas 

verksamhet präglas av likheter gällande den verksamhet som bedrivs och de övergripande 
mål som det systematiska kvalitetsarbetet syftar till att uppfylla. Samtidigt finns det 

olikheter mellan skolenheterna i avseende på elevgrupp, personal och rektor. Dessa 
skillnader består av olika erfarenheter, kompetens och personliga egenskaper. Dessa 
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likheter och skillnader menar vi ger möjligheter för skolenheterna att dra nytta av 

synergieffekter sinsemellan då problematiken i skolenheterna är liknande. Under 

intervjuerna framkom inte att skolenheterna arbetade med möjligheter att dra nytta av 
synergieffekter vilket vi ser som en stor möjlighet för ett förbättrat systematiskt 

kvalitetsarbete. Samarbete såväl inom organisationen som med externa parter utgör en 
central aspekt inom styrfilosofin TQM (Dean & Bowen 1994) vilket vi menar även bör 

utnyttjas i det systematiska kvalitetsarbetet. I stödmaterialet för det systematiska 
kvalitetsarbetet läggs vikt vid att främja en lärandeprocess genom att dra lärdom av tidigare 

erfarenheter och forskning (Skolverket 2015a). Att det är viktigt att vara en lärande 

organisation och kontinuerligt utveckla de arbetssätt som används i det systematiska 
kvalitetsarbetet lyfts även fram av några respondenter för att arbetet inte ska bli en 

hyllvärmare utan istället en erfarenhetsspiral. Att vara en lärande organisation och inte se 
kunskap som en passiv resurs är även något som Pfeffer och Sutton (2000) lägger vikt vid 

och poängterar att organisationers ofta har en övertro på att kunskapen om ett problem 
räcker för att lösa det. Utifrån intervjuerna upplever vi att respondenterna strävar efter att 

vara en lärande organisation genom att arbeta i enlighet med det systematiska 
kvalitetsarbetets cykliska process.   

 

Vi ser att skolenheterna jobbar mycket med samarbete inom den enskilda skolenheten men 
att samarbete med externa parter, såsom andra skolenheter gällande det systematiska 

kvalitetsarbetet verkar ha hamnat i skymundan eller glömts bort. Ett exempel på 
problematik som uppkom i det praktiska arbetet gäller analys- och utvärderingsarbetet i 

avseende på svårigheter att skapa en höjd på analysen då den till stor del baseras på 
självutvärdering. Vi upplevde att det fanns en osäkerhet i hur denna problematik skulle 

hanteras varvid vi menar att samarbete mellan skolenheter för att lösa denna problematik 

skulle vara fördelaktigt. Genom att aktivt dela med sig av erfarenheter, eget identifierade 
framgångsfaktorer och samarbeta i olika aspekter, till exempel utformning av arbetssätt för 

att övervinna problematik, ser vi stora möjligheter för rektorerna att stötta varandra i 
översättningen av det systematiska kvalitetsarbetet från policy till praktik.  
 

5.4.2.5 Den	komplexa	rollen	som	translator	

 

Ovanstående avsnitt har belyst problematik som uppstår i översättningen av det 

systematiska kvalitetsarbetet, från policy till praktik. Problematiken som uppstår i det 

praktiska arbetet måste hanteras av rektorerna vilket innebär att deras roll som translatorer 
av det systematiska kvalitetsarbetet är kritisk för implementeringen av styrfilosofin 

samtidigt som den präglas av komplexitet. Med utgångspunkt i Røvik:s (2008:273-294) 
resonemang gällande de egenskaper och kompetenser som en god translator bör inneha för 
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att åstadkomma en lyckad implementering menar vi att rollen som translator i denna 

organisatoriska kontext ställer ytterligare krav på kompetenser än de fyra som åberopas i 

den ursprungliga teorin. 
  

De translatorkompetenser som Røvik (2008:273-294) anger som viktiga ser vi även som 
centrala för ett fungerande översättningsarbete. Detta då det behövs en kreativ och 

innovativ kompetens för att anpassa styrfilosofin till den organisatoriska kontexten utan att 
förlora styrfilosofins kärna. Det är även viktigt att som translator ha tålamod då 

implementeringsprocessen är lång. Då det systematiska kvalitetsarbetet bygger på ett 

kontinuerligt arbete för att skapa en ständig verksamhetsutveckling kommer 
översättningen i viss mån alltid vara pågående. Detta genom nya direktiv, nya identifierade 

fokusområden och ny personal i verksamheten som då ska ta del av styrfilsofin. Vi ser även 
att kompetensen gällande styrka hos translatorn är viktig då den problematik som 

identifierats visar på vikten av ett kontinuerligt ledningsarbete i översättningen från policy 
till praktik. Då det även ligger i människans natur att undvika förändring är det viktigt att 

translatorn kan skapa tydlighet och klarhet till varför förändringen är nödvändig för att 
överkomma eventuell skepsis och få medarbetare motiverade att delta i arbetet (Shiba, 

Graham och Walden 1993:249-258). 

  
Mycket utav den problematik som återfanns i det praktiska arbetet kan kopplas till den 

translatorkompetens som berör förståelse och kunskap om styrfilosofin och den 
organisatoriska kontext som berörs. Denna translatorkompetens ser vi är kritisk i 

översättningsarbetet då rektorerna behöver ha en god kunskap om det systematiska 
kvalitetsarbetet för att tydligt kunna förmedla detta vidare till organisationens medarbetare 

och på så sätt skapa förutsättningar för ett aktivt deltagande. Gällande kännedom om den 

organisatoriska kontexten har det empiriska materialet visat att rektorerna som 
translatorer måste hantera den komplexitet som präglar offentlig verksamhet och 

tjänsteverksamhet. Den komplexitet som präglar offentlig verksamhet tar sig uttryck i det 
politiska inflytandet som skapar komplexitet i formulering, prioritering och hantering av de 

mål som sätts för det systematiska kvalitetsarbetet. Det tillkommer ytterligare komplexitet 
då utbildningsverksamhet är en tjänst där kvalitetsdimensionerna är abstrakta (Bergman & 

Klefsjö 2002:22-27) vilket i det systematiska kvalitetsarbetet tog sig uttryck i svårigheter att 

utforma och skapa mätmetoder som på bästa sätt fångar in verksamhetens mjuka 
kvalitetsaspekter.  

  
Att inneha den ledande rollen som translator av det systematiska kvalitetsarbetet, från 

policy till praktik, i denna organisatoriska kontext innebär hantering av flera dimensioner 
av komplexitet. Det som vi menar inte täcks in av de translatorkompetenser som Røvik 
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(2008:273-294) anger gäller hantering av den komplexitet som det politiska inflytandet 

medför. Det politiska inflytandet innebär att rektorerna åläggs nya insatser och idéer att 

översätta vilka bestäms utanför rektorernas kontroll. Därmed måste rektorerna besitta 
kompetens gällande öppenhet och flexibilitet till förändring så att deras länk i 

översättningsarbetet inte leder till att kedjan brister. Om rektorn som translator inte 
innehar en öppenhet och flexibilitet till förändring kan det leda till att policyns ursprungliga 

innebörd förloras i översättningen. I liknelsen av översättningen som en tratt innebär detta 
att innebörden silas bort och då inte kan komma vidare ner i resterande organisatoriska 

nivåer, vilket innebär att översättningskedjan har brustit och den avsedda innebörden gått 

förlorad. Därmed menar vi att kompetens gällande öppenhet och flexibilitet till förändring 
bör tas i beaktande vid bedömning av god translatorkompetens gällande översättning i 

denna typ av komplexa organisatoriska kontext för att praktik ska återspegla policy.   
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6 Slutsats	

Studiens syfte var att öka förståelsen för översättning från styrfilosofi till praktik i offentlig 
tjänsteverksamhet. Detta genom att undersöka hur rektorer leder översättningen av det 

systematiska kvalitetsarbetet från policy till praktik samt den problematik som uppstår i 

översättningsarbetet.  
 

6.1 Hur	leds	översättningen	av	det	systematiska	kvalitetsarbetet	

till	praktisk	handling?	

Studiens resultat visar att den formella strukturen över det systematiska kvalitetsarbetet 

som återfinns i policyn återspeglas i det praktiska arbetet. Detta har vi sett genom att den 
cykliska process som presenteras i stödmaterialet även återfinns i respondenternas 

beskrivningar. Detta tyder på att det finns en tydlighet gällande den grundläggande 

formella strukturen över det systematiska kvalitetsarbetet. Den tvetydighet som Langstrand 
(2012:25-36) menar vanligtvis präglar styrfilosofier återfinns även i det systematiska 

kvalitetsarbetet vilket skapar ett tolkningsutrymme för rektorerna i deras översättning till 
praktisk handling. Tolkningsutrymmet medförde att rektorernas uppfattning kring 

begreppets innebörd varierade vilket får påverkan på översättningen till praktik. Det är 
centralt att rektorerna har en tydlig bild över vad det är som ska översättas för att kunna 

kommunicera ut detta tydligt till organisationens medarbetare varvid en variation gällande 

uppfattningen om begreppets innebörd är problematiskt i översättningsarbetet. Med 
utgångspunkt i Røvik:s (2008:252-255) resonemang gällande den hierarkiska 

översättningskedjan har rektorn den ledande rollen som translator i översättningen av det 
systematiska kvalitetsarbetet och därmed får dennes översättning stor påverkan på 

översättningen i resterande organisatoriska nivåer och den organisatoriska praktiken.  
  

Utifrån det empiriska materialet ser vi att ett öppet ledarskap och delaktighet är centralt i 
det praktiska arbetet inom det systematiska kvalitetsarbetet. Med detta som utgångspunkt 

är det är kritiskt att rektorerna kan förmedla syftet med arbetet för att på så sätt skapa 

förutsättningar för ett aktivt deltagande. Ett aktivt deltagande anges i stödmaterial som 
grundläggande för det systematiska kvalitetsarbetet och anges även av teoretiker som 

kritiskt för en lyckad implementering av styrfilosofier (Skolverket 2015c; Skolverket 2015a; 
Lagrosen 1997:323; Adolfsson & Wikström 2007; Shin m.fl. 2015; Shiba Graham & Walden 

1993; Kolbusa 2013; Herscovitch & Meyer 2002). Studien har även visat att anpassning är 
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centralt i det praktiska arbetet då verktyg och arbetssätt anpassas utifrån situation och 

berörda aktörer. 

 

6.2 Vilken	problematik	uppstår	i	översättningsarbetet	av	det	

systematiska	kvalitetsarbetet?	

En problematik som identifierats i översättningsarbetet berör att syftet med det 
systematiska kvalitetsarbetet och dess koppling till det pedagogiska uppdraget inte alltid 

tydligt framkommer vilket fick konsekvenser för medarbetares delaktighet. 
Respondenterna menade att detta hade en negativ påverkan på medarbetares delaktighet i 

form av att det systematiska kvalitetsarbetet kunde uppfattas som onödigt eller som en 

extra arbetsbelastning.  
  

Vidare återfanns en problematik i att utforma och mäta värden som på bästa sätt fångar de 
mjuka kvalitetsaspekterna av verksamheten. Det empiriska materialet från respondenterna 

visade en avsaknad av verktyg för att hantera denna problematik. Då mätning är en stor del 
i det praktiska arbetet för att möjliggöra uppföljning och utvärdering är det kritiskt att 

utveckla detta i översättningen av det systematiska kvalitetsarbetet till praktik. Ytterligare 
en problematik som återfanns i översättningen till praktik gällde analysarbetet som till stor 

del bygger på självutvärdering. Självutvärdering uttrycktes som känsligt och i detta fanns en 

problematik i att skapa en höjd på analysdiskussionerna för att se till det verkliga 
förändringsbehovet och inte till externa faktorer utanför den egna möjligheten att påverka.  

6.3 Rollen	som	translator	

Utifrån studiens forskningsfrågor har rollen som translator analyserats. I lagtext och 
stödmaterial åläggs rektorerna ett stort ansvar i det systematiska kvalitetsarbetet och 

respondenter beskrev rollen som rektor som ett ensamt arbete med många 
ansvarsområden. Sammantaget innebär detta ett stort ansvar för den enskilde rektorn att 

hantera den problematik som uppkommer i översättningsarbetet i sin ledande roll som 
translator av det systematiska kvalitetsarbetet från policy till praktik. Mycket av den 

problematik som identifierats i denna studie är gemensam för de studerade skolenheterna 

varvid vi menar att mer stöd kan behövas uppifrån då vi utifrån intervjuerna upplevde att 
rektorerna saknade verktyg för att hantera problematiken. För att överkomma 

problematiken i översättningsarbetet menar vi att skolenheterna även bör samarbeta 
sinsemellan för att på så sätt dra nytta av synergieffekter. Detta då vi upplever att det 

systematiska kvalitetsarbetet bedrivs isolerat i de enskilda skolenheterna där möjligheter 
till synergieffekter inte utnyttjas. 
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Studien har visat att rektorers roll som translatorer av det systematiska kvalitetsarbetet är 

kritisk för implementeringen av det systematiska kvalitetsarbetet samtidigt som rollen 
präglas av komplexitet. Komplexiteten kan härledas framförallt från den organisatoriska 

kontexten i form av offentlig tjänsteverksamhet men även från tvetydigheten i styrfilosofin. 
De translatorkompetenser som Røvik (2008:273-294) menar är viktiga för en 

implementering av en styrfilosofi är även centrala för rektorer i rollen som translator av det 
systematiska kvalitetsarbetet. Vidare har studien visat att det krävs en ytterligare 

translatorkompetens i form av öppenhet och flexibilitet till förändring för att hantera den 

komplexitet som återfinns i den organisatoriska kontexten. Öppenhet och flexibilitet till 
förändring är viktigt i översättningen i denna organisatoriska kontext då det politiska 

inflytandet kan innebära snabba förändringar som translatorn måste hantera i sin 
översättning till praktik för att skapa förutsättningar för att styrfilosofin förankras i 

organisationen. Detta då rektorer i sin översättning av det systematiska kvalitetsarbetet till 
praktik påverkar översättningen i lägre nivåer i organisationen i enlighet med Røvik:s 

(2008:273-294) beskrivning av den hierarkiska översättningskedjan. För att praktik ska 
återspegla policy är det därmed viktigt att rektorernas länk i översättningen inte brister och 

innebörden i policyn går förlorad i detta steg i översättningsarbetet. 

  
Genom att undersöka hur rektorer leder det systematiska kvalitetsarbetet från policy till 

praktik inom det svenska skolväsendet har vi fått en ökat förståelse för översättningen av en 
styrfilosofi till praktik i offentlig tjänsteverksamhet. Studien har visat att rollen som 

translator är avgörande för den organisatoriska praktiken samtidigt som rollen präglas av 
komplexitet där vi identifierat att öppenhet och flexibilitet till förändring är viktigt i denna 

typ av organisatorisk kontext. En stor del av problematiken som identifierats i 

översättningsarbetet kan härledas till offentlig tjänsteverksamhet samt tvetydighet i 
styrfilosofin varvid vi menar att studiens resultat även kan vara till nytta för translatorer av 

styrfilosofier i offentlig tjänsteverksamhet i allmänhet. Den kommunala grundskolans 
utbildningsverksamhet utgör offentlig tjänsteverksamhet vilket präglas av karakteristiska 

drag gällande styrning och utformning av verksamheten. Dessa karakteristiska drag 
innebär att organisationer inom offentlig tjänsteverksamhet innehar liknande 

förutsättningar vilket vi menar ger ökad överförbarhet gällande studiens resultat, främst 

gällande de offentliga tjänsteverksamheter vars verksamhet starkt påverkas av det politiska 
inflytandet. Detta då det politiska inflytandet har visat sig problematiskt i översättningen av 

det systematiska kvalitetsarbetet där vi sett ett behov av en ytterligare translatorkompetens. 
Utifrån detta anser vi att studien har gett ett bidrag till det teoretiska fältet gällande 

översättning av styrfilosofier inom offentlig tjänsteverksamhet samt bidragit till ökad 
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förståelse och kunskap om hur detta arbete ter sig i praktiken samt förhåller sig till tidigare 

forskning och teorier på området. 
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7 Förslag	till	fortsatt	forskning	

I denna studie har översättningen av det systematiska kvalitetsarbetet från policy till 
praktik studerats utifrån rektorernas perspektiv för att undersöka hur de leder 

översättningsarbetet samt vilken problematik som de stöter på i översättningsarbetet. Detta 

är en länk i översättningskedjan från policy till praktik och det vore därmed intressant att 
studera översättningskedjan i sin helhet för att på så sätt få en ökad förståelse för 

översättningsarbetet och implementeringen av styrfilosofin i den organisatoriska 
kontexten.  

  
Utifrån intervjuerna identifierades en problematik gällande medarbetares kännedom och 

kunskap om syfte och ingående aktiviteter i det systematiska kvalitetsarbetet. Att inneha 

kunskap om kvalitetsarbetet är viktigt för att förstå syftet med de aktiviteter som genomförs 
och för att aktivt kunna delta i verksamhetsutvecklingen (Gebauer, Fleisch och Friedli 

2005). Då denna studie utgått från ett ledningsperspektiv har vi fått rektorernas bild av 
problematiken. För att få ett helhetsperspektiv över den problematik som uppstår i 

översättningen av det systematiska kvalitetsarbetet, från policy till praktik, krävs studier av 
resterande organisatoriska nivåer för att se om rektorernas upplevelser delas av övriga 

medarbetare. Mot denna bakgrund motiveras en studie från olika perspektiv inom 
organisationen för att skapa en djupare förståelse för hur det systematiska kvalitetsarbetet 

upplevs från olika organisatoriska nivåer. 

  
Lagstiftning för det svenska skolväsendet ålägger skolenheter att bedriva ett systematiskt 

kvalitetsarbete. Det är däremot upp till huvudman och chef för skolenheten att utforma och 
genomföra den praktiska tillämpningen av det systematiska kvalitetsarbetet. Detta 

utrymme för tolkning och anpassning kan skapa variation i översättningen till praktik både 
på kommunal- och skolenhetsnivå. Då denna studie baserats på respondenter med 

rektorsuppdrag för grundskolor inom Uppsala kommun vore det av intresse att genomföra 

en liknande studie i ett större perspektiv för att jämföra hur översättningen leds och hur det 
praktiska kvalitetsarbetet bedrivs i olika kommuner. I denna studie har kommunala skolor 

undersökts varvid en studie som jämför det systematiska kvalitetsarbetet i kommunala- och 
friskolor vore av intresse. Friskolor bedrivs i regel i privat regi vilket skiljer dem från 

kommunala skolor som är offentliga, vilket gör att förutsättningarna för styrning av skolan 
och således översättningen från policy till praktik kan skilja sig åt. Utifrån detta vore det av 

intresse att studera det systematiska kvalitetsarbetet ur ett jämförelseperspektiv mellan 

kommunala- och friskolor. 
  



 

94 

Flera av de medverkande respondenterna belyste vikten av att arbeta med utveckling av det 

systematiska kvalitetsarbetet, främst gällande metoder för mätning och analys. Det 

framkom en avsaknad av verktyg för att fånga de mjuka värdena i skolan. Denna avsaknad 
av verktyg resulterade i svårigheter att utvärdera dessa värden. Det skulle därför vara av 

intresse att studera det systematiska kvalitetsarbetet med syfte att skapa tydligare ramverk 
och verktyg för att underlätta arbetet med mätning och analys. 
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Bilaga	1	

Missiv	

 

Hej! 
  

Bifogat finner ni intervjuguiden för vår studie av det systematiska kvalitetsarbetet. Studien 

utgör vårt examensarbete, en D-uppsats, inom företagsekonomi för 
Civilekonomprogrammet vid Linköpings universitet. Studien syftar att undersöka 

implementering av det systematiska kvalitetsarbetet inom skolväsendet genom intervjuer 
med rektorer för grundskolan i Uppsala kommun. Genom detta önskar vi få förståelse för 

hur det systematiska kvalitetsarbetet ter sig i praktiken och undersöka eventuella 
utmaningar som uppstår i arbetet. 

 

Intervjun kommer att inledas med några frågor rörande er bakgrund för att sedan behandla 
hur det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs i er organisation. Frågorna som återfinns i 

intervjuguiden kan komma att kompletteras med följdfrågor om vi skulle vilja gå djupare 
inom något ämne. 

 
Studien utgår från forskningsetiska principer vilket innebär att ert deltagande är frivilligt 

och kan avbrytas under forskningsprocessen om så önskas. Personliga uppgifter och 

insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt samt anonymiseras. Vi önskar att 
spela in intervjuerna men ni har möjlighet att avstå inspelning om så önskas. Om 

återkoppling av det transkriberade materialet önskas, meddela oss detta så återkommer vi 
med det. Materialet kommer endast att användas i detta forskningsändamål och behandlas 

av oss uppsatsförfattare. 
 

Avslutningsvis vill vi på förhand rikta ett stort tack för att ni vill medverka i vår studie! 
  

Tveka inte att höra av er till oss vid eventuella frågor om studien. 

Med vänliga hälsningar, 
Alva Kaponen och Lisa Engberg 



 

Intervjuguide	

Inledande	frågor	

1. Hur länge har du arbetet som rektor för denna skola?  

2. Kan du kort beskriva tjänsten och de arbetsuppgifter den omfattar?  

 

Ämnesrelaterade	frågor	

1. När började er organisation arbeta med systematiskt kvalitetsarbete?  

2. Vad innebär systematiskt kvalitetsarbete för dig?  

3. Vilka mål har er organisation med det systematiska kvalitetsarbetet?  

4. På vilket sätt arbetar organisationen med systematiskt kvalitetsarbete?  

5. Hur upplever du att synen är på det systematiska kvalitetsarbetet i organisationen?  

6. Vilka möjligheter och utmaningar upplever du i det praktiska arbetet med systematiskt  

kvalitetsarbete?  

7. Vad har det systematiska kvalitetsarbetet fått för resultat och konsekvenser i 

organisationen?  

 

 
 


