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Titel 

En skola med kvalitet – god praktik eller teknikalitet? Om skolan och kvalitetsbegreppet 

 
Title 
 
 
 
 
Sammanfattning 

Abstract 
Kvalitetsstyrning av skolan, vad innebär det? Ja, det är inte så alldeles enkelt att svara på. Kvalitet är ett begrepp med 
många och skiftande betydelser och vilken aspekt som fokuseras avgörs nog, tror jag, av den ideologiska kontexten. 
 
Syftet med denna uppsats har varit att studera hur skolans olika ansvars- och intressenivåer förhåller sig till 
kvalitetsbegreppet. Har staten och kommunerna samma syn på kvalitet i skolan? Kommun och individ? Kommun 
och kommun? 
 
Skolan är en del av välfärdsinstitutionen och som sådan indragen i en ideologisk strid om hur samhällsutvecklingen 
bäst främjas. Hur skolans framtid blir avgörs sannolikt av åt vilket håll det allmänna ideologiska klimatet förändras, 
eller inte förändras.  Vad vill man med skolan och vad vill man med medborgaren? Att utbilda alla till arbetskraft i en 
tid då allt färre behövs i produktionen, är inte längre självklart en förnuftig idé. I varje fall inte ur ett 
effektivitetsperspektiv. 
 
Men oavsett vad man vill och beslutar om på politisk och rättslig nivå lever gamla institutioner i stora stycken sitt 
eget liv, åtminstone ser det så ut. Det går trögt att lägga om institutionella roder och medan arbetet med det pågår 
hinner tidsandan med sin bärande ideologiska övertygelse kanske ändras igen. Det är inte lätt att sia om framtiden, 
och kanske är den institutionella trögheten en av förklaringarna till det. 
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Inledning 

En kvalitetsreflektion 

Det är mycket tal om kvalitet nu för tiden. Så gott som alla förväntas jaga kvalitet, värna och 

försäkra sig om den i allehanda verksamheter och sammanhang, inte minst inom den offentliga 

sektorn. Fokusering på kvalitetsstyrningstekniker fick ett genuint genomslag i den svenska 

förvaltningsapparaten i början av 1990-talet, för vårdens och skolans del är kvalitetsredovisning 

föremål för lagstiftning. 

    Har då kvaliteten på välfärdstjänsterna blivit bättre av att kvalitetstekniker tillämpats? Det 

verkar inte självklart att så är fallet, för samtidigt med det myckna talet om kvalitetssäkring har vi 

också vant oss vid att läsa och höra om bristande kvalitet inom vård, skola och omsorg. För 

näringslivets del har vi likaså vant oss vid rapporter om krisföretag, vikande vinstmarginaler, 

nedläggningar och varsel. Hur hänger det hela egentligen ihop? Det verkar inom kvalitetsrörelsen 

råda utbredd samsyn kring receptet på sunt företagande och effektiv organisering. Kvalitets-

utveckling, i form av ständiga förbättringar är central i konceptet, liksom fokusering på kunden 

och verksamhetsprocesser. Själva managementfilosofin, vilken kvalitetsrörelsen bygger på, har 

dessutom haft stöd av omfattande avregleringar vilka syftat just till ökad effektivitet genom att 

underlätta transaktioner på såväl lokal och nationell som global nivå, ändå tycks kris och nedskär-

ningar vara och förbli det naturliga tillståndet. 

    Det här är underligt, tycker jag. Jag förstår det inte och därför har jag försökt sätta mig in i vad 

kvalitetsstyrning handlar om och vad den kan tänkas ha för påverkan på välfärdstjänsterna, och 

då i första hand skolan. Pedagogikprofessorn Gunilla Dahlberg fångar, tycker jag, på ett utmärkt 

sätt kvalitetsdiskursens vaga obestämbarhet och samtidiga allestädesnärvaro. Hon pekar också på 

en viktig dimension av kvalitetsrörelsens förförelsepotential. Hur skulle någon kunna motsätta sig 

kvalitet? Att påstå sig vara emot kvalitet vore ju att visa sig vara dum eller olämplig för sitt 

ämbete, precis som i sagan om Kejsarens nya kläder där den som inte kunde se det påstått under-

bara men ack så obefintliga tyget sades vara just dum eller olämplig för sitt ämbete. Jag tror att 

den mekanism H. C. Andersen satte fingret på i sin saga är i hög grad verksam inom kvalitets-

rörelsen, dvs. de krafter som förespråkar kvalitetsstyrning. Så här uttrycker sig Dahlberg:  

Hur man än uppfattar begreppet kvalitet måste man medge, att det nu spelar en framträdande 
roll i vårt sätt att tänka, i vårt språk och i vår praktik. ”Kvalitetens epok” är över oss med full 
kraft – och inte bara inom förskolan: nu gäller det varje tänkbar produkt och tjänst. Det går 
inte en dag utan att ordet dyker upp på oräkneliga ställen, knutet till oräkneliga aktiviteter och 
institutioner, varor och tjänster. Kvalitet är vad alla vill erbjuda och alla vill ha. Vi känner oss 
väl till mods när vi har valt en vara som har ’kvalitet’: en  vara som visar att vi är omdömesgilla 
och rådiga konsumenter, en vara som visar att vi har gjort vårt bästa  för oss själva och dem vi 
älskar, en vara som vi vet att vi kan lita på utan att vi behöver begripa den.1 

Det finns onekligen något mycket tilltalande i begreppet kvalitet, synd bara att det är så svårt att 

avgöra när kvalitet är för handen och vad den i så fall består av. ”Om det finns något allmänt 

                                                 
1 Gunilla Dahlberg m.fl. Från kvalitet till meningsskapande (Stockholm, 2003) s. 6 
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erkänt problem i den aktuella diskussionen om kvalitet, så gäller det definitionen.”2 Så värst 

problematisk behöver dock inte definitionssvårigheten vara, ”ofta använder [man] termen utan 

att definiera den.”3 Dahlberg konstaterar vidare att: ”själva begreppet har fått ett sådant genomslag 

att det knappast ifrågasätts. För det mesta tar man för givet att det finns något – objektivt, 

verkligt, vetbart – som kallas kvalitet.”4 Enligt min bedömning träffar hon helt rätt. 

Syfte och frågeställningar 
Välfärdsstaten är en institution stadd i förändring. Det är inget särskilt underligt med det, att vara 

i förändring är alla institutioners normala tillstånd. Enligt 1993 års nobelpristagare i ekonomi – 

Douglass C. North – sker institutionella förändringar nästan alltid i form av gradvisa förskjut-

ningar, successiva anpassningar, och detta är samhällens och ekonomiers naturliga utvecklings-

linje.5 En annan sak som förefaller vara lika naturlig som den institutionella förändringen i sig är 

att förändringen, eller motståndet mot förändring, sker i en ideologisk kontext. Det finns, 

förmodar jag, ingen ideologibefriad samhällssfär. Så snart någon kraft är inbegripen i organiseran-

det av social samvaro närs den av ideologiska övertygelser, det må gälla idrottsföreningen vilken 

övertygats om det välgörande i kroppslig exercis, eller Världsbanken som agerar utifrån över-

tygelsen att en viss ekonomisk ordning är att föredra framför andra. Även om den institutionella 

förändringen är naturlig finns förstås olika intressen som försöker driva förändringen i önskad 

riktning och också av att försöka stå emot ett förändringsförsök. Dessa intressen verkar som 

agenter för en eller annan önskvärd inriktning av en aktuell förändringsprocess. Jag ser kvalitets-

rörelsen som en sådan förändringsagent som försöker påverka inriktningen av välfärdsinstitu-

tionen i stort, och sålunda även skolan.  

    Syftet med mitt arbete är att försöka belysa hur olika tolkningar av just kvalitetsbegreppet 

bidrar till att forma förändringen av utbildningsinstitutionen. Jag vill föra en diskussion utifrån 

antagandet att olika organisatoriska nivåer, som exempelvis stat, kommun och individ, har lite 

olika förhållningssätt till det som i sammanhanget benämns kvalitet. Den viktigaste utgångspunkt-

en för resonemanget är att kvalitetsrörelsen är en managementrörelse och som sådan sprungen ur 

det privata vinstdrivande näringslivets behov och intressen. Jag föreställer mig att överföringen av 

metodiken till utbildningsinstitutionen, och den offentliga sektorn i övrigt, kräver viss anpassning 

för att vara användbar och min huvudsakliga frågeställning är därför hur det aktuella förhållnings-

sättet gentemot kvalitetsbegreppet kommer till synes i de dokument jag valt att analysera. Nästa 

fråga blir att se om förhållningssätten skiljer sig mellan de olika nivåerna. Vill man olika saker när 

man uttrycker önskemål om kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring och kan man i så fall se några 

orsaker till varför det förhåller sig så? 

                                                 
2 Gunilla Dahlberg m.fl. Från kvalitet till meningsskapande (Stockholm, 2003) s. 6 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Douglass C. North, Institutionerna, tillväxten och välståndet (Stockholm, 1993) s. 152 
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Metod, avgränsning och empiri 
Jag har studerat ett antal dokument med betydelse för skolans styrning och förhållningssätt 

gentemot kvalitetsbegreppet. Vid sidan av dessa har jag tagit del av akademisk och kommersiell 

litteratur om kvalitetsstyrning. En del av denna litteratur har förmedlat en skeptisk attityd men till 

övervägande del har den, enligt min bedömning, förhållit sig positiv till kvalitetsstyrning på ett 

tämligen oproblematiserat vis. Jag har dessutom läst litteratur om modernitet och välfärdsfrågor. 

    Dokument som legat till grund för textanalysen är bland andra Skollag för kvalitet och likvärdighet: 

betänkande, av 1999 års skollagskommitté.6 Betänkandet uppgår i sin helhet till närmare åttahundra 

sidor och jag har självklart inte nagelfarit hela dokumentet. De delar som varit intressanta utifrån 

mitt syfte är de som behandlar frågor om kvalitetskontroll i förhållande till den mål – (medel) – 

resultatstyrning av skolan som beslutades om i början av 1990-talet. Vid sidan av lagförslaget har 

jag också studerat Skolverkets begreppsanalys för kvalitetssäkring i skolan,7 av det skälet att Statens 

Skolverk har det övergripande statliga tillsynsansvaret för att lagar, regler och förordningar följs 

och därför borde dess definitioner vara viktiga i sammanhanget. Tidigare var staten alla skolors 

huvudman och var den instans som stod för utformning och finansiering av verksamheten, men 

sedan skolan genom riksdagsbeslut kommunaliserades i början av 1990-talet ligger ansvaret för 

detta hos kommunerna.8 Kommunerna har kanske av den anledningen en annan syn på kvalitets-

styrning än vad staten har. Med anledning av det har jag också tittat på Förbättringsinstrumentet 

Svensk Skola 1999.9 De rekommendationer som förs fram har utarbetats av Kvalitetsinstitutet (SIQ) 

tillsammans med Svenska Kommunförbundet och ligger till grund för, den av Kommunförbundet 

instiftade, Utmärkelsen Svensk Skola, vilken är en anpassning av Utmärkelsen Svensk Kvalitet. 

Kvalitetsfrågan bedöms uppenbarligen som viktig på alla nivåer och som ett led i strävan att 

stärka kvalitetens roll i skolan delades Skolverket i mars 2003 i två delar där den nya Myndigheten 

för skolutveckling har det övergripande ansvaret för kvalitetsutvecklingen inom skolväsendet.10 Att 

granska och förbättra kvalitet utgör den nya myndighetens bidrag till min granskning.11 För att 

slutligen få en uppfattning om hur kvalitetsorienteringen ser ut idag har jag tagit del av de aktuella 

skolverksrapporterna Mer kunskap för pengarna12 och Skolverkets lägesbedömning 2004.13 

    Det hade varit intressant och belysande att jämföra den ”officiella” bild som kommer till synes 

i dokument från stat och kommun med skolforskningens bild av kvalitet i skolan, men eftersom 

jag i utgångsläget inte hade någon klar uppfattning av vad kvalitetsrörelsens definition av kvalitet 

innebar, hade jag heller ingen ”officiell” bild att jämföra med. Att göra en sådan jämförelse hade 

krävt ett annat upplägg av arbetet än det jag valde, exempelvis en jämförande analys mellan vad 

stat och kommun anser sig mena med kvalitet och vad lärarrepresentanternas facktidskrifter har 

                                                 
6 1999 års skollagskommitté, Skollag för kvalitet och likvärdighet: betänkande (Stockholm, 2002)  
7 Skolverket, Kvalitetssäkring i skolan (Stockholm, 1998) 
8 Anders Björklund m.fl., Den svenska skolan: effektiv och jämlik? (Stockholm, 2003) s. 49 
9 Svenska Kommunförbundet/Institutet för kvalitetsutveckling, Förbättringsinstrumentet Svensk Skola 1999 (Stockholm, 
1997) 
10 www.skolmyndigheter.nu (05.04.19) 
11 Myndigheten för skolutveckling, Att granska och förbättra kvalitet (Stockholm, 2003) 
12 Skolverket, Mer kunskap för pengarna (Stockholm, 2004) 
13 Skolverket, Skolverkets lägesbedömning 2004 (Stockholm, 2004) 
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att säga om saken. Ett annat ämne som hade varit värt att undersöka, men som också lämnats 

därhän, är hur kvalitetsutvecklingsarbete fungerar på plats ute i den så kallade verkligheten, enligt 

några som faktiskt ägnar sig åt det. I det fallet borde utvärderingsdokumentation ha ingått i 

analysen. Enligt min bedömning passade dock texter som rörde sig på det retoriska planet mitt 

syfte bättre, eftersom jag varit mer intresserad av hur kvalitet fungerar ideologiskt än av hur 

begreppet används i den diskursiva debatten. 

Hermeneutik 

Dessa dokument har jag tolkat utifrån hur jag uppfattat deras betydelse, denna tolkning har jag 

tagit med vid läsningen av annan litteratur och andra dokument varvid tolkningen av de första 

dokumenten funnits med och påverkat förståelsen av de senare. Den på så sätt erhållna förstå-

elsen har sedan burits med till de ursprungliga texterna igen vilka då fått en ny och något annor-

lunda belysning, vilket givit upphov till ny förståelse som sedan medförts vid tolkningen av 

senare tillkomna texter osv. Så ungefär, förstår jag tanken med den hermeneutiska cirkeln. 

Studieobjektet utgör en helhet och en meningsfull förståelse kan inte uppnås genom att delar av 

materialet tolkas för sig, delarna kan endast förstås utifrån helhetens betydelse, men helheten kan 

heller inte begripas utan tolkning och förståelse av delarna. Tolkning och analys måste hela tiden 

förhålla sig till såväl delen som helheten i en ständig växling, enligt Sören Halldén.14 I likhet med 

Hans Georg Gadamers synsätt, förutsätter jag att min förförståelse kommit att styra tolkningen 

av det jag läst, redan ämnesvalet bygger på föreställningar om det material som kommer att 

studeras.15 Jag tolkar alltså in saker som andra inte nödvändigtvis kommer att hålla med om. 

Avsikten med mitt arbete är att presentera en möjlig tolkning av det material jag har valt ut och 

eftersom jag själv lika litet som mitt studieobjekt är fri från ideologiskt styrda motiv, är det förstås 

en mer eller mindre vinklad redogörelse som följer. För att i möjligaste mån trots allt tillgodose 

kraven på reliabilitet och intersubjektivitet försöker jag vara noga med att redovisa referens-

materialet och försöker vara så tydlig som möjligt i redovisningen av olika tankegångar.16 

Ideologianalys 

Den hermeneutiskt inspirerade tolkningsmetoden måste kompletteras med någon form av ideo-

logianalytisk ansats. Med ett ideologikritiskt perspektiv menar jag här närmast att jag förhåller mig 

kritisk till den förmenta neutraliteten och förgivettagandet av någon sorts naturgivenhet i 

kvalitetsbegreppet som sådant. Med en ideologikritisk metod granskas vad som sägs, hur det sägs 

samt i vilket sammanhang det sägs utifrån en uppfattning om att det som kommer till uttryck har 

ett ärende, nämligen att påverka den aktuella omgivningen.17 Tanken med en ideologikritisk 

ansats är, som jag förstår det, att man därigenom kan få syn på konturerna av den ordning, social 

och politisk, mot vilken den ideologiska övertygelsen strävar. Jag har svårt att tänka mig att något 

sådant som värderingsfrihet vid beslutsfattande skulle kunna vara möjligt - utifrån mitt perspektiv 

                                                 
14 Sören Halldén, Nyfikenhetens redskap (Lund, 1980) s. 57 
15 Ibid. s. 58 
16 Göran Bergström och Kristina Boréus, Textens mening och makt (Lund, 2000) s. 173f 
17 Ibid. s. 165ff 
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finns ideologi med i allt samhällsliv även om den inte alltid, eller rättare sagt ofta inte, uttalas. Av 

det skälet tycker jag att kontextuella texter är minst lika väsentliga som de offentliga dokument 

som utgör grunden för granskningen. Då det inte finns någon skarpt dragen gräns mellan 

ideologikritik och kritisk diskursanalys är det tänkbart att vissa inslag kommer att påminna om 

diskursanalys. Primärt är jag dock inte ute efter att blottlägga diskursens (det sätt man talar om 

det aktuella fenomenet på i det allmänna samtalet) strukturer för att utröna hur olika stånd-

punkter är uppbyggda i vad som kan, men inte nödvändigtvis måste vara, en intressestrid, vilka 

värden som dras in i sammanhanget för att skänka övertygelsens kraft åt de aktuella argumenten 

osv. vilket är vad jag förstår som den kritiska diskursanalysens främsta ärende.18 Det är inte så 

mycket diskursens struktur som intresserar mig, som de ideologiska mönster som drar nytta av 

diskursen för att forma samhällsutvecklingen efter sina syften. 

    Jag fortsätter med en redogörelse för det teoretiska fält mina funderingar rört sig inom och 

försöker sedan visa hur jag, utifrån kvalitetsrörelsen, uppfattat själva kvalitetsbegreppet. Därefter 

redovisar jag min erfarenhet genom analys av de texter jag valt ut, för att avslutningsvis föra en 

diskussion om vad mina resultat eventuellt kan ha för betydelse.  

Teoretisk tolkningsram 
Min utgångspunkt är det moderna samhället med sina typiskt moderna institutioner, av vilka det 

kapitalistiska systemet för varuproduktion och utbyte, enligt Anthony Giddens, är en av de allra 

viktigaste.19 Ett grundläggande tema i moderniteten är strävan efter rationalitet och effektivitet 

och detta avspeglas bland annat i det Giddens kallar de moderna institutionernas reflexivitet, eller 

med andra ord deras rutinmässiga införlivande av nya kunskaper och informationer om det 

kunskapsfält institutionen själv är en del av.20 ”Institutionerna är detsamma som spelreglerna i ett 

samhälle eller, mer formellt uttryckt, de restriktioner som människor sätter upp för att ange 

formerna för samhällelig samverkan.”21 Denna reflexiva aktivitet leder förstås till smärre eller 

större förändringar hos institutionerna ifråga. Ekonomen Douglass C. North menar att institu-

tioner alltid är stadda i gradvis förändring som en nödvändig anpassning till omgivningen och att 

dessa institutionella förändringar oftast sker i små steg.22  

Institutionell förändring 

Det tycks alltså finnas en viss inneboende institutionell tröghet som motverkar stora drastiska 

förändringar. Detta förklaras av North som att institutioner är stabila bland annat därför att de 

alstrar växande avkastning, på gott och ont.23 Avkastning är inte bara pengar, det kan lika gärna 

handla om trygghet i form av minskad osäkerhet. Rutin är en institutionell avkastning, liksom 

samförstånd och status. Moderna institutioner skapar sin egen logik vilken kommer till uttryck 

                                                 
18 Göran Bergström och Kristina Boréus, Textens mening och makt (Lund, 2000) s. 173 
19 Anthony Giddens, Modernitet och självidentitet (Göteborg, 2002) s. 232ff 
20 Ibid. s. 274 
21 Douglass C. North, Institutionerna, tillväxten och välståndet (Stockholm, 1993) s. 16 
22 Ibid. s. 20 
23 Ibid. s. 164 
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som byråkratiska procedurer och regelverk vilka, enligt sociologen Zygmunt Bauman, genom en 

inbyggd strävan efter allt högre grader av rationell effektivitet upprätthåller sig själva så snart de 

väl blivit tillräckligt bra på att rationellt hantera sin egen specifika informationsbearbetning.24 På 

sätt och vis lever institutioner, så snart de blivit etablerade, eller institutionaliserade kunde man 

säga, sitt eget liv. Vitsen med institutioner är, enligt North, att de minskar osäkerheten i mänskliga 

interaktioner, vi måste tack vare våra inre och yttre, formella och informella institutioner inte 

ständigt uppfinna rätt sätt att göra saker och ting på.25 Detta hindrar emellertid inte att 

institutionerna utsätts för förändringstryck genom att yttre förhållanden förändras och 

tongivande aktörer byts ut. Den institutionella förändringen styrs, enligt North, av den aktör som 

för tillfället besitter den bästa förhandlingspositionen. ”Förändringar av de formella reglerna 

inträffar först när de som har den bästa förhandlingspositionen har ett intresse av att förändra de 

formella institutionernas ramar.”26 Under 1900-talets sista decennier inträffade omvälvande 

sociala och ekonomiska förändringar i global skala och en av de viktigaste grunderna till dessa 

förändringar var det allmänt avreglerade kapitalets nya rörliga ordning, sedan början av 1990-talet 

grundligt befäst i det allmänna medvetandet genom den omfattande ekonomiska Krisens 

verkningar. Men trots att det kan finnas en uttalad vilja till förändring kan den ändå vara svår att 

genomföra eftersom alla regler inte är åtkomliga för beslut, institutioner är också informella 

regeluppsättningar med gamla vanor, rutiner och inrotade traditionella seder och bruk. De 

informella reglerna kan, säger North, vara mycket svåra att ändra. ”De formella reglerna kan 

ändras över en natt genom politiska beslut eller av rättsväsendet men sedvänjor, traditioner och 

beteenderegler är mycket mera svåråtkomliga för en medveten politik.”27 

Ideologier 

Utbildningssystem, det svenska och andra, är institutioner och som sådana sålunda inbegripna i 

ständiga förändringar, men de är på samma gång organisationer inom större institutionella system 

som till exempel välfärdsstaten. Institutioner verkar, består och går under i ideologiskt laddade 

fält och därför är olika sorters intressen inblandade i påverkan av institutionernas rörelser. Ibland 

är de ideologiskt motiverade ambitionerna klart uttalade och ingår då i vad Sven-Eric Liedman 

kallar manifesta ideologier, men ser man enbart till den nivån ter sig idéerna som ligger till grund 

för aktivitetsprogrammen ofta helt obegripliga.28 Men under den manifesta ideologins yta finns en 

annan nivå, den latenta.29 Denna latenta nivå måste, enligt Liedman, utforskas av den som vill 

komma åt nyckeln också till ”de ideologier som syns och hörs”: 

Vi måste komma ihåg, att väsentliga delar av de manifesta ideologierna är formulerade för att 
bemöta eller tysta ner eller rentav övertyga en verklig eller tänkt motståndare. De punkter 
varom enighet råder behöver inte utvecklas med emfas. Dem pekar man på i förbigående för 
att hämta stöd för sin egen argumentation – eller kanske ser man dem inte alls. Men just dessa 

                                                 
24 Zygmunt Bauman, Auschwitz och det moderna samhället (Göteborg, 1989) s. 152 
25 Douglass C. North, Institutionerna, tillväxten och välståndet (Stockholm, 1993) s. 20 
26 Ibid. s. 109 
27 Ibid. s. 20 
28 Sven-Eric Liedman, Surdeg (Stockholm, 1980) s. 72 
29 Ibid. 
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punkter är av synnerligt intresse: Varför har enigheten uppstått? Måste det inte finnas något i 
detta samhälle (eller inom denna klass, denna grupp) som mer eller mindre spontant alstrar 
försanthållanden eller värderingar eller normer som ingen – eller ingen som får komma till tals 
– ifrågasätter? Man måste också fråga sig vad det är som driver fram de ideologiska 
konflikterna och som därmed begränsar de manifesta ideologierna till ett antal stridsfrågor. […] 
Ser man bara till ytan av människors medvetanden, så ser man bara kaos. Man måste ner under 
ytan. […] Begreppet latent ideologi blir alltför snävt om det fattas enbart i psykologiska eller 
ens socialpsykologiska termer. Man kan fråga efter den latenta ideologin i envar mänsklig 
skapelse eller produkt. Det finns en latent ideologi att analysera fram ur en Karl-Johanssoffa 
eller en stendös, ur en rullbräda eller en hamburgare.30 

Min tanke är att kvalitetsfrågan är bärare av latent ideologi på ungefär det sätt jag uppfattar att 

Liedman menar. Det finns många bud om hur begreppet ideologi bör uppfattas och enligt 

Liedman går den viktigaste gränsen mellan uppfattningen att ”ideologi är något i sig felaktigt, ett 

sken, en villa; och den enligt vilken alla föreställningsvärldar kan uttolkas som ideologier […].”31 

Jag ansluter mig till den andra av dessa uppfattningar. 

Tankestrukturer och förändringsagenter 

Per Borg har skrivit en avhandling utifrån ett ekonomisk-historiskt perspektiv på temat institu-

tionell tröghet.32 Ämnet för avhandlingen är att försöka förklara tröghet vid politiska beslutspro-

cesser och hur denna tröghet bryts ner.33 En del av förklaringen till trögheten förlägger Borg till 

det förhållandet att vissa tankestrukturer över tiden vuxit sig starka inom det institutionella 

området i fråga. ”Det avgörande problemet inför stora förändringar är därför omtänkandet – att 

tankemässigt inse att den rådande ordningen måste ändras radikalt.”34 Med tankestrukturer menas 

en ”sammanfattande benämning på normer, regler, rutiner och konventioner som styr beslutsfat-

tandet.”35 Den moderna välfärdsstaten, som nu håller på att förändras, har väsentligen varit ett 

förhållande mellan staten och medborgaren under den moderna eran, menar Borg, och syftet 

med välfärdspolitiken har varit ”att tillförsäkra medborgarna vissa sociala rättigheter.”36 Den 

svenska välfärdspolitiken och det statliga förhållningssättet kan, enligt Borg, beskrivas på tre olika 

sätt, nämligen som: 

1. Indirekt relation till medborgarna, vilket var förhållandet under 1800-talet. 2. Direkt relation 
till medborgarna med: a. växande statligt ansvar för deras välfärd, vilket var förhållandet under 
större delen av 1900-talet. b. avtagande statligt ansvar. Den relationen verkar ha inträtt under 
slutet av 1900-talet.37 

Vad detta avtagande statliga ansvar kommer att leda till kan vi inte veta ännu, men oavsett hur 

utvecklingen blir är det inte troligt att den förlöper konfliktfritt, det har den till synes aldrig gjort. 

Borg menar att: ”oberoende av vilka krafter som drivit fram den moderna välfärdspolitiken har 

dessa […] mött återhållande krafter i form av tankestrukturer som bromsat utvecklingen och 

                                                 
30 Sven-Eric Liedman, Surdeg (Stockholm, 1980) s. 72f 
31 Ibid. s. 73 
32 Per Borg, Systemskifte (Stockholm, 2004) 
33 Ibid. s. 25 
34 Ibid. s. 10 
35 Ibid. s. 22 
36 Ibid. s. 11 
37 Ibid s. 14 
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därmed skapat tröghet.”38 I det ideologiska spelet om den institutionella utformningen anser Borg 

att man kan urskilja två huvudsakliga kategorier av aktörer. Dessa fungerar antingen som 

förändrings- eller fördröjningsagenter.39 

    Hela projektet med välfärdsstaten var enligt flera bedömare intimt förbundet med den 

industrikapitalistiska ordningen. Att redogöra för dessa teorier skulle leda allt för långt, för mitt 

syfte räcker Zygmunt Baumans kortfattade analys mer än väl. ”Den ’tunga moderniteten’ var 

förvisso den tid då kapital och arbete inledde sin förbindelse, stärkta av sitt ömsesidiga beroende. 

Arbetarna behövde en anställning för att försörja sig; kapitalet behövde anställa dem för att 

kunna reproduceras och utvecklas.”40 Ur denna allians kom välfärdsstaten att födas som ett 

politiskt svar på det gemensamma behovet hos kapitalägare och arbetare att hålla en omfattande 

arbetskraft i ”det rätta tillståndet”. Båda parter hade all anledning att tro att relationen dem 

emellan skulle vara länge och därför var det förnuftigt att satsa på goda relationer och drägliga 

anställnings- och levnadsformer.41 

    Så var det då. Under industrikapitalismens arbetskraftsintensiva glansperiod var det förnuftigt 

att utbilda och hålla i trim en armé av arbetstagare, men hur är det med den saken nu?42 Det 

framstår kanske inte som ett lika förnuftigt koncept i en tid när produktionssamhället har ersatts 

av vad Bauman kallar konsumtionssamhället. Med ny teknik och andra marknader är det inte 

längre lika angeläget för kapitalägarna att knyta till sig en stor arbetskraft, nu är det viktigare att 

knyta till sig rätt arbetskraft och att slå sig in på rätt marknad.43 Konkurrensen är i de flesta fall 

knivskarp och marginalerna små, i varje fall är det så saken framställs. De ständigt knappa resurs-

erna måste antagligen hållas under sträng uppsikt och verksamheten vara kostnadseffektiv. Det är 

under sådana omständigheter förmodar jag, som managementindustrin blomstrar, och det verkar 

vara under de villkoren dagens ideologiska huvudfåra hämtar sin övertygande kraft. Kvalitets-

rörelsen, menar jag, är ett barn av denna typ av ideologiskt färgat tänkande. 

Kvalitetsbegreppet 
Det finns ingen enhetlig definition av vad kvalitet är, det är liksom upp till användaren att 

definiera begreppet utifrån egna specifika utgångspunkter. Många uttolkare räknar upp ordboks-

definitioner där kvalitet likställs med beskaffenhet. Bomullstyg är av annan kvalitet, har annor-

lunda beskaffenhet, än ylletyg exempelvis.44 Ibland handlar det om rena floskler som ”I know it 

when I see it”.45 ”En produkts kvalitet är dess förmåga att tillfredsställa, och helst överträffa, 

                                                 
38 Per Borg, Systemskifte (Stockholm, 2004) s. 27f 
39 Ibid. s. 45 
40 Zygmunt Bauman, Det individualiserade samhället (Göteborg, 2002) s. 32 
41 Ibid. s. 32ff 
42 Zygmunt Bauman, Arbete, konsumtion och den nya fattigdomen (Göteborg, 1999) s. 77ff 
43 Ibid. 
44 Skolverket, Kvalitetssäkring i skolan (Stockholm, 1998) s. 7 
45 Ibid. s. 6 
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kundernas behov och förväntningar.”46 Den definitionen är Bergmans och Klefsjös, professorer i 

kvalitetsteknik, men den återfinns i allt väsentligt också hos kvalitetsinstitutet (SIQ).47 

    Bergman och Klefsjö översätter begreppet TQM (Total Quality Management) med offensiv 

kvalitetsutveckling. Andra använder också benämningen offensiv kvalitetsutveckling men tydligen 

ofta utan att närmare förklara vad som avses: 

Det finns i litteraturen flera beskrivningar av begreppet offensiv kvalitetsutveckling, men 
däremot få definitioner. Vi ser offensiv kvalitetsutveckling som en helhet där värderingar, 
arbetssätt och verktyg samverkar för att nå högre kundtillfredsställelse med mindre resurs-
åtgång. Denna helhet kan uppfattas  som ett ledningssystem.48 

Kundorientering är något mycket centralt för denna typ av verksamhetsstyrning, SIQ: s nyhets-

publikation heter Kundorienterat, för att nämna ett aktuellt exempel.49 Man talar om kundfokuser-

ing och kunden i centrum och faktiskt också om att dyrka kunden. Så här kan det låta: ”I 

produktledande företag yttrar sig kunddyrkan i de anställdas missionärsliknande iver att överraska 

kunden med spännande nya produkter […] Eller yttrar den sig i de anställdas lidelse för att skapa 

helt nya kundförmåner.”50 

    Något som också, en smula förvånande kanske, slås fast är att kunden däremot inte alltid har 

rätt.51 Hursomhelst, att integrera TQM i verksamheten för med sig att: ”man ständigt strävar efter 

att uppfylla och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar till lägsta kostnad genom ett 

kontinuerligt förbättringsarbete där alla är engagerade och som har fokus på verksamhetens 

processer.”52 Målet är att tillhandahålla produkter som genererar största möjliga kundnöjdhet med 

lägsta möjliga resursåtgång. Produkter kan vara både varor och tjänster.53 

    Den dimension som framstår som viktigare än andra för att uppnå målen är verksamhetsled-

ningen. Eftersom det påtalas så ofta verkar det vara mycket viktigt att ledningen får personalen 

med sig. Ledaren måste få legitimitet underifrån, det gäller tydligen att coacha teamet till framgång: 

Likheten mellan en ledare i ett företag och en ledare inom idrotten blir också allt tydligare. Det 
handlar om att vara en ”coach” och lagledare som stimulerar och inspirerar mot uppsatta mål, 
samt drar upp  riktlinjerna för hur spelet skall genomföras, men som också lämnar öppet hur 
de olika spelarna i detalj skall genomföra matchen.54 

Vad ledningen mer precist behöver åstadkomma är en vision för organisationen som medarbetar-

en kan känna sig delaktig i. Ledningen måste lägga ut färdriktningen och få medarbetarna att röra 

sig i denna riktning, dessutom måste den motivera och inspirera medarbetarna för att på så sätt 

skynda på processen, anser Bergman och Klefsjö.55 Samma sak kan uttryckas i mer dramatiska 

ordalag: 

                                                 
46 Bo Bergman och Bengt Klefsjö, Kvalitet från behov till användning (Lund, 2001) s. 19 
47 www.siq.se (05.04.25) 
48 Bo Bergman och Bengt Klefsjö, Kvalitet från behov till användning (Lund, 2001) s. 34 
49 www.siq.se (05.04.25) 
50 Michael Treacy och Fred Wiersema, Marknadsledarnas disciplin (Göteborg, 1995) s. 170 
51 Anna Kahn, Kundvård (Malmö, 1995) s. 53 
52 Bo Bergman och Bengt Klefsjö, Kvalitet från behov till användning (Lund, 2001) s. 34 
53 Lennart Sandholm, Kvalitetsstyrning med totalkvalitet (Lund, 2001) s. 8 
54 Bo Bergman och Bengt Klefsjö, Kvalitet från behov till användning (Lund, 2001) s. 373 
55 Ibid. s. 374 
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På många raffinerade vis väver marknadsledarna in sin unika, kunddyrkande filosofi i de 
dagliga besluten. Deras trossatser ger de anställda en känsla av att ha ett gemensamt öde, en 
djup förståelse för vad de gör och varför, samt en känsla av meningsfullhet. Ledarna vill att 
varje anställd ska ta ansvar för sina handlingar. […] En kraftfull kunddyrkan är ett effektivt 
motgift mot den drog som sprids av gnällspikar och passiva kverulanter. […] För att nå det 
stadium då de anställda handlar i enlighet med kunddyrkans trossats krävs en bred och 
kontinuerlig ambition att forma deras attityder och beteenden […] De [marknadsledarna] 
utnyttjar varje tillfälle att upprepa de grundläggande regler som visar vad företaget står för och 
vad som förväntas av dess personal. Stora visitkort, påträngande affischer och diverse 
skrivbordsattiraljer påminner ständigt de anställda om företagets djupaste övertygelser. Sådant 
tingeltangel kan verka smaklöst, men för marknadsledande företag symboliserar det 
beslutsamhet. Nästa steg är att få de anställda att inte bara förstå kunddyrkans innebörd, utan 
att få den att prägla deras handlande. Företag som strävar mot att bli marknadsledare vill att 
deras personal ska uppleva kunddyrkan som en inre övertygelse. De vill att medarbetarna ska 
vakna på morgonen och känna den förestående dagens betydelse. De vill att de ska förstå hur 
dagens arbete kommer att generera värde för kunden – inte bara att de ska ”beta av” ännu en 
arbetsdag.56 

Den verksamhetsledning som lyckats inympa organisationens vision i så pass hög grad hos de 

anställda har, förmodar jag, goda utsikter att lyckas med kvalitetsarbetet, men frågan är om inte 

priset är väl högt. Alla organisationer strävar förstås inte efter att bli marknadsledande i sin 

bransch men faktum är att metoderna som används inom TQM har utarbetats inom en 

företagskultur som gör det. Och även det modifierade konceptet klargör nödvändigheten av att 

ha personalen helt med på noterna för att lyckas i sina föresatser, vilka de nu må vara. I en 

lärobok måste man givetvis använda ett mer modest språk än i kommersiell management-

litteratur, men att viss omvändelse av de anställdas sätt att tänka kring arbetet är nödvändig 

utläser jag även där: ”En väsentlig del av ledarskapet består av att förklara, beskriva och argumen-

tera och därigenom kommunicera ut frågor och åtgärder för att skapa delaktighet, förståelse och 

övertygelse kring olika frågor. Av detta skäl har ledarskap och retorik fått förnyad betydelse.”57 

    Vad har då allt detta med den offentliga sektorn att göra? Vad innebär kvalitetsstyrning för 

skolan? Sådana frågor, ställda inom den kontext som beskrivits ovan, har legat till grund för mitt 

analysarbete. 

Kvalitet, kontroll och konkurrens 
Hur är en skola av god kvalitet? Det finns kanske inget självklart och entydigt svar på en sådan 

fråga men med utgångspunkt från den mål- och resultatstyrning som formulerats för skolan och 

en definition av skolans uppdrag kan man ändå få en uppfattning om vad det kan handla om. 

Staten – utbildningsdepartementet – har bestämt ett antal lägsta godtagbara nationella mål för 

varje elevs utveckling. Att se till att eleverna når dessa mål är skolans uppdrag, resultatet utgörs av 

att eleverna nått – eller inte nått – dit. Antalet godkända elever utgör ett mått på den enskilda 

skolans effektivitet, eller om man så vill – kvalitet. Staten lägger sig inte längre i hur den enskilda 

kommunen eller skolan bär sig åt för att nå målet, så länge man håller sig inom ramarna för 

                                                 
56 Michael Treacy och Fred Wiersema, Marknadsledarnas disciplin (Göteborg, 1995) s. 170f 
57 Bo Bergman och Bengt Klefsjö, Kvalitet från behov till användning (Lund, 2001) s. 375 
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skollagen och läroplanen. I skollagsbetänkandet föreslås att avreglering av den statliga styrningen 

utökas än mer.58 

    Till synes enkelt men vad är en godkänd nivå för exempelvis svenskämnet? Kan det objektivt 

bedömas? Om man dessutom tar hänsyn till den enskilde elevens unika förutsättningar för att 

tillägna sig kunskaper och ämnesfärdigheter i svenska, kan det då vara fråga om en objektiv 

bedömning? Till detta kan sedan läggas en massa skillnader i fråga om kursmaterial, lärartäthet på 

den aktuella skolan, gruppstorlek, elevsammansättning, pedagogisk kompetens hos läraren, kom-

munens villighet och förmåga att tillsätta resurser osv. Det förefaller inte längre vara fullt lika 

självklart att bedömningen av måluppfyllelsen är en oproblematisk akt. Alla dessa skillnader finns 

överallt i den svenska skolan, ändå reses det krav på att kvaliteten ska säkras och att det redovisas 

hur denna kvalitet uppnåtts eller inte uppnåtts på alla organisatoriska nivåer.  

    Det kan vara svårt nog att definiera huruvida målen nåtts eller ej i fråga om ämneskunskaperna 

och det är sannolikt inte lättare i fråga om medborgerligheten. ”Grundskolans huvuduppdrag är 

att överföra grundläggande värden och att främja elevernas lärande för att därigenom förbereda 

dem för att leva och verka i samhället.”59 Arbetsmiljön ska också vara god, trivsel och trygghet 

närvarande liksom delaktighet och inflytande över den egna läroprocessen.60 Dessa områden 

utgör också skolans mål och bör helst kunna kryssas som uppfyllda i resultatrutorna på den årliga 

kvalitetsredovisningen. Det verkar inte vara någon lätt sak att få till den avkrävda kvalitets-

redovisningen på ett nöjaktigt vis. Lätt kan det nog heller inte vara att identifiera, dokumentera, 

värdera, maximera och dessutom generalisera verksamhetsprocesser så att de blir användbara för 

tjogtals av pedagoger och hundratals elever på en skola (för att inte tala om kommuner eller hela 

landet) där alla är individer med unika förutsättningar och rätt till respekt för sin särart. Detta är 

emellertid vad som efterlyses och vad man uppenbarligen på sina håll tror ska kunna uppnås med 

hjälp av kvalitetsstyrning, och då inte sällan utifrån konceptet TQM. Utöver verksamhets-

ledningen förefaller kundorientering, processorientering och ständiga förbättringar vara det mest 

centrala och man kan fråga sig vad det innebär för skolans del.  

Kvalitetsredovisning 

Statens Skolverk, vilket är den myndighet som har att kontrollera skolornas efterlevnad av de 

statliga styrdokumenten, konstaterar gång på gång att det brister rejält i fråga om kvalitetsredovis-

ningar från såväl enskilda skolor som kommuner. I sin senaste (2004) lägesbedömning slår 

Skolverket fast att det inte heller förra året lyckats skolorna och kommunerna att leva upp till 

ambitionen med kvalitetssäkrandet: 

Skolverkets inspektörer har gjort bedömningen att det finns en mycket stor utvecklings-
potential när det gäller kvalitetssäkringsarbete på både skolnivå och kommunnivå. Inspektion-
en har visat att kvalitetsredovisningar ibland saknas helt. Det kan också finnas brister i 
kopplingen mellan mål, resultat och de åtgärder man avser att vidta. Redogörelsen för de 

                                                 
58 1999 års skollagskommitté, Skollag för kvalitet och likvärdighet: betänkande (Stockholm, 2002) s. 22 
59 Skolverket, Skolverkets lägesbedömning 2004 (Stockholm, 2004) s. 56 
60 Utbildningsdepartementet, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Stockholm, 1998) 
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åtgärder som skall vidtas om målen inte uppnåtts är ofta så knapphändig att de krav som ställts 
i förordningen inte uppfyllts.61 

Sådana brister förefaller vara helt oacceptabla ur statlig kontrollsynpunkt och därför måste 

tydligen kvalitetsredovisningskravet ytterligare skärpas, från förordning till lagstiftning.62 

    En tillsynsmyndighet måste kunna kontrollera den verksamhet den är satt att hålla tillsyn över, 

det är ju självklart. Lika självklart är att någon form av procedurer för granskning måste till 

eftersom myndigheten inte deltar i den dagliga verksamheten och därför endast sällan kan bilda 

sig en direkt uppfattning om vad som händer på ort och ställe. Det är här det enligt min tolkning 

börjar bli riktigt problematiskt. Hur ska man kunna veta att alla olika skolor med sina skiftande 

förutsättningar talar om samma saker i sina kvalitetsredovisningar? Hur ser Skolverket på detta? 

Statens Skolverk och kvaliteten 
Vad säger sig Skolverket mena med kvalitet? I rapporten Kvalitetssäkring i skolan från 1998 där 

Skolverket utforskar begreppet TQM och dettas eventuella användbarhet för kvalitetsutveckling i 

skolan, framstår inte verket som så särskilt oroat över kvalitetsfrågan. Det verkar som om man 

tänkte sig att efterlevnaden av förordningen om kvalitetsredovisningar från året före skulle ske 

utan större problem. Begreppet kvalitet i sig tyckte Skolverket då var en ganska poänglös historia 

som genom att ha så skiftande innebörder egentligen inte sa så mycket alls om någonting. 

Kvalitetsbegreppet borde förbehållas vardagliga föreställningar medan däremot kvalitetsutveckling 

var något annat som kanske kunde lämpa sig för ”industriella kvalitetsmetoder”.63 

Kvalitet ska ses, menar vi, som ett relationsbegrepp – närmare bestämt som ”helheten av de 
egenskaper som övertygar betraktare om sin excellens”. Begrepp som ”utbildningskvalitet” bör 
uppfattas som vardagliga synonymer till ”god utbildning”. Användning av industriella kvalitets-
metoder inom utbildningsväsendet bör hellre betecknas ”kvalitetsutveckling i skolan.”64 

Bilden av vad som åsyftas med kvalitet klarnar kanske inte så mycket efter dessa upplysningar. 

Vad betyder excellens i sammanhanget och vem ska övertygas om att den är för handen? Vad 

skiljer den vardagliga utbildningskvaliteten från den industritekniska kvalitetsutvecklingen? Tyckte 

Skolverket år 1998 att det inte fanns så värst mycket att anklaga utbildningskvaliteten för utan att 

problematiken kanske befann sig på en huvudsakligen administrativ nivå? Verket är inte tydligt på 

den punkten men så verkar också hela tankesättet vara tämligen nytt för välfärdsinstitutionen: 

Övergången från ett hantverks- till ett industrisamhälle bäddade för en ny syn på 
kvalitetsfrågor. Det gamla kvalitetsidealet som byggde på konstnärlighet och skicklighet skulle 
bytas ut mot ett nytt, ett som premierade genomtänkt uppläggning och systematiskt 
genomförande. Det gamla kvalitetsbegreppet fortlevde inom de områden som fortfarande 
fungerade på hantverksmässigt sätt. Det skulle också dröja fram till 1990-talet innan den nya 
synen på kvalitet började göra insteg i tjänstesektorn och i verksamheter inom offentlig 
förvaltning.65   

                                                 
61 Skolverket, Skolverkets lägesbedömning 2004 (Stockholm, 2004) s. 188 
62 1999 års skollagskommitté, Skollag för kvalitet och likvärdighet: betänkande (Stockholm, 2002) s. 97 
63 Skolverket, Kvalitetssäkring i skolan (Stockholm, 1998) s. 8ff 
64 Ibid. s. 10 
65 Ibid. s. 12 
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Ett institutionellt tänkande inriktat på hantverksmässig skicklighet ser ut att ha ställts inför kravet 

om anpassning till ett standardiseringstänkande. Att ha med olika standarder att göra kan förvisso 

vara besvärligt, som för det Vvs-företag på exportmarknaden som fick genomgå åttio olika 

utredningar för att kunna exportera sina produkter. Företeelser som Vvs-fallet kom att driva fram 

en internationell överenskommelse om gemensam standard för de flesta branscher, ISO-

systemet.66 Systemet kom också att leta sig fram till utbildningsområdet och verket kommenterar: 

ISO lades i händerna på de nationella standardiseringskommissionerna som auktoriserar 
konsulter för tredjeparts-certifieringar av företag. Standarderna har fått en omfattande 
spridning och nått ett slags status av världsstandarder, särskilt för företag som opererar på 
exportmarknader. Tekniska kommittéer som pragmatiskt söker finna lösningar genom att 
analysera befintliga standarder, snarare än att utveckla nya teorier, har också haft stor betydelse 
på kvalitetsarbetet inom andra områden, t ex utvecklingen av indikatorsystem inom 
utbildningsområdet.67   

Kanske hade Skolverket hellre sett specifika nya teorier utvecklas än tekniska kommittéer som på 

ett pragmatiskt sätt överförde befintliga standarder till utbildningsområdet. Men man får från 

verkets sida lov att konstatera att TQM troligtvis är här för att stanna, även om det förhåller sig 

som så att: ”Inom varje samhällssektor som börjat tillämpa TQM-liknande metoder har 

framgångarna låtit vänta på sig.”68 Skolverket konstaterar sålunda faktum: 

Införandet av TQM har visat sig vara nationella angelägenheter som engagerar länders 
regeringar. Deras insatser har ofta också varit avgörande för att inleda en bred omorientering 
bland företag och förvaltningar i denna riktning. Idag har nästan samtliga av västvärldens 
storföretag infört kvalitetsutvecklingens arbetsmetodik, helt eller delvis. I Sverige har 
hundratusentals personer kommit i kontakt med TQM/ISO och vant sig vid de tankegångar 
som är förknippade med kvalitetsarbete. De påverkar genom sina kontaktnät hela samhället, i 
många fall utan att vi kopplar förändringarna till begreppet kvalitetsutveckling.69 

Nej, för just Skolverkets personal som hade att hantera dagliga data från den formidabla 

resursuttunning skolan utsattes för under hela 1990-talet framstod det säkerligen inte som särskilt 

tydligt hur det hela kunde kopplas till just kvalitetsutveckling. Det kanske mera liknade en 

ideologisk strömkantring? Skolverket föreföll 1998 inte övermåttan imponerat av TQM men 

verkar ha resignerat inför det massiva tryck kvalitetsrörelsen utövade. Även om det fanns kritiska 

röster vägde dessa sannolikt lätt i jämförelse med förespråkarnas tyngd. Man kostar från verkets 

sida ändå på sig att citera ett tämligen kärnfullt kritiskt omdöme: 

Även om TQM har haft stora framgångar finns också kritiker. Managementkonsulten Tom 
Peters säger: ”TQM förknippar jag framförallt med dokumentraseri; allt är diagram, grafer, 
möten och procedurer … oftast med klent resultat … TQM kan också likna en totalitär stat 
där allt är reglerat … TQM är en svår prövning för en organisation.”70 

                                                 
66 Skolverket, Kvalitetssäkring i skolan (Stockholm, 1998) s. 16 
67 Ibid. s. 17 
68 Ibid. s. 22 
69 Ibid. 
70 Ibid. s. 19 
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Kvalitetsarbete, utvärderingar och kontinuerlig förbättring är ingen fullständig nyhet för skolan, 

denna dimension kom inte som en uppenbarelse tillsammans med TQM. Skoleffektivitetsforsk-

ningen har, menar verket, utvärderingsmetoder för processer som delvis liknar TQM men: 

Fortfarande finns det dock skillnader. Skoleffektivitetsforskningen resulterar i en lista med 
variabler utan inbördes samband, medan TQM eftersträvar överblick genom att ha kontroll 
över alla relevanta variabler och deras inbördes relationer. Till skoleffektivitetsforskningens 
försvar kan sägas att den har större face validity än TQM som tenderar att betrakta alla faktorer 
som lika relevanta.71 

Skolorganisation och kvalitet 

Numera ska det ändå vara kvalitetsstyrning av skolan, det har regering och riksdag beslutat.72 Men 

Skolverket var ännu 1998 osäkert på hur kvaliteten i skolan skulle mätas: ”Skolverket har hittills 

inte särskilt ofta diskuterat skolverksamhet i termer av kvalitet.”73 Det betyder inte att tanken på 

kvalitet inte fanns, det verkar snarare vara så att kvalitetsbegreppet ingick i den reglerande 

verksamhet som bedrevs utan att det specifikt påtalades. Men från och med 1990 skulle inte 

staten längre detaljreglera skolans utformning, skolan skulle nu decentraliseras och styras genom 

nationellt formulerade mål. Detaljregleringen överläts på kommuner och skolor, enligt följande: 

Styrningen av skolan skulle ske genom att man formulerade mål på varje beslutsnivå samt 
följde upp och utvärderade målen på bästa sätt. De övergripande målen formulerades i 
läroplaner och andra styrdokument, varför skolhuvudmän och enskilda skolor närmast hade att 
utforma ”etappmål” som skulle leda fram till dessa nationella mål. Valet av utvärderingsmodell 
överläts däremot helt på skolhuvudmännen, varigenom dörren öppnades för ett brett spektrum 
av metoder och synsätt.74 

Avslutningsvis konstaterade Skolverket att det finns en hel del överensstämmelser mellan TQM 

och skolans mål- och resultatinriktade styrsystem vad gäller organisation. Men det finns också 

avgörande skillnader, t ex tyckte man att det var svårt att översätta TQM:s produktionsformel 

eftersom det är oklart vad som bör betraktas som utbildningens produkt. Är det undervisningen 

eller är det inlärningen som är produkten? En följd av denna begreppsförvirring, trodde 

Skolverket, är att det blir svårt att formulera mål.75 Ett system som medför svårigheter att 

formulera mål måste förvisso vara ett aber för en verksamhet med målstyrning, förmodar jag att 

man tyckte. Dessutom ansågs kundbegreppet vara problematiskt i överkant, och verket skrev att: 

Det är vidare oklart om elever alltid kan betraktas som kunder, ens i abstrakt mening. En elev 
är en ”kund” i den utsträckning som han/hon gör olika val, deltar i fastställandet av mål för 
utbildningen samt agerar som köpare av kunskap. På liknande grunder kan stat, kommun, 
arbetsgivare och föräldrar sägas vara kunder till skolan. Den personliga utveckling som eleven 
förutsätts genomgå under sina år inom skolväsendet passar dock inte på samma sätt in i 
kundbegreppet. Denna aspekt är inte målstyrd.76 

                                                 
71 Skolverket, Kvalitetssäkring i skolan (Stockholm, 1998) s. 24 
72 Ibid. s. 28 f 
73 Ibid. s. 29 
74 Ibid. 
75 Ibid. s. 36 
76 Ibid. 
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Utöver dessa svårigheter såg man problem med att direkt överföra de motivationsskapande 

metoderna på skolpersonal och till elever. TQM ansågs inte ha några svar på de pedagogiska 

problem lärare dagligen brottas med och dessutom tyckte man från verkets sida att alternativa 

synsätt måste få finnas såväl inom verksamhet som i diskussioner.77 Den kanske viktigaste 

reservation Skolverket anförde rör värdegrundsfrågan: ”När det gäller värdegrundsmål, dvs frågor 

som rör humanism, demokrati, likvärdighet, objektivitet, miljö, jämställdhet och internationalism, 

behöver TQM: s formler utvecklas, eftersom skolan där har karaktären av institution snarare än 

produktionsenhet.78 

    Sammanfattningsvis tolkar jag Skolverkets inställning vid denna tidpunkt, 1998, som att det var 

viktigt att finna metoder för att följa upp att den avsedda mål- och resultatstyrningen av svenska 

skolor efterlevdes överallt. Just TQM som universalmetod på alla nivåer uppfattar jag att man 

ställde sig tveksam till. Den kunde nog ha sina poänger på det organisatoriska planet men för 

skolans kärnverksamheter – undervisning och medborgarfostran – verkade man mest se begräns-

ningar, där kunde nog den traditionella utbildningsinstitutionen åstadkomma bättre utveckling än 

vad någon managementkonsult kunde planera fram genom ett färdigt koncept. 

Myndigheten för skolutveckling och kvaliteten 
Skolverket delades upp i mars 2003 och den nya myndigheten ansvarar numera för kvalitetsut-

vecklingen av skolan.79 Samma år gavs Att granska och förbättra kvalitet ut. Här kan man se att synen 

på kvalitetsutveckling fått en annan inriktning, nu är det inte längre aktuellt med en mer vardaglig 

förståelse av vad som är god kvalitet, det är ett vetenskapligt förhållningssätt som förespråkas. 

Om en vardaglig förståelse, med utgångspunkt i lärarnas utbildning och erfarenhet av sin egen 

arbetssituation får råda, varnar Myndigheten, ”riskerar kvalitetsarbetet att verka konserverande till 

skillnad från det vetenskapliga angreppssättet som verkar utvecklande och förbättrande.”80 

Myndigheten erkänner utan omsvep att avvikande meningar anmält sig, men märkvärdigt nog 

endast i fråga om förskola och fritidshemsverksamhet.81 Jag vet inte om man från Myndighetens 

sida medvetet vill tona ner kritiken från skolan eller om det faktiskt förhåller sig så att kritiker 

från skolforskning tiger still. Det senare förefaller en smula osannolikt, inte minst med tanke på 

att Skolverket fem år tidigare hade en del synpunkter på TQM:s tillämpbarhet inom skolan. 

Hursomhelst, att det är TQM som hos Myndigheten står för definitionen av kvalitet råder ingen 

större tvekan om. Efter den sedvanliga uppräkningen av kvalitetsdefinitioner som ”jag känner 

igen den när jag ser den” och ”siden är annorlunda än ylle” slår man till med SIQ: s definition: 

”Kvaliteten på en produkt (vara eller tjänst) är dess förmåga att tillfredsställa eller helst överträffa, 

kundernas behov och förväntningar.”82 Att arbeta med ständiga förbättringar ser ut att ha blivit 

ett mål i sig, anslaget återfinns redan i inledningen:  

                                                 
77 Skolverket, Kvalitetssäkring i skolan (Stockholm, 1998) s. 36f 
78 Ibid. s. 37 
79 www.skolmyndigheter.nu (05.04.19) 
80 Myndigheten för skolutveckling, Att granska och förbättra kvalitet (Stockholm, 2003) s. 8 
81 Ibid. s. 8f 
82 Ibid. s. 9 
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För att nå framgång måste utvecklingsarbetet ta sikte på långsiktig och varaktig förbättring. 
Oavsett vilka områden utvecklingsinsatserna i en kommun eller skola inriktas mot så måste 
utvecklingsarbetet ta sin utgångspunkt i kunskap om hur systematiskt gransknings- och 
förbättringsarbete kan bedrivas. Skolutveckling innebär att förändringar ska införlivas i den 
enskilda skolans kultur och bli en naturlig del i nya vardagsrutiner. Detta är en process som 
kräver uthållighet och tålamod.83 

En grundförutsättning för Myndighetens aktiviteter är då, förmodar jag, att man inte kan vara 

nöjd med skolans sätt att förhålla sig till kvalitetsbegreppet som sådant. Skolverket ville att skolor 

skulle leva upp till de nationella kunskaps- och värdegrundsmålen. Myndigheten för skolutveckling 

verkar dessutom vilja att skolor ska ha som mål att införa kvalitetsstyrning i verksamheten, men 

man påpekar att det alltid är ”de nationella målen i skollagen, läroplanerna och kursplanerna som 

är utgångspunkt för kvalitetsutvecklingen.”84 Årlig kvalitetsredovisning är ett förordnat krav på 

skolorna, i den nya skollagen kommer kravet att vara lagstadgat. ”Det grundläggande motivet för 

kravet på kvalitetsredovisningar”, skriver Myndigheten, ”är att de ska fungera som hjälpmedel för 

att utveckla och förbättra verksamheten.”85 Enligt min mening är det dock inte uppenbart att det 

är den enda, eller ens mest självklara, tolkningen av den statliga förordningen i fråga. Myndig-

heten refererar själv till förordningen som ett krav på skolorna och kommunerna att redovisa ”en 

bedömning av i vilken mån de nationella målen för utbildningen uppnåtts och vilka åtgärder man 

avser att vidta om de inte uppnåtts.”86 Det är inte samma sak som att automatiskt kräva förbätt-

ringar av alla, det är ett krav på redovisning av vad man tänker göra om man inte nått de 

nationella målen. Skulle det vara så att Utbildningsdepartementet vid förordningens tillkomst 

utgick från att ingen skola nådde de uppsatta målen borde det, utifrån min ringa förmåga att 

bedöma rimlighetsgrader, närmast vara angeläget att omformulera de uppsatta målen, inte att 

omformulera skolornas metoder för att nå dessa ouppnåeliga mål. Nu verkar det inte ha varit fullt 

så illa, Myndigheten redovisar själv bakgrunden till förordningens tillkomst och det handlade om 

att Skolverket vid granskning av kommunernas kvalitetsredovisningar ”fann betydande brister.”87 

Dessa brister bestod vanligtvis i att utvärderingar av verksamheten helt saknades eller att 

kopplingen till de nationella och lokala målen var bristfällig.88 Myndigheten refererar vidare till 

regeringen så här: 

Mot bakgrund av Skolverkets redovisningar uttalade regeringen i 1997 års utvecklingsplan 
[Kvalitet och likvärdighet] sin oro för kommunernas bristande utvärdering av verksamheten. 
”Under senare år har de ekonomiska frågorna dominerat och den ekonomiska uppföljningen 
stärkts medan frågan om vad man får för pengarna rönt betydligt mindre intresse i kommuner-
nas uppföljnings- och utvärderingsarbete. I fortsättningen måste därför arbetet inriktas mot att 
genomföra regelbundna bedömningar av skolverksamhetens kvalitet dvs. måluppfyllelsen i 
förhållande till nationella mål, skolplan och arbetsplan.”89 

                                                 
83 Myndigheten för skolutveckling, Att granska och förbättra kvalitet (Stockholm, 2003) s. 5 
84 Ibid. s. 10 
85 Ibid. s. 13 
86 Ibid. 
87 Ibid. 
88 Ibid. 
89 Ibid. 
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Jag tycker det verkar som om regeringen faktiskt vill att kommunerna redovisar vad de gör med 

pengarna de får och att kvalitetsredovisningarna ska fylla funktionen att kunna avläsas för att 

staten, i form av Skolverket, ska kunna bedöma om de enskilda kommunerna lever upp till de 

nationella kraven på likvärdig undervisning. Att utläsa ett krav på ständigt förbättringsarbete för 

alla, anser jag vara en smula överilat. 

Skolans resurser och kvaliteten 

Vad var det då som hände i kommunerna under denna tid? Jo, först och främst var det en långt 

driven decentralisering av skolverksamheten. 1991 blev skolan formellt kommunaliserad, dvs. 

staten överlämnade huvudmannaskapet för skolan till kommunerna. Men det var inte då den 

stora skillnaden mellan olika kommuner kom till stånd, det var i stället två år senare då de riktade 

statsbidragen upphörde, för att i stället betalas ut som ett generellt bidrag som kommunerna 

själva beslutade hur de skulle använda.90 Enligt Välfärdspolitiska rådets rapport 2003 ökade sprid-

ningen mellan kommuner i fråga om resursinsatsen trendmässigt efter 1993, vilket var sista året 

staten betalade ”öronmärkta” pengar till skolan och även det år då skillnaden mellan kommun-

erna var som minst.91 Under hela 1990-talet minskade resurserna till skolan totalt sett och att 

avgöra vad som kan hänföras till kommunaliseringen och vad som har med den allmänna 

budgetsaneringen att göra går inte, menar Välfärdspolitiska rådet, men vissa saker kan definitivt 

tillskrivas kommunaliseringen och dit hör den stora skillnaden i skolans resurstilldelning mellan 

olika kommuner.92 Har skillnader i resurstilldelning någon betydelse för kvaliteten? Man kan få 

intrycket att det är en fråga av mindre vikt, att det viktiga är att kunna ta sig i kragen och kvalitets-

utveckla utifrån de resurser man förfogar över. Välfärdspolitiska rådets slutsats är dock att resurs-

er spelar stor roll, och att de spelar störst roll för de elever som i sig själva kan betraktas som 

resurssvaga.93 Men är en ökning av resurser försvarbart ur ett kostnadseffektivitetsperspektiv? 

Vår uppfattning är att det är ganska okontroversiellt att påstå att resurser spelar roll. Men är en 
ökning av lärartätheten en kostnadseffektiv åtgärd för att förbättra studieresultat? Detta är 
naturligtvis en svårare fråga. Om vi tar kalkylerna som presenteras i Krueger och Lindahl 
(2002) på allvar så är svaret ett kvalificerat ja: en samhällsekonomisk avkastning på 5 procent 
måste betraktas som en hög avkastning. 94 

Man skulle tydligen vinna ganska mycket på att kosta på skolan lite fler lärare. Också relativt 

resursstarka elever lever farligt i den decentraliserade skolan, i varje fall med tanke på jämlika 

förutsättningar. Det är inte bara ett lotteri i fråga om resurstilldelningen i olika skolor, det är 

också tämligen godtyckligt hur resultatbedömningen i det nya (1998) betygssystemet tolkas: ”I 

slutet av 1990-talet har det större betydelse vilken skola elever går i eftersom skolans tolkning av 

den absoluta nivån på elevresultatet varierar mer än skolans tolkning av den relativa nivån på 

elevresultatet.”95 Det är uppenbarligen svårt att veta när målet är nått, svårare nu än förr då 

                                                 
90 Anders Björklund m fl., Den svenska skolan: effektiv och jämlik? (Stockholm, 2003) s. 49 
91 Ibid. s. 60 
92 Ibid. s. 67 
93 Ibid. 
94 Ibid. s. 67f 
95 Ibid. s. 66 
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elevernas kunskap mättes i relation till varandra och inte som nu, mot ett absolut mål. Något som 

kan tänkas tala till just de resursstarka elevernas fördel i fördelningslotteriet är att segregationen 

mellan skolor ökar sedan år 1995.96 Det går att välja skola numera, kommunal eller privat, och 

väljer mest gör man i resursstarka familjer.97 

    Det kan tänkas att regeringens bekymmer i första hand rör faktorer som de ovan nämnda, 

snarare än att den har synpunkter på om skolor och kommuner bör bilda gemensamma visioner 

kring ett kontinuerligt förbättringsarbete som ett mål i sig. Myndigheten för skolutveckling 

konstaterar att det ”på en del håll varit svårt att få igång utvärderingar” och man tror att en orsak 

till detta kan vara ”att kravet på mätbarhet ofta förs fram tillsammans med kravet på utvärdering, 

samtidigt som många mål inte är direkt mätbara.”98 För att råda någon bot på det sorgliga 

tillståndet har Skolverket tagit fram ett verktyg – BRUK – där en samling kvalitetsindikatorer 

presenteras tillsammans med tillämpningsförslag. Dessa indikatorer syftar till att, i kvalitets-

termer, belysa hur pass 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.”99 Man betonar att BRUK är 

en av flera gångbara metoder, ”ju fler desto bättre”,100 och även om ett batteri med kvalitetsstyr-

ningsmetoder av TQM-typ presenteras,101 tycker jag mig nästan ana en viss desperation i tonfallet 

när man uppmanar landets skolor att i alla fall göra något. Vad som helst är bättre än ingenting, 

tycks man mena.  

Exemplet [ur BRUK] pekar på vikten av att man går systematiskt tillväga när man ska bedöma 
i vad mån verksamheten lever upp till nationella mål och på att den kartläggning man gör leder 
till åtgärder - att man ’gör något’ som ökar måluppfyllelsen i enlighet med läroplanens krav.102  

Det är hela tiden svårigheterna att få skolor och kommuner att göra kvalitetsutvärderingar och att 

formulera mål, som står i fokus för Myndighetens rapport. Ingenstans diskuteras det faktum att 

skolan är en krisbransch som i femton års tid kämpat på i ett resursdränerat uppförslut. Som om 

det faktum att lärartätheten under 1990-talet minskade med nära tjugo procent skulle sakna 

betydelse för skolans kvalitet, liksom det att de undervisningsrelaterade resurserna minskade med 

tolv procent.103 

Skollagskommittén och kvaliteten 
Kommitténs uppdrag bestod i att se över lagstiftningens struktur för att föreslå modernisering 

och förenkling samt att ”utreda och föreslå hur målstyrningen kan förtydligas och förstärkas.”104 

En utgångspunkt för arbetet med att revidera skollagen tycks ha varit just kommunernas allt 

                                                 
96 Anders Björklund m fl., Den svenska skolan: effektiv och jämlik? (Stockholm, 2003) s. 66f 
97 Jenny Björkman, Den svenska välfärdsmodellen: utveckling eller avveckling (Stockholm, 2003) s. 85 
98 Myndigheten för skolutveckling, Att mäta och värdera kvalitet (Stockholm, 2003) s. 17 
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annat än likvärdiga sätt att hantera utbildningsuppdraget, för i Kommitténs uppgifter ingick också 

att: ”föreslå hur skollagen bör utformas för att tydliggöra det kommunala ansvaret för utbild-

ningens kvalitet och likvärdighet.”105 Enligt ansvarsfördelningen för skolan är det statens sak att 

ta fram riktlinjer och målsättningar för skolan, kommunernas sak att se till att verksamheten 

lokalt utformas i enlighet med dessa bestämmelser och slutligen rektors sak att se till att det hela 

förverkligas på den enskilda skolan. Det framhålls också att verksamheten måste ges ”tillräckliga 

resurser för att utbildningen skall kunna bedrivas i den omfattning som föreskrivs.”106 Som vi 

kunde se tidigare är det stora skillnader mellan kommunernas ambitioner kring att sköta sitt 

utbildningsuppdrag, och regeringen har sannolikt därför skärpt tonen, nu så långt man rimligtvis 

kan i ett system där det kommunala självstyret är skyddat av grundlagen. I utvecklingsplanen för 

åren 2001/2002 fastslog regeringen, enligt Kommittén, att: 

[…] nationell likvärdighet i ett decentraliserat system förutsätter att staten inte bara fastställer 
nationella mål utan också systematiskt följer upp och granskar att målen uppnås. Detta kräver 
ett stärkt kvalitetsarbete på alla nivåer – lokalt i verksamheten, i kommunen och på nationell 
nivå. Regeringen bedömer att varje förskola, skola och vuxenutbildning måste ta ett tydligare 
ansvar för det egna kvalitetsarbetet och för den egna utvecklingen.107 

Det måste uppenbarligen till en ändring av sakernas tillstånd ute i kommuner och på enskilda 

skolor, staten kan inte ta sitt ansvar för likvärdighet och kvalitet om den inte får klara besked om 

hur det står till och, inte minst tror jag, vill man försäkra sig om att alla som hanterar utbild-

ningsuppdraget har förstått vad målen går ut på och vad målsättningen förväntas resultera i. Det 

har i alla fall gått femton år nu, sedan beslutet om mål- och resultatstyrning i en decentraliserad 

skolorganisation togs. På alltför många håll håller skolan tydligen inte måttet och därför föreslår 

Kommittén att kravet på kvalitetsredovisning skrivs in i lagen, dessutom säger man att: 

”Bestämmelserna om planering, uppföljning och utvärdering av utbildningen har skärpts och 

förtydligats. Bestämmelserna gäller alla skolformer inom skolväsendet.”108 

    Kommittén konstaterar att skollagens nuvarande skrivning inte inbegriper statlig tillsyn över 

kommunala skolor utan endast över fristående skolor. De sanktionsmöjligheter som finns 

gentemot kommuner i den nuvarande skrivningen tillämpas inte, därför föreslår Kommittén nu 

att den statliga tillsynen över hela skolväsendet skrivs in i skollagen.109 Att man ser ytterst 

allvarligt på det nuvarande läget framgår med önskvärd tydlighet av att Kommittén vill att 

skollagen ska förses med möjligheten att låta Skolverket meddela kommunerna ”förelägganden 

som kan förenas med vite.”110 1999 års Skollagskommitté föreslår alltså att Statens Skolverk ska få 

bötfälla trilskande kommuner! Det tolkar jag som en ytterst allvarlig markering om att saker och 

ting är riktigt på tok här och var i nationens garanterat likvärdiga skolor. 
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Målstyrning och kvalitet 

Vad är det då som ställer till sådana problem med måluppfyllelsen? Är målstyrning ett modernt 

påfund i skolan? frågar sig Kommittén och besvarar raskt sin fråga med att konstatera en uppen-

bar självklarhet, nämligen att all pedagogisk verksamhet förutsätter mål.111 Men det är tydligen 

skillnad på mål och mål. Styrning av verksamheten genom ”mål som rört undervisningens 

resultat” är traditionell vardagsmat inom skolan, det är målstyrningen av skolan som system som är 

det nya, och förmodar jag, det problematiska.112 Inte minst är detta med målstyrning av systemet 

problematiskt för lärarna, föreställer jag mig, då väl deras uppdrag mestadels handlat om ”mål 

som rört undervisningens resultat”. Kommittén noterar mycket riktigt att ”Ett antal utredningar 

har visat att den länk i målutvecklingskedjan som brukar benämnas ‘lokalt läroplansarbete’ är 

svag.”113 Det har alltså varit svårt att få lärare och rektorer att engagera sig i målutvecklingskedjan 

och det skäl som oftast anges är brist på tid.114 Jag drar mig till minnes minskad lärartäthet och 

större elevgrupper och förvånas därför inte över hövan. En annan riktig stötesten för det lokala 

engagemanget i målutvecklingskedjan – eller kvalitetsarbetet - torde vara att pedagogiska beslut, 

som alltså enligt ansvarsfördelningen fattas lokalt i verksamheten, omintetgörs av den 

kommunala ansvarsnivåns ekonomiska veto. Ofta uppstår denna typ av problem då någon elev 

bedöms vara i behov av särskilt stöd, låter Kommittén meddela:115  

Beslut om stödinsatser för en elev fordrar helt klart en pedagogisk bedömning och är också en 
fråga om rättssäkerhet för en elev i behov av stöd. En elev får inte nekas stöd med hänvisning 
till att skolan saknar medel. Likväl är det kommunen – politikerna i kommunfullmäktige – som 
beslutar om kommunens budget. Inom skolan, skolstyrelsen eller kommunen blir det en fråga 
om resursfördelning och prioritering.116 

Det verkar vara så att en del av kommunernas värsta försyndelser utspelas på arenan för rätten till 

särskilt stöd vilket omfattar varje elev och ger en ovillkorlig rätt till de resurser som krävs, för att 

ge förutsättningar för den enskilde eleven att nå upp till de nationella målen. Det förekommer att 

kommunala direktiv ges i direkt strid med gällande lagstiftning, också det är, enligt Kommittén, 

ett skäl till att staten bör kunna vidta tvingande åtgärder gentemot kommunerna.117  

    Jag tolkar Skollagskommitténs arbete som att det finns allvarliga kvalitetsbrister hos dagens 

skolor och jag tror att Kommittén hade kunnat föreslå fler åtgärder än vad den har gjort om det 

inte hade varit för den omständigheten att det inte ”ingått i kommitténs uppdrag att föreslå 

kostnadsdrivande reformer.”118 Ja, behovet må vara skriande men omsorgen om finanserna har 

uppenbarligen högre prioritet, och prioriteringsgången är sannolikt ideologiskt motiverad. 
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Staten och kvaliteten - en sammanfattning 
Sammanfattningsvis tycker jag mig se att det största bekymret på den statligt institutionella nivån 

är att likvärdigheten i den svenska skolan är hotad. Kvalitet verkar för staten närmast vara en 

fråga om att se till att undervisningen håller en likvärdig standard på godtagbar nivå varhelst i 

landet den bedrivs. Även om kvalitetsdefinitionen mer har orienterats mot TQM med tiden, 

tycker jag mig ändå utläsa att man håller fast vid en mer vardaglig förståelse av begreppet kvalitet. 

Kravet på kvalitetsredovisningar tolkar jag i första hand som ett behov hos tillsynsmyndigheten 

av att överhuvudtaget kunna granska utbildningsverksamheten. Kommuner och enskilda skolor 

måste helt enkelt tala om vad de håller på med. Vad prioriteras och vad prioriteras inte och vad 

leder detta till för elevernas möjlighet att nå de nationella målen. Vi såg tidigare att resurserna 

totalt till skolan minskat kraftigt sedan kommunerna gavs finansieringsansvar och vi såg också att 

skillnaderna mellan enskilda kommuners satsningar på skolan var mycket stora. Detta är naturligt-

vis helt oacceptabelt i förhållande till den statliga garantin om varje medborgares rätt till lika och 

tillräckliga villkor för god utbildning. 

    Jag hänvisade tidigare till Per Borg som menade att statens engagemang i välfärdsfrågor 

huvudsakligen var en relation mellan staten och medborgaren. För Sveriges del har denna relation 

oftast tagit sig uttryck i generella utfästelser och bidrag till alla, eller åtminstone stora grupper av 

medborgare. Denna grundläggande struktur, menar jag, har bidragit till att skapa institutionella 

tankestrukturer i utbildningsinstitutionen med sin traditionellt statliga förvaltning. Även om 

förutsättningarna ändrats i och med att ansvaret för skolan decentraliserats, skulle jag tro att 

förvaltningsapparaten finns kvar tämligen intakt, med en stor del av personalen kvar, rutiniserad 

beslutsgång och inte minst det institutionaliserade sättet att tänka kring utbildningsuppdraget, 

företagskulturen, för att använda en aktuell term. Ett av de flitigast använda argumenten för decen-

tralisering var att den statliga regelstyrningen var för byråkratisk och instrumentell, att den var 

främmande för individuella behov och önskemål.119 Mitt antagande går alltså ut på att det är svårt 

att ändra väl inarbetade institutionella strukturer och jag tycker mig se att den statliga nivån 

fortfarande har fokus på just reglementet för hur verksamheten ska och måste bedrivas för att inte 

äventyra likvärdighetsprincipen, vilken i sin tur är kärnan i det statliga ansvarstagandet gentemot 

den enskilde medborgaren. I Skollagskommittén går man till och med så långt att man vill införa 

skärpt sanktionsmöjlighet för staten gentemot kommunerna och det tolkar jag som ett starkt 

missnöje på den institutionellt statliga nivån med den kommunala förmågan att tolka rätt och leva 

upp till det statligt formulerade mål- och resultatkravet. 

    Samtidigt som de gamla institutionella strukturerna – paternalistiska om man så vill – lever 

kvar, verkar den statliga utbildningsinstitutionen i en annan ideologisk kontext nu än då dess 

regler utformades. Vi såg marknadens primat lysa igenom i Skollagskommitténs direktiv om att 

inte komma med förslag som kostar något att genomföra. Den Stora Krisen i början av 1990-talet 

som kom att lägga om den ekonomiska dagordningen har jag inte sett problematiseras 

någonstans i de texter jag studerat. Den behandlas som ett oproblematiskt faktum trots att det 
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riktats kritik mot synen på Den Stora Krisen som en oundviklig naturkatastrof. Nationalekonomen 

Sven Grassman var en av dem som var tidigt ute i detta ärende.120 En annan ekonom, Kenneth 

Hermele, visar hur den dominerande marknadsliberala ideologin i sig ofta bäddat för de många 

ekonomiska kriser som ledsagade 1990-talet.121 Men att det är den enda vägens politik som sitter med 

den bästa förhandlingspositionen, råder det enligt Hermele, ingen tvekan om.122 De utmärkande 

dragen i den enda vägens politik är: ”En negativ inställning till statlig styrning och ett förordande 

av marknadslösningar […] negativ inställning till offentligt drivna verksamheter. ’Det offentliga är 

ineffektivt!’[…] negativ inställning till hemmamarknadens betydelse för samhällsutvecklingen.”123 

    ”Tydligare kan väl knappast begreppet ‘strömfåra’ illustreras.”, säger Hermele.124 Strömfåra kan 

sägas vara detsamma som den dominerande samhällsideologins tolkningsföreträde, vilket är det 

allmänna klimat som bestämmer ramarna för politiska och institutionella beslut. 

    Jag tolkar de statliga myndigheternas agerande som fördröjande i fråga om att förändra utbild-

ningsinstitutionens beteendestruktur mot en marknadsmässig förståelse av kvalitetsbegreppet. 

Visserligen har språkbruket ändrats i riktning mot kvalitetsrörelsens sätt att använda begreppen, 

men fokus ligger inte – ännu – på effektivitetskvalitet utan på likvärdighetskvalitet. Men det 

verkar som att de rådande tankestrukturerna är stadda i omvandling och det är mycket möjligt att 

förändringen - när tanken på en sådan väl etablerats och om det omgivande trycket består – kan 

gå fortare än hittills. 

Svenska Kommunförbundet och kvaliteten 
Svenska Kommunförbundet är skolans arbetsgivarpart och den organisation som har instiftat 

Kvalitetsutmärkelsen Svensk Skola. Utmärkelsen bygger helt på kvalitetsinstitutets (SIQ) 

värderingar, dvs. man förespråkar styrning genom totalkvalitet, TQM.125 I början av 1990-talet 

fördes ansvaret för skolan över från stat till kommun och därmed tycks stora skillnader i 

skolverksamhetens utformning och kvalitet ha blivit ett faktum. I Förbättringsinstrumentet 

Svensk Skola 1999 nämns emellertid dessa skillnader inte med ett ord, inte heller nämner man att 

skolans resurstilldelning drastiskt skurits ner. Faktum är att man heller inte, i Förbättringsinstru-

mentet, diskuterar kommunernas ansvar för skolan, den kommunala nivån hoppas helt över i 

redogörelsen för ansvarsförhållandena i skolan, så här säger man:  

1990-talet i ett nötskal: En renodlad ansvarsfördelning för skolan – Staten svarar för de 
nationella målen och för nationella uppföljningar. – I kommunen har nu skolledare, lärare, 
övrig skolpersonal, tillsammans med elever och deras föräldrar givits ansvaret att utforma 
skolverksamheten.126 
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Det ser ut som om hela kvalitets- och resultatansvaret vältrats över på den enskilda individen – 

personal, elever och föräldrar. Kommunförbundet vill att skolorna ska sträva efter att anpassa sin 

verksamhet efter kvalitetsinstitutets värderingar, man räknar med inte mindre än tretton 

grundläggande värderingar, nämligen: kundorientering, engagerat ledarskap, allas delaktighet, 

kompetensutveckling, långsiktighet, samhällsansvar, processorientering, förebyggande åtgärder, 

ständiga förbättringar, lära av andra, snabbare reaktioner, faktabaserade beslut och samverkan.127 

”Kundorientering i skolan innebär att alla som där verkar skall utforma verksamheten så den bäst 

uppfyller behov, förväntningar och krav hos alla dem skolan är till för.”128 Detta slår 

Kommunförbundet fast, men vilka är då alla som skolan är till för? Elever och föräldrar räknas 

dit liksom stat och kommun men också högskolor, företag, andra organisationer och facket 

räknas upp.129 Skolans personal förväntas alltså i sin dagliga gärning ha alla dessa kategoriers 

uttalade och outtalade önskemål och krav för ögonen i allt de gör, helst ska dessa förväntningar 

också överträffas. Det är som vi tidigare såg, innebörden i SIQ: s kvalitetsdefinition, vilken 

kommunförbundet gjort till sin egen: ”Kvaliteten på en produkt (vara eller tjänst) är dess förmåga 

att tillfredsställa eller helst överträffa, kundernas behov och förväntningar.”130 

    Av allt att döma går det ganska trögt att odla fram den företagskultur som krävs för att få ett 

förhållningssätt som överensstämmer med denna verksamhetsideologi att bli en naturlig del av 

vardagen. Kommunförbundet vill att skolorna ska beskriva vad de gör i förhållande till ett antal 

uppställda kriterier. De områden som, utifrån Förbättringsinstrumentets instruktioner, ska 

beskrivas är: ”[…] Ledarskap, Information och analys, Strategisk planering, Medarbetarnas 

utveckling, Verksamhetens processer, Verksamhetens resultat samt Kundtillfredsställelse, dvs 

tillfredsställelse hos dem skolan är till för. Det är dessa som kallas kriterierna.”131 Beskrivningen 

ska sedan utvärderas i syfte att utröna om angreppssättet man valt är bra och ifall det bedöms 

vara bra om det i så fall tillämpas i tillräcklig grad. Resultatet av utvärderingen ska sedan ligga till 

grund för ständiga förbättringar, är det tänkt.132 Bedömningarna poängsätts också efter något 

system jag inte kan redogöra för, men ett hundraprocentigt lyckat angreppssätt är ”systematiskt, 

under ständig förbättring” medan ett ”anekdotiskt” angreppssätt är komplett misslyckat (0 %). 

För graden av tillämpning gäller skalan ”alltid”, respektive ”ej tillämpat”, och resultatet av 

utvärderingen anses kunna vara i bästa fall ”förstklassigt” och i sämsta fall ”ej redovisat”.133 Det 

är tydligen värre att inte redovisa än att redovisa ett dåligt resultat. 

    För att förändrings- eller förbättringsarbetet ska lyckas är det nödvändigt att alla deltar och att 

avvikande synpunkter stökas undan. I Instrumentet kan man läsa att: ”Det framhålls som viktigt 

att alla anställda vid skolan involveras och att konsensusbeslut – beslut i full enighet – 
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eftersträvas.”134 Vikten av konsensus framhåller också konsultparet Thulin: ”Ibland måste man 

komma överens – nå konsensus!” säger de. ”Om det är nödvändigt att få fram ett beslut kan man 

säga att […] ‘Ingen får lämna lokalen förrän alla har enats’.”135 Utmattningstaktik är kanske ingen 

lysande garanti för att det blir bra beslut som fattas, men handlar det om att driva igenom en 

strategi till vilket pris som helst tror jag metoden är svårslagen, i varje fall om man utesluter rent 

våld. Det finns också andra metoder att genomdriva visionära färdriktningar. Skrämsel är en 

fungerande taktik, rent av en av de bästa enligt vissa i konsultbranschen. Så här säger Anna Kahn, 

kvalitetskonsult: ”Ett säkert sätt att minska invändningarna mot kvalitet är att öka krismed-

vetandet i organisationen. Flera företagare som jag haft kontakt med säger att krismedvetandet är 

en av de främsta drivkrafterna i en organisation för att införa totalkvalitet.”136 Därmed inte sagt 

att detta är en taktik Kommunförbundet förespråkar, bara att det förekommer sådana tips i den 

konsultation kommunledningar begagnar sig av. Vad jag däremot läser ut ur Förbättringsinstru-

mentet är att man från Kommunförbundets sida gärna ser sina skolledningar peka med hela 

handen för att förankra den ständiga förbättringens färdriktning. Så här uttrycker man sig: 

”Beskriv hur ni i skolledningen genom ert personliga engagemang och föredöme ökar kundorien-

teringen och arbetar med ständiga förbättringar. Beskriv också hur visioner och värderingar för 

verksamheten och dess förbättringsarbete tas fram och förmedlas.”137 En fullträff inom detta 

område är värd 45 poäng i tävlingens slutliga sammanräkning.138 Den som kan redovisa en lyckad 

satsning i fråga om medarbetarnas engagemang och delaktighet kan få 35 poäng, men då måste 

alla medarbetare vara inbegripna och man måste dessutom ha redogjort för hur man ”mäter 

medarbetarnas engagemang och delaktighet.”139 Arbetstillfredsställelsen ska också mätas och här 

vill Kommunförbundet att skolledningen riktar intresset även mot medarbetarnas fritidsvanor 

och så vill man veta hur skolan ”identifierar missnöjda eller lågpresterande medarbetare och 

förbättrar deras situation.”140 

Totalkontroll och kvalitet 

Hur förbättras situationen för en som bedöms vara lågpresterande? Lågpresterande i förhållande 

till vad, kan man förresten fråga sig. Jag förmodar att en medarbetare kan vara lågpresterande i 

förhållande till en ledningsvision men inte nödvändigtvis i förhållande till en annan. På samma 

sätt antar jag att det går att vara högpresterande i undervisningssammanhang men lågpresterande 

i förbättrings- eller besparingssammanhang. Samma sak med missnöje, det måste rimligtvis vara 

stor skillnad mellan missnöje och missnöje. För den som är missnöjd med den valda visionen, 

trots konsensusbeslut, återstår kanske bara omplacering eller pensionering. Detta tolkar jag som 

                                                 
134Svenska Kommunförbundet/Institutet för kvalitetsutveckling, Förbättringsinstrumentet Svensk Skola 1999 
(Stockholm, 1997) s.16 
135 Bertil Thulin och Susanne Thulin, Quggar i verksamhetsutveckling (Stockholm, 2003) s. 98 
136 Anna Kahn, Kundvård (Malmö, 1995) s. 134 
137Svenska Kommunförbundet/Institutet för kvalitetsutveckling, Förbättringsinstrumentet Svensk Skola 1999 
(Stockholm, 1997) s. 21 
138 Ibid.  
139 Ibid. s. 31 
140 Ibid. s. 33 



 25 

en viktig arbetsgivar- och huvudmannafråga. Här avkrävs skolledningen en resultatredovisning 

för medarbetarnas utveckling, uttryckt som trend och redovisad i mått och för åskådlighetens 

skull, utgår jag från, dessutom gärna i grafisk form.141 Vad man är beredd att belöna med 

ytterligare 25 poäng för att få veta är detta: ”Beskriv resultatet av arbetet med att utveckla medar-

betarna. Jämför dessa resultat med egna mål och med ledande skolors/organisationers värden 

och motsvarande värden för andra skolor som eleverna kan välja.”142 

    Något som torde framgå med förfärande tydlighet ur detta kvalitetsarbete är vilken personal 

och vilka skolor som är värda att satsa på och vilka som inte är det. Tillsammans med resultat 

från huvudprocesser, som alltså skulle vara undervisning och lärande - vilka Kommunförbundet 

också vill se resultaten för redovisade i trender, ”gärna i grafisk form” och med jämförelser redan 

gjorda - blir bilden riktigt tydlig efter vad jag kan förstå.143 Om man till dessa lägger resultat för 

uppmätt kundnöjdhet utgår jag från att man fått veta allt man behöver för att på bästa och mest 

kostnadseffektiva sätt trimma organisationen optimalt. Kundorientering var, efter vad som 

framkommit tidigare, bland det viktigaste och så här efterlyses resultatet av denna i Instrumentet: 

Beskriv resultatet av er kundorienterade verksamhetsutveckling i form av trender och nivåer på 
mått som visar kundnöjdhet och kundlojalitet. Jämför resultatet med egna mål, med andra 
skolor som eleverna kan välja och andra jämförbara skolors/organisationers resultat.144 

Enligt min tolkning av Förbättringsinstrumentet skulle det lika gärna, om inte hellre, kunna 

användas som ett kontrollinstrument för kommunen, som ett förbättringsinstrument för skolan. 

Skulle alla skolor genomföra detta eller liknande program vore det, inbillar jag mig, inga större 

problem för kommunerna att räkna ut var sannolikheten för proteststormar vid en skolned-

läggning är som lägst. Vem skulle sakna en dålig skola som endast ett fåtal, om ens någon, är nöjd 

med? Här kan man med fördel hänvisa till ett aktivt konsumentval och vad detta konsumentval 

grundas på är man uppenbarligen inte så intresserad av att få veta.  

    Det är inte en alldeles orimlig tanke att en skola fått ett skralt resultat i förbättringstestet därför 

att dess resurser utarmats. Den allmänna resursminskningen nämns som sagt inte med ett ord 

och heller inte vilka snedvridande effekter denna kan ha fått. Vad som heller inte efterfrågas är 

sammansättningen hos elev- och personalgrupper. Lärare är en åldrande personalkategori, mellan 

åren 1975 och 2000 ökade medianåldern från 32 till 46 år, en ökning större än i någon jämförbar 

grupp.145 Många lärare lider dessutom av stressrelaterad ohälsa, antalet har mer än fördubblats 

sedan 1995 och ligger på en nivå som är dubbelt så hög som bland anställda människor som 

helhet.146 En bidragande faktor till lärarnas ohälsa är sannolikt de ökande klasstorlekarna.147 
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Att tillföra skolan ökade resurser tycks det inte någonstans vara tal om, i stället verkar det handla 

om att kapa kostnader ytterligare och för vissa kommuner ser alla anständighetsnivåer ut att ha 

passerats. Vi såg i Skollagskommitténs betänkande att det på sina håll gått så långt att den enda 

framkomliga vägen för att få en ändring till stånd bedömdes vara lagstiftning med tillhörande 

bestraffningsmöjligheter gentemot kommuner. Utöver detta förefaller det enda hoppet bestå i att 

skolorna kvalitetsutvecklar sig själva, något som Kommunförbundet uppenbarligen ser positivt 

på. 

Kommunerna och kvaliteten – en sammanfattning 
Kommunerna ser inte ut att ha satsat på kvalitet sedan de övertog ansvaret för skolan, i varje fall 

inte om man ser till de resurser man ställt till skolans förfogande. Elevantalet ökade under 1990-

talet med 17 procent i grundskolan, ändå var den totala kostnaden för skolan lika under 

årtiondets första och sista år.148 Lärartätheten minskade som sagt med nästan 20 procent och 

elevgrupperna har stadigt blivit större, fast gruppstorlek är ett kvalitetsmått man inte brytt sig om 

att studera sedan början av 1990-talet.149 Allt detta, sammantaget och var för sig, inverkar enligt 

Välfärdspolitiska rådets beräkningar, menligt på utbildningens resultat och effektivitet.150 Staten 

tycks ha svårt att få kommunerna att axla sitt ansvar för likvärdighet och vad den statliga 

kravnivån menar vara kvalitet. 

    Ser man däremot till satsningen på kvalitet i form av styrningsteknik förefaller intresset ha varit 

större. Kommunförbundets satsning på Kvalitetsutmärkelsen Svensk Skola, visar denna tendens i 

tämligen renodlad form, anser jag. Det kontextuella sammanhanget menar jag stöder ett sådant 

antagande. Någon måste rimligtvis konsumera all denna managementkonsultation som bjuds ut i 

oöverskådlig mängd. Vissa av dessa konsulter utger sig för att vara specialiserade på offentlig 

verksamhet, stundom speciellt inriktade mot skolan, som exempelvis Thulins. Konsultarvoden är 

inte gratis, inte heller kurser och föredrag. Företag och offentliga förvaltningar torde numera vara 

djupt och innerligt kostnadsmedvetna, ändå köper de bevisligen dessa konsultativa management-

tjänster, i vad som verkar vara betydande omfattning dessutom.151 Inte ens Kvalitetsutmärkelsen 

Svensk Skola får man gratis, trots att effekterna av ett sådant arbete av Kommunförbundet anses 

så lovvärda. Den skola som ville ge sig i kast med utmaningen fick år 1999 vackert betala 5000 

kronor exklusive moms för det äventyret.152 

    Vad erbjuder då konsulterna? Jo, metoder som ska öka vinsten, alternativt minska kostnaderna. 

Kommunala skolor går inte med vinst även om privata alternativ kan göra det. Återstår alltså den 

indirekta vinsten i form av lägre utgifter som magnet för offentliga förvaltningschefer och 

kommunalpolitiker. Och vilka poster kostar mest i skolan? Personal och lokaler är de största 
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utgiftsposterna153 och därför är det rimligt att anta att det är just kring dessa båda faktorer 

besparingsniten varit som störst. Detta antagande finner stöd i det faktum att personaltätheten 

minskat och elevgruppernas storlek ökat i de kommunala skolorna. Sett ur det perspektivet, finns 

det fog för min tolkning av Förbättringsinstrumentet som ett redskap för kommuner att finna 

möjligheter till väl underbyggda, grundligt utredda, besparingsalternativ på dessa båda områden. 

    Min slutsats utifrån tolkningen av Förbättringsinstrumentet Svensk Skola i en management-

kontext är att den kommunala nivåns förhållningssätt gentemot kvalitetsrörelsens ambitioner 

fungerat som förändringsagent. Jag har också fått intryck av att kommunerna ofta har en mer 

pragmatisk inställning till välfärdsåtagandet än vad staten har. Den ideologiska strömfåran har 

placerat marknadslösningar som förstahandsalternativ på den kommunala dagordningen och man 

tycks anpassa sig till det och följa näringslivets rekommendationer för effektiv organisering. 

Individen och kvaliteten 
Vad kunde vara naturligare i ett konsumtionssamhälle än att individen förvandlas till kund? Som 

vi sett tidigare har kundbegreppet funnit sin väg också in i skolan. Speciellt för skolan är emeller-

tid att snart sagt allt och alla är kunder till skolan, utom möjligtvis personalen. Fast de är kanske 

kunder till varandra? Annars verkar personalens främsta roll bestå i att vara medarbetare till skol-

ledningen. Som medarbetare till skolledningen tycks det förväntas av dem att de anammar led-

ningens vision för skolans verksamhet och sedan dagligen och stundligen försäkrar sig om att 

utifrån denna visions tolkningsram anstränga sig för att överträffa alla kunders förväntningar. 

Ingen helt lätt uppgift, föreställer jag mig.  

    Lärare jobbar, efter allt att döma, i en arbetsmiljö som stadigt försämrats sedan 1990-talets 

början och en av anledningarna tycks vara ständigt ökande elevgruppstorlekar vilket leder till 

bland annat stress hos lärarna.154 Varje elev har enligt lagen rätt att få allt det stöd och den hjälp 

som erfordras för att utifrån sina förutsättningar nå målen och det ligger på pedagogernas – och 

ytterst på rektors – ansvar att tillräckliga resurser erbjuds. Om man gör ett litet tankeexperiment 

och tänker sig en skolklass bestående av 20 elever (vilket i och för sig torde vara ett minne blott 

på de flesta skolor) och en normal skollektion pågående i 40 minuter, kan man snabbt räkna ut att 

läraren har två minuter till förfogande per elev. En förutsättning för att detta ska stämma är 

förstås att ingen tid ödslas på något annat, inklusive uppstart och avslutning av lektionen. I en 

fullt effektivt fungerande klass är det säkert möjligt att nå ett optimalt inlärningsresultat, men hur 

många klasser fungerar fullt ut effektivt? Jag kan med lätthet föreställa mig att lärare allt som 

oftast får problem med att ge varje elev erforderligt stöd. En pedagogisk bedömning av situa-

tionen skulle kunna utmynna i insikten att här behövs ytterligare stödinsats, men som visades 

tidigare är det inte ovanligt att pedagogiska beslut i den vägen ogiltigförklaras med hänvisning till 

de kommunala finanserna, något som är direkt olagligt men förekommer ändå.155 Rimligtvis 

orsakar sådana situationer stress, och tillhör de ordningen för dagen är steget till ett etablerat 
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ohälsotillstånd sannolikt inte särskilt långt. Stressrelaterad ohälsa är, som framkommit tidigare, 

vanligare bland lärare än bland andra grupper men trots det toppar lärare statistiken – 

tillsammans med omsorgspersonal – för sjuknärvaro.156 En lärare är alltså en individ som tillhör en 

yrkesgrupp där allt fler är äldre, där man är sjukare än andra men ändå oftare än andra går till 

jobbet fast man är sjuk, där man fått uppleva en sämre löneutveckling än andra grupper, där 

arbetsmiljön stadigt försämrats och där man ålagts ett ansvar för elevernas utveckling som ofta 

inte går att leva upp till. Lärarindividen förväntas uppenbarligen, trots utgångsläget, aktivt bidra 

till att finna sätt att ytterligare öka produktiviteten och minska resursåtgången. Utifrån kvalitets-

rörelsens sätt att definiera kvalitet sluter jag mig till att det är precis detta man menar: högre 

produktivitet till mindre kostnad, att ”man ständigt strävar efter att uppfylla och helst överträffa, 

kundernas behov och förväntningar till lägsta kostnad genom ett kontinuerligt förbättringsarbete 

där alla är engagerade och som har fokus på verksamhetens processer”.157 

    I skolan är undervisning huvudprocessen och en ständigt förbättrad produktivitet i denna 

process bör, utgår jag från, innebära att varje lärare kan undervisa allt fler elever samtidigt och att 

en allt större andel av dessa elever kontinuerligt når godkännandemålen för kunskap och 

medborgerlig redobogenhet. Den lärare som inte fyller måttet bör skolledningen, enligt Förbätt-

ringsinstrumentet, lokalisera och – som jag tolkar det – åtgärda. Uppmaningen löd i vart fall att 

man vill att skolledningen: ”identifierar missnöjda eller lågpresterande medarbetare och förbättrar 

deras situation.”158 

    Vad kan rektor egentligen göra för att påverka utvecklingen? I en kommun som bestämt sig 

för att satsa på kvalitetsutveckling av modell TQM tror jag det är svårt att anmäla en avvikande 

mening, i varje fall för den som vill ha jobbet kvar. Kjell E. Johanson har mångårig erfarenhet av 

kommunpolitik och av chefspositionen inom offentlig förvaltning, han förmedlar en del av 

erfarenheten så här: 

Cheferna inom den offentliga sektorn och folkrörelserna har nära nog inga möjligheter att 
genom förbättrad effektivitet öka sina intäkter och därmed vidga verksamheten. […] Inom den 
offentliga sektorn gäller av politikerna fastställda måldokument och verksamhetsplaner. 
Ramarna finns i och med beslutad budget. Effektivt ledarskap inom den icke profitskapande 
samhällssektorn tar budgetmässigt i första hand sikte på att hela tiden få bort onödiga 
kostnader, att utnyttja tillgångarna rationellt och att hålla sig inom de ramar beslutsorganen 
anvisar. Den chef som ständigt överskrider budgeten undergräver sitt eget förtroende.159  

Min tolkning av rektors situation är att kommunledningens definition av kvalitet i skolan blir 

nästan omöjlig att ifrågasätta. Kräver man kundorientering och ständiga förbättringar av skolans 

processer, har rektor inte mycket annat att välja på än att jaga kostnader i alla sammanhang, stora 

och små. Kommunledningen är i sådant fall att betrakta som skolans främsta kund och den äger 

själv tolkningsföreträde i frågan. 
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Skolkunden och kvaliteten 

Eleven är i varje fall också att betrakta som kund till skolan, det har fastslagits i flera instanser, 

även om Skolverket förhöll sig tveksamt till begreppet, åtminstone 1998. Men eleven är också 

medansvarig för kvalitetsutvecklingen i sin lärandeprocess och bör därför göras lika delaktig som 

alla andra i det ständiga förbättringsarbetet. Men vissa elever ställer till problem i processen 

genom att inte samarbeta eller inte hänga med i tempot eller uppträda störande på annat vis. För 

ett processtänkande, där syftet med processen beskrivs som att använda den metod som levererar 

störst mängd godkända elever med lägsta möjliga resursinsats, uppstår säkert disciplinproblem. 

Jag föreställer mig att en hyperslimmad organisation upplever ett enormt starkt behov av att 

kunna rensa bort slaggprodukter så fort det någonsin går. Helst ska man förstås enligt TQM se 

till att inga slaggprodukter alls kan uppstå, enligt parollen gör rätt från början, eller officiellt 

uttryckt – ”förebygg att problem uppstår”. Är nu olyckan ändå framme gäller det att agera 

snabbt, ”snabbare reaktioner” är ännu en av de grundläggande värderingar som rekommenderas i 

TQM. Den snabbaste och mest effektiva metoden för att få bukt med störningar i processen är 

antagligen att fortast möjligt ta bort den felande länken. I skolsammanhang skulle väl det närmast 

handla om att kunna avvisa elever vilka bedöms vara störande. Skollagskommittén har 

uppmärksammat problematiken men avvisar möjligheten att lagstifta om disciplineringsåtgärder i 

beteendekorrigerande syfte. Elever behöver snarare stöd än straff, tror Kommittén.160 

    Skolelever visar precis som lärare tecken på ökad stressrelaterad ohälsa.161 Forskningsrådet för 

arbetsliv och socialvetenskap konstaterar vidare att: ”[…] en ganska stor del av de äldre barnen är 

kritiska till skolan och sin situation där. Klassrummen är stökiga under lektionerna och några på-

pekar att de skulle må bättre av mindre grupper och ett långsammare tempo överhuvudtaget.”162 

Nu finns, efter vad jag kunnat se, inget som tyder på att elevens kundposition är så stark att det 

bedöms finnas anledning att störa processen med inskränkningar av effektiviteten i linje med 

ovan uttryckta önskemål. Gruppstorlekarna har, efter vad som framkommit tidigare, överhuvud-

taget inte tilldragit sig något utvärderingsintresse sedan 1991.163 

    Föräldrarna kan tänkas utgöra en mer potent kundkategori som utifrån sina kvalitetsbedöm-

ningar har möjlighet att träffa aktiva val kring sina barns skolgång. Sedan privata skolalternativ 

fick möjlighet att finansiera sin verksamhet genom offentliga medel 1992 har antalet elever som 

går i fristående skolor ökat starkt. 1992 gick ca 5000 elever i fristående skolor och 2002 var 

antalet uppe i ca 51 000.164 Av dessa elever kommer de flesta från välbeställda förhållanden i 

miljöer där det är vanligt att utbilda sig. ”Barn i friskolor har således oftare föräldrar som har en 

hög utbildning och en hög inkomst.”165 Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap antog 

att det skulle kunna vara positivt för de svagare eleverna att gå i friskola eftersom ”klasserna är 
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mindre och lärartätheten ofta högre”.166 Dessvärre verkar det inte i första hand vara sådana elever 

som betjänas i den privata skolan. Det finns också möjlighet att välja bland kommunala skolor 

och jag utgår från att det även i det sammanhanget är de resursstarka föräldrarna som väljer. 

Valbeteende - det rationella valet är ju alltid till egen fördel - förmodar jag är en av de faktorer 

som bidrar till den tidigare nämnda segregationen av skolan. 

    Den som är i position att välja väljer sannolikt ett alternativ som bedöms vara bättre än ett som 

bedöms vara sämre, det är ju klart, men vilka faktorer avgör vad som uppfattas som bra och 

dåligt? Jag har inte läst någon rapport om föräldrars valpreferenser i fråga om barnens skolgång, 

men utifrån egen mångårig erfarenhet som skolbarnsförälder har jag en tämligen klar uppfattning 

om vad föräldrar brukar tycka är angeläget med barnens skola. Det vanligaste önskemålet är 

mindre barngrupper, sedan brukar det vara fler lärare och så är det förhållandevis vanligt att man 

vill att ens eget barn ska slippa stökiga klasskamrater som stör lektionerna och tar mycket tid i 

anspråk. Utifrån detta bör en rimlig gissning vara att föräldrar om möjligt väljer en skola med små 

klasser, hög lärartäthet och få elever i behov av särskilt stöd. Med andra ord; föräldrar väljer 

sannolikt om de kan, en skola de bedömer vara av god kvalitet, och då bedöms nog kvalitet 

utifrån den mera vardagliga definition Skolverket talade om 1998. Man vill att ens barn ska gå i en 

bra skola. Nu råkar det tydligen vara så att föräldrars vardagsdefinition bra skola, sammanfaller 

med den kvalitetstekniska termen effektiv skola, fast det är en längre analysprocess till effektiv än 

till bra.  

Effektivitet och kvalitet 

Skolverket har låtit undersöka effektiviteten hos drygt 1 000 svenska skolor och fann att nästan 

allihop borde kunna bli ungefär 13 procent mer effektiva med samma resurstilldelning som de 

har. Endast 47 av totalt 1 089 skolor befanns vara fullt effektiva.167 Med fullt effektiva menas här 

att ingen annan skola med samma resursmängd hade presterat ett bättre resultat.168 Vad som 

spelade störst roll för effektiviteten i Skolverkets studie visar att mina föräldrakolleger har ganska 

rätt i sina förmodanden om vad som är bäst för barnen. Det visade sig nämligen att elevgruppens 

sammansättning spelade stor roll för elevernas studieresultat. Man såg att skolor med hög andel 

barn till högutbildade, svenska föräldrar var mest effektiva och en förklaring till det anges som att 

denna elevkategori är mindre resurskrävande än andra.169 En hög genomsnittlig yrkeserfarenhet i 

lärarkåren skapar effektivitet på skolan liksom den omständigheten att det finns många elever i 

friskolor på orten.170 Friskolor visade sig överlag vara mer effektiva och en förklaring sägs vara 

”positiv selektion, dvs. att förhållandevis mer studiemotiverade elever, och elever med bättre studie-

resultat, väljer att gå i fristående grundskolor.”171 Fast det är nog vanligare att föräldrarna väljer åt 

sina barn än att eleverna själva väljer, tror jag. Föga överraskande, enligt min mening, visade det 
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sig också att kommuner som satsar relativt mycket på skolan också får effektivare skolor.172 Jag 

tolkar dessa resultat som att i kommuner där skolan har hög prioritet får den förhållandevis väl 

tilltagna resurser, och då blir den också vad elever och föräldrar bedömer som bra. Det ser 

dessutom ut som om skolan först genom tillräckliga resurser ges förutsättning att nå sina högt 

ställda mål, att fungera effektivt eller att vara av god kvalitet i alla ordets bemärkelser. 

Individnivån och kvaliteten – en sammanfattning 
Föräldrar fungerar både som förändrings- och fördröjningsagenter i förhållande till kvalitets-

rörelsens förändringsambitioner, som jag ser det. Som förändringsagenter fungerar de genom att 

göra val som svarar väl mot kvalitetsrörelsens strävan mot marknadsbaserade utvecklingsmönster 

med kund- och processorientering som utgångspunkt. Fördröjningsagenter är föräldrar i sin 

egenskap av att se kvalitet som något faktiskt och praktiskt med önskemål om en skola som är 

mer lik den skola som fanns före kvalitetsutvecklingsnitens dagar. Samtidigt lever föräldrar i ett 

ideologiskt klimat som trummar in nödvändigheten av att själv se om sitt hus och det finns en 

ökad benägenhet hos svenska folket att tillgripa privata lösningar för sitt välfärdsbehov.173 Inget 

talar för att man skulle resonera annorlunda kring utbildningsbehovet, och en effekt av att 

tillgripa privata alternativ brukar vara en minskad villighet att vara med och finansiera det offent-

ligt bekostade utbud man själv inte längre nyttjar.174 Den stora andel föräldrar som inte har så 

goda möjligheter att träffa bättre val men ändå vill att skolan ska vara bra för alla, fungerar, 

utifrån min tolkning, förstås som fördröjare.  

    Skolledning och medarbetare kan också verka både som fördröjare och förändrare. Skolledningar 

kan, skulle jag tro, mer eller mindre tvingas att agera förändringsagenter och detta gäller nog övrig 

personal också, fast på ett mer indirekt sätt. Samtidigt framkom tidigare att det är på skolnivå – 

individnivå – som kvalitetsutvecklingskedjan har sin svagaste, eller mest fördröjande, länk. 

Kvalitet i framtiden – en reflektion 
Det är ingen lätt sak att sia om kvalitetsrörelsens framtida position. Kvalitetsstyrning är när allt 

kommer omkring bara en managementmetod, och som sådan förstås ett fenomen som förändras. 

Managementfilosofier har kommit och gått, gemensamt för dem verkar vara att de utlovar mer än 

de förmår leva upp till. Just Total Quality Management tycks ha fått ett anmärkningsvärt 

genomslag, inte minst på politisk nivå, och det skulle ju kunna borga för att den har goda 

förutsättningar att institutionaliseras och bli en stabilt verkande kraft. Men hur ser genomslaget ut 

i den praktiska verkligheten? Utmärkelsen Svensk Kvalitet har det investerats oerhört mycket 

prestige i – utmärkelsen delas ut av Hans Majestät Konungen varje år, bara en sådan sak är rent 

anmärkningsvärd tycker jag.175 Trots prestige, och kanske anseende bland likasinnade, går rekryt-

eringen tämligen trögt, efter vad jag förstår. Sedan utmärkelsen instiftandes år 1992, till och med 
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2004, har inte fler än 147 organisationer funnit det mödan värt att försöka förtjäna Utmärkelsen 

Svensk Kvalitet. 176 Jag tycker inte att det tyder på så särskilt stark uppslutning. Nu finns 

visserligen en hel massa andra utmärkelser och certifieringar för den hågade att söka, men faktum 

kvarstår, anser jag nog, att kring flaggskeppet i den svenska kvalitetsrörelsens premieringar är 

uppslutningen tunn.  

    De brittiska forskarna David Knights och Darren McCabe har företagit en av, som det verkar, 

mycket få empiriska undersökningar av hur lyckosamma managementbaserade omorganisationer 

egentligen visat sig vara. De kommer fram till att resultatet är magert bland de företag som 

försökt införa styrningsmodeller.177 De placerar TQM som en i raden av styrningstekniker som, 

vid sidan av att vara ett uttryck för Den Amerikanska Drömmen i största allmänhet, handlar om att 

kontrollera arbetskraften.178 De menar att det finns ett fundamentalt felslut i alla management-

system som syftar till totalkontroll, och det är att man bortser från att arbetskraften är 

meningssökande subjekt. Man kan aldrig på förhand veta vilka strategier folk kommer att tillgripa 

för att bevara sin integritet och inte heller vad de kommer att ta sig till för att kunna göra ett bra 

jobb de kan känna självaktning inför att ha utfört.179 Man skulle kunna uttrycka det som att den 

enskilde alltid kommer att skapa sina egna definitioner för vad som är kvalitet. Sett ur det 

perspektivet förefaller det troligt att TQM får lämna plats för något annat managementsystem 

förr eller senare. Men ser man till all den politiska prestige som investerats synes det inte lika 

självklart att TQM kommer att tillåtas dö ut. Skolverket noterade ju 1998 vilken enorm 

spridningskapacitet kvalitetsrörelsen besatt. Kvalitetsrörelsen är och har varit en mäktig föränd-

ringsagent och nu har det sedan Skolverkets noterande gått ytterligare sju år av påtryckningar. 

Fast vem vet, det kanske stämmer att: ”Varje käpphäst leder förr eller senare åt skogen.”180  

Välfärdsstaten och kvaliteten 

Trots att förändringstrycket varit stort och välfärdsstaten, med sin offentliga sektor och sitt höga 

skattetryck som förutsättning, varit utsatt för hård kritik och omorganisation, är sig mycket ändå 

likt. Det är fortfarande huvudsakligen offentlig finansiering av alla välfärdstjänster, även om en 

del av dem utförs av privata aktörer.181 Det allmänna förtroendet har inte kollapsat. Forsknings-

rådet för arbetsliv och socialvetenskap skriver följande: ”Trots marknadslösningar och privata 

sjukförsäkringar som tidigare inte förknippades med den så kallade svenska modellen finns det 

faktiskt inte anledning att påstå att välfärdsstaten är nedmonterad även om den på många sätt har 

förändrats.”182 Man konstaterar vidare att tron på privata lösningar är svagare idag än vad den var 

i början av 1990-talet då privatiseringar infördes och att folk i allmänhet tror att stat och 

kommun, trots alla problem, är bäst lämpade att sköta välfärdstjänsterna.183 Många tycker sig 
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betala för mycket i skatt i förhållande till vad man får för pengarna men samtidigt är ett flertal 

villiga att betala mer i skatt under förutsättning att pengarna går till vissa delar av trygghets-

systemen. Arbetare är mer positiva till högre avgifter och kollektiv finansiering än tjänstemän.184 

    Min tolkning av det ovanstående är att många människor – vanligt folk – tyckt sig ha kommit till 

insikt om att marknadskrafterna inte verkar till deras fördel, något som däremot de offentliga 

systemen förväntas göra. Privata alternativ ser ut att attrahera i första hand välutbildade 

högavlönade individer som, skulle man kunna säga, har råd att vända det offentliga ryggen. Sedan 

början av 1990-talet har inkomstklyftor och relativ fattigdom ökat och det skulle kunna innebära 

att människor i de lägre inkomstskikten tror att offentliga, kollektivt finansierade välfärdslös-

ningar är det enda realistiska alternativet för dem att tillförsäkra sig välfärdskvalitet.185 

    För skolans del fortsätter andelen elever som går i privat skola att öka, men samtidigt har 

nyetableringstakten för privata skolalternativ minskat något de senaste åren, hösten 2004 startade 

25 nya skolor.186 Föräldrar fortsätter alltså att välja andra alternativ än vad det offentliga har att 

erbjuda, om än inte längre i lika stor utsträckning som tidigare. Kommunala skolor visade 

fortfarande, enligt Skolverkets rapport, stora brister på sina håll, och redovisningsförfarandet har 

inte nämnvärt förbättrats.187 Skolverket gör också bedömningen att de områden som särskilt 

behöver uppmärksammas och stärkas under innevarande år är det rent pedagogiska arbetet i 

skolan, elever i behov av särskilt stöd samt individanpassningen av studieplaner och resultatbe-

dömning.188 Kommunerna som huvudmän behöver hållas under uppsikt så att de ger sina rektor-

er det stöd och de möjligheter de behöver för att kunna leva upp till sitt pedagogiska ansvar, det 

är det kvalitetsarbete staten anser ska prioriteras år 2005.189  

    Det förefaller, utifrån min tolkning, som om staten i sin institutionella förvaltningsform, 

återigen markerar till individens fördel i förhållande till kommunerna. Jag läser detta som att det 

teknifierade kvalitetsbegreppet inte vunnit så stort insteg i sättet att tänka kring kvalitet inom den 

statliga förvaltningsinstitutionen för utbildningsområdet. Kvalitet ser fortfarande ut att betraktas 

som något som i första hand hjälper eleverna att genom god undervisning nå de nationella målen. 

På den institutionella statliga nivån ser det faktiskt ut som om de tidigare etablerade tankestruk-

turer som byggde på procedurer för likvärdighet och rättssäkerhet för den enskilde individen, 

verkligen är stabila och att de bjuder det nya tankesättet kring utbildningsorganisation som 

kvalitetsstyrt produktionssystem ett tämligen starkt motstånd.  

    Inom den statliga beslutsinstitutionen verkar förhållandet vara ett annat, där ser det ut att vara 

ett förändringstänkande som dominerar i kvalitetsfrågan. Den statliga nivån har drivit fram beslut 

om statliga kvalitetsmyndigheter och om forskning kring kvalitetsstyrningstekniker, lagstiftat om 

kvalitetsarbete inom sjukvård och undervisning samt, tillsammans med en intresseförening av 

näringsidkare och delar av den offentliga förvaltningen, ställt sig bakom kvalitetsinstitutet med 
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dess utmärkelser och ledarskapsutbildningar.190 Vad kan skillnaden mellan de institutionella 

strukturerna tänkas bero på?  

Ideologi och kvalitet 

Såväl Kenneth Hermele som Knights och McCabe fäster vikt vid den ideologiska omfördelning 

av den bästa förhandlingspositionen som inträffade under 1980-talet. Omläggningen av den hege-

moniska strömfåran hade visserligen påbörjats tidigare men det var då, under 80-talet, effekterna 

blev fullt synliga. Enligt Hermele var det flera saker som samverkade till att möjliggöra ett 

ideologiskt skifte. Bland annat bröt det världsekonomiska ordningssystemet samman när USA, 

1971, frångick överenskommelsen att lösa dollar mot guld. Under den instabila tid för ekonomisk 

aktivitet som följde skapades en ny ordning, vilken bland mycket annat, frambringade tredje 

världens skuldkris och en starkt befäst nyliberal tolkningsram kring ekonomiska frågor, inte minst 

bekräftad, menar Hermele, genom att ett antal nyliberala ekonomer tilldelades nobelpriset under 

1970-talet.191 Han fortsätter:  

I början av 1980-talet är det ideologiska skiftet fullbordat och vi träder in i en ny era. Med Carl 
Bildts träffande formulering finns det bara en väg att vandra, vare sig det gäller Sverige eller 
andra i-länder (här kallade Nord), u-länder (Syd eller tredje världen) eller övergångssamhällen 
(det vill säga länder på väg från planhushållning till marknadsekonomi, i fortsättningen även 
benämnda Öst). Bildts formuleringskonst kan mäta sig med Thatchers när hon kallar den enda 
vägen för TINA, There Is No Alternative. Tydligare kan väl knappast begreppet ”strömfåra” 
illustreras.192  

Hermele menar alltså att från 1980-talet fick världen uppleva en hegemonisk nyliberal ideologi 

som inte räknade med några alternativa ordningar. Utifrån det perspektivet förefaller det rimligt 

att det med tiden kunde uppfattas som legitimt att införa verksamhetsstyrningsmodeller som 

heller inte räknar med några alternativ. Enligt min tolkning av TQM är undertryckande av alter-

nativa ordningar ett självändamål, det finns endast en väg – visionens – och alternativ är bara 

ineffektivt och störande brus. För den statliga beslutsinstitutionen – politiken – kan man kanske 

tänka sig att det blev möjligt att, med hänvisning till det allvarliga ekonomiska läget, fatta beslut 

som i verklig mening skulle detaljreglera vissa verksamheter. En verksamhetsstyrning som inte 

räknar med några alternativa möjligheter måste, utifrån mitt sätt att se på saken, bli detaljreg-

lerande. Mot den statliga förvaltningsinstitutionen riktas krav på förändrade funktioner genom 

politiska beslut. Men mot dessa nya instruktioner står den tröghet i rörligheten som är en effekt 

av den aktuella institutionens tidigare sätt att tolka uppdraget, liksom väl inarbetade tanke- och 

arbetsrutiner som anpassats för den tidigare uppdragsförståelsen. Det kan vara en del av för-

klaringen till den diskrepans mellan olika statliga inflytelsesfärer jag tycker mig se. Det är tänkbart 

att större stilbrott mellan gamla och nya direktiv medför större svårigheter för institutionen att 

ställa om. En möjlig orsak kunde i så fall vara svårigheter att finna kontinuitet i förändringsarbet-
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et. Det ideologiskifte vi upplevde under 1980-talet betraktas onekligen av vissa som oerhört stort 

och avgörande. Kenneth Hermele uttrycker sig så här apropå den nyliberala mobiliseringen:  

Det är ingen överdrift att säga att denna samordning är den starkaste och mest heltäckande 
som världen någonsin skådat. Med tredje världens skuldkris får denna styrning grepp om snart 
sagt alla länder i Afrika och Latinamerika, där skuldbördan blivit som tyngst. Med 
kommunismens sammanbrott i Öst utvidgas inflytandet för den enda vägen betydligt.193  

Det är kanske inte särskilt mycket att förvånas över att en sådan samfälld kraftsamling får tydliga 

konsekvenser ända in i de svenska klassrummen. 

    Även Knights och McCabe ser Thatcherepoken som direkt avgörande för det framtida 

styrandet och ställandet i företag, länder och världen. I efterkrigstidens Storbritannien, liksom i 

stora delar av västvärlden i övrigt, satt de på den bästa förhandlingspositionen som förespråkade 

en stark välfärdsstat, fackföreningar och nationalisering av viktiga näringar. Med Thatcherregimen 

kringskars facket genom antifacklig lagstiftning, det allmänna privatiserades i stor utsträckning 

och överhuvudtaget var politiken inriktad på att undanröja hinder för den fria företagsamheten.194 

Under Thatcher- och Reaganåren befästes ekonomismen som ideologisk hegemon och fick ett 

fast grepp om den bästa förhandlingspositionen. Strömfåran leddes in i ett nytt lopp. Tanken var 

bland annat, enligt Knights och McCabe, att bryta ner de anställdas relativa styrkeposition genom 

vågor av antifackliga åtgärder, de fortsätter:  

The aim was to decimate the collective solidarity of employees and the bargaining power of 
unions. In its place was the elevation of the individual and economic self-interest as a 
mechanism for securing the best interest of all through a return to a ‘laissez faire’ faith in the 
‘hidden hand’ of the market […]. Thatcher in the UK and Reagan in the US, extolled the 
virtues of neo-liberal market economics and the politics of the New Right became pre-eminent 
within the western world.195 

Kommunalisering och kvalitet 

I en tid då detta nya ideologiska klimat vunnit genomslag i den svenska politiken överlämnades 

en stor del av välfärdstjänsterna till kommunal förvaltning. I kommunerna fanns kanske inga 

ingrodda institutionella tankestrukturer eller rutiniserade arbetsmetoder, de kommunala förvalt-

ningarna saknade institutionell tröghet på välfärdsområdet. Skolan kom tillbaka till kommunerna 

med decentraliseringen, innan var den under lång tid statens angelägenhet. Den omständigheten 

att det inte fanns någon tröghet att övervinna kan ha bidragit mycket starkt till att marknadstänk-

andet så lätt slog rot i den kommunala jordmånen. Det kan också vara en tänkbar förklaring till 

varför många kommuner förhåller sig så märkvärdigt kallsinnigt till statens propåer och anmärk-

ningar kring deras sätt att sköta utbildningsuppdraget. I en upplevelsevärld där den som invester-

ar pengarna bestämmer allt och aldrig behöver sakna något för egen del, är det kanske lätt hänt 

att företeelser som jämlikhet och solidaritet, utjämning och sociala skyddsnät helt enkelt upphör 

att betraktas som något som överhuvudtaget skulle kunna förknippas med en kvalitetsterm. Om 
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ekonomisk tillväxt är det enda riktmärket för beteende och beslut blir kvalitet i bemärkelsen bra 

förstås synonymt med hög produktivitet och kostnadseffektivitet. 

    Vissa kommunledningar och nystatliga myndigheter har kanske mer än andra nivåer i det 

svenska samhället stirrat sig blinda på en ensidig produktivitetsformel. Kommuner med sitt 

ansvar för socialbidrag och i ökande utsträckning också för arbetsmarknadsåtgärder, vet ju förstås 

att alla människor inte längre behövs i produktionen. För en del är kanske steget inte så långt till 

att helt enkelt släppa målet med allas likvärdiga utbildning. Varför skulle knappa resurser ödas på 

individer som tillhör grupper som med ganska stor statistisk sannolikhet inte kommer att bli 

produktiva? För den som lever livet i full konkurrens på en marknadsplats är kunden en knapp 

resurs som måste vårdas, ingen hinner jaga alla och det är många säljare som jagar samma kunder 

så det gäller att hålla fast i dem man har, i varje fall dem man tjänar bra på. Som jag ser det, kan 

en konsekvent genomförd ”kvalitetsstyrning med totalkvalitet” leda till fullständig segregering av 

skolan där studiemotiverade och högpresterande elever med aktivt väljande föräldrar undervisas i 

vissa skolor och övriga förvaras i andra. Det är ingen orimlig tanke då sådana system är tämligen 

vanliga på andra håll. I USA är det ganska vanligt med segregerade system och det är just därifrån 

kvalitetsstyrning i form av TQM kommer, metoden är anpassad efter förhållanden där, vilka inte 

nödvändigtvis överensstämmer med förhållandena här.  

Avslutningsvis om ideologi, demokrati och kvalitet 
TQM förefaller direkt olämplig som styrningssystem för mänsklig samvaro tycker jag, eftersom 

den verkar helt ointresserad av andra sociala dimensioner än ren efterlevnad av instruktioner. 

Visserligen uppmanar TQM till uppmuntran av kreativt tänkande hos medarbetarna, men 

tänkandet verkar bara kunna få lov att röra sig längs ett spår. Det är ett system som konserverar 

existerande ojämlikhet, anser Knights och McCabe.196 

    Hur skolan utvecklas avgörs sannolikt av hur vi kommer att definiera frågor som demokrati, 

allas lika värde och social samvaro i största allmänhet. I en värld som ser enbart till förtjänsten av 

att premiera effektivitet och produktivitet i ekonomiska tillväxttermer är det inte kostnads-

effektivt att kosta på alla utbildning av samma kvalitet. För en värld som räknar med alla och ser 

att sociala vinster har ett värde i sig är det förstås en annan sak. En sak som framträder ganska 

tydligt tycker jag, är att utbildningsinstitutionens tankestrukturer faktiskt behöver förändras 

tämligen radikalt. Utbildning kan inte inrättas som något i sig nödvändigt för en arbetsmarknad 

som inte längre behöver alla individer, kanske snart inte ens en majoritet. Utbildning måste, som 

jag ser det, i stället inriktas mot att tjäna individen som utbildas, och med hjälp av ytterligare en 

ideologisk omsvängning – den här gången mot humanism och demokrati som överordnade 

samhällsprinciper - kanske det är precis åt det hållet utbildningsinstitutionen, med sin nya och sin 

gamla individfokusering, kommer att vridas av den pågående kvalitetsrörelsen. 

    Knights och McCabe påstår att managementguruer egentligen bara saluför Den Amerikanska 

Drömmen, alltså föreställningen att vem som helst med skicklighet och idog flit kan jobba sig upp 

                                                 
196 David Knights och Darren McCabe, Organization and innovation (Maidenhead, 2003) s. 37ff 



 37 

till den absoluta toppen, oavsett utgångsläge. Men det kan väl inte vara det som lockar stats- och 

kommunförvaltningar? Det är knappast den drömmen som lockar skolledningar, lärare, föräldrar 

eller elever heller. Vad kan de tänkas drömma om då, i sin jakt på kvalitet? Ja, säg det. Kanske 

hoppas staten på en universalmetod för likvärdighet? Om alla överallt kontrollerar skolan på 

samma sätt blir den kanske äntligen likvärdig och av god kvalitet? Kommunledningar hoppas 

kanske på en kostnadskontrollerad verksamhet som inte kostar ett öre i onödan, de kanske 

drömmer om att kunna tillhandahålla lokaler och personal bara precis när och där de absolut 

behövs, Just In Time? Skolpersonal skulle kunna drömma om säkra metoder för att alltid göra 

allting helt rätt för sina elever. Föräldrar kanske drömmer närmast Den Amerikanska Drömmen? 

Kanske vill de att barnen ska få en sådan utbildning att hela världen står öppen för dem efteråt, 

att konsumtionssamhället ska kunna bli ett lyckorike av smarta val för deras barn som fått lära sig 

välja ytterst kompetent? För i konsumtionssamhället, säger Bauman, är förmågan att välja det 

metavärde efter vilket alla andra värden mäts.197 Valmöjligheten är den mest stratifierande faktorn 

av alla i det postmoderna konsumtionssamhället, anser han.198 Och för att fritt kunna välja fordras 

kompetens, valkompetens.199 Alla de andra kunderna till skolan då? Företagen och högskolorna 

och allt vad det var, de drömmer väl om att skolan ska leverera rätt svarvade komponenter för 

just deras specialitet. Och eleverna, de drömmer nog om helt andra saker. Kvalitet är nog mest att 

få göra som man vill, slippa krav och vara fri, att få vara barn. 
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