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Sammanfattning
Abstract

Examensarbetet handlar om kvalitetsarbete i skolan och vad som uppfattas vara kvalitetsarbete av lärare och
rektorer som arbetar i skolor där Total Quality Management (TQM) används eller har använts. I studien frågas
efter vilka företeelser som uppfattas vara kvalitetsarbete och hur dessa företeelser ter sig avseende makt och form.
Dessutom studeras lärares och rektorers förhållningssätt till kvalitetsarbete enligt TQM.
Studien har en kvalitativ ansats och data har insamlats med hjälp av intervjuer. Sammanlagt har fyra lärare och
fyra rektorer intervjuats. Data presenteras dels i form av kategorier av företeelser som uppfattas vara
kvalitetsarbete, dels i form av mer övergripande tolkningar utifrån rektorers respektive lärares förhållningssätt till
kvalitetsarbete.
De företeelser som uppfattas vara kvalitetsarbete kategoriseras i tre områden: (I) Målfokuserat kvalitetsarbete som
innebär arbete med att formulera och konkretisera mål. (II) Strukturinriktat kvalitetsarbete som innebär arbete med
att skapa rutiner för att systematiskt kunna utveckla skolans verksamhet eller att arbeta med kvalitet i enlighet
med strukturerade arbetssätt. (III) Reflekterande kvalitetsarbete som innebär arbete med att utveckla skolans
kvalitet med hjälp av reflektion och samtal.
Kvalitetsarbete enligt TQM har introducerats to-down i de studerade skolorna och är kopplat till en stor tilltro till
expertutvärderingar. Studien pekar på att lärare är kluvna mellan sitt engagemang i kvalitetsarbete enligt TQM
och sin egen erfarenhet av att deras sätt att tänka om skolan förändras i samtal och reflektion tillsammans med
andra lärare. Kvalitetsarbete ses från rektorernas sida dels som ett sätt att utveckla skolan, dels som ett instrument
att legitimera verksamheten gentemot omvärlden. Rektorerna gör skilda tolkningar av tillämpbarheten av TQM:s
begrepp i skolan beroende på hur och om de analyserar begreppen.
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1. Inledning

Detta examensarbete handlar om kvalitetsarbete i skolan och vad
kvalitetsarbete uppfattas vara i skolor som arbetar med kvalitet enligt så
kallat Total Quality Management. I uppsatsen studeras detta i en
intervjustudie  med lärare och rektorer vid fyra skolor i Linköpings
kommun.

1.1 Bakgrund

Regeringen prioriterar utbildningens kvalitet. Nu måste åtgärder vidtas
för att höja och säkra utbildningens kvalitet. Därför skall kvalitetsarbetet
utvecklas på alla nivåer.

(Regeringens skrivelse 1996/97:112, s 4)

Det är inte bara regeringen som prioriterar utbildningens kvalitet. Kvalitetsbegreppet har
blivit något som används flitigt både i den allmänna debatten och i de offentliga dokumenten
om utbildning. Anledningarna till intresset för begreppet kvalitet kan antas vara flera. För
det första har den offentliga sektorn under senare år decentraliserats. Enligt Granström
(1996) har det ökat det centrala behovet att kontrollera verksamhetens måluppfyllelse, med
syfte att garantera likvärdighet och kvalitet. För det andra har många kommuner under
1990 - talet haft dålig ekonomi och stora krav på besparingar. Politiker kan antas ha
slitits/slitas mellan ekonomiska krav och krav på en god skola som förbereder unga
människor för kunskapssamhället1. Det kan ha skapat ett behov av att visa att det går att ha
en skola med hög kvalitet trots minskade ekonomiska resurser och i och med detta ett ökat
intresse för kvalitetsmätning. För det tredje innebär föräldrars ökade frihet att välja skola,
enligt Andersson (1994), ett ökat föräldraintresse av att mäta, värdera och jämföra olika
skolors kvalitet.

Ett exempel på att kvalitet i skolan prioriteras är det inledande citatet som hämtats ur
regeringens uppdrag till Skolverket 1997. Uppdraget handlade om att Skolverket skulle
starta ett kvalitetsprojekt för att granska och säkra kvaliteten i skolan. Som ett led i
kvalitetssatsningen beslutade regeringen dessutom om en ny förordning2 som kräver att
varje kommun ska skriva årliga kvalitetsredovisningar för sina skolor från och med 1999
(Regeringens skrivelse 1996/97:112).

Debatten om kvalitet i skolan kan också ses som en konsekvens av att man sedan 1980-
talet i den offentliga debatten inspirerats allt mer av termer, begrepp och modeller som
traditionellt hör hemma inom företagsvärlden (Liljequist 1994). De teorier om kvalitet och
kvalitetsarbete som allt fler skolor idag arbetar med är just sådana teorier som hämtats från

                                                
1Det finns en bild i samhället av att vi befinner oss i en brytningstid med stora förändringar, i
övergången mellan det gamla industrisamhället och det nya kunskapssamhället. Benämningen
kunskapssamhälle är omdiskuterat. Bl.a. Tengström (1997) menar att kunskapssamhället är en myt som
används av politiker och som gynnar de redan starka i samhället.
2SFS 1997:702
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företagsvärlden och managmentområdet. Ett utbrett sätt att se på kvalitet i Sverige idag
brukar kallas för Total Quality Management3, TQM. TQM utvecklades under
efterkrigstiden i det japanska näringslivet och har sedan spritt sig via USA bl. a. till Sverige;
först till näringsliv och sedan till offentlig verksamhet. 1990 grundades ett svenskt institut för
kvalitetsutveckling, SIQ, med uppgift att vägleda företag och lyfta fram förebilder i
kvalitetsarbetet. 1995 skapade Svenska Kommunförbundet utmärkelsen Svensk Skola och
utifrån detta har allt fler skolor engagerats i kvalitetsarbete enligt den japanska modellen
(Lagrosen 1997 a). I USA har TQM använts för att förbättra kvaliteten på utbildning sedan
ett antal år tillbaka (Capper & Jamison 1993).

TQM för in nya begrepp i skolan som kvalitet, kund och kundtillfredsställelse.
Begreppen accepteras ofta som logiska och som sunt förnuft (Capper & Jamison 1993)
men när modeller med sätt att tänka och begrepp förs över från en verksamhet till en annan
så överförs också värderingar och sätt att se på verksamheten (Sztajn 1992; Tiller 1997).
Capper & Jamison (1993) menar att TQM förstärker metaforen för skolan som industri
eller fabrik och Liljequist (1994) skriver att en effekt av att politiker och skoladministratörer
inspirerats av managementområdet är att den svenska debatten kring skolan har
avhumaniserats och kommit att röra frågor som handlar mer om teknik och form än mål och
innehåll. Tiller (1997) skriver att en okritisk överföring av modeller, från vinstdrivande
organisationer i näringslivet till skolan, kan komma att få långtgående negativa konsekvenser
eftersom överföringen, enligt honom, innebär att man bortser från den grundläggande
skillnaden mellan objekt och subjekt. Om detta sker i debatten om skolan vad händer då i
skolan? Innebär införandet av TQM att elever och kunskaper objektifieras? Näsman
(1995) skriver att kundtänkandet av vissa upplevs som ett hot mot barns välfärd och
jämlikheten mellan barn.

Linköpings kommun arbetar med att förbättra kvaliteten i skolorna utifrån tänkandet kring
TQM. En av skolorna har utnämnts till Svensk Skola 1999 av Svenska Kommunförbundet.
Juryns motivering var:

 …att skolan har ett starkt kvalitetsmedvetande som genomsyrar arbetet i
hela organisationen, en utpräglad samverkan mellan verksamhetens olika
delar, en tydlig kundorientering samt resultat som är övervägande
positiva.

(Opitz 1999)

Motiveringen väcker många frågor: Vad avses med ett starkt kvalitetsmedvetande? Vad
betyder samverkan mellan olika delar? Vad är det att ha en tydlig kundorientering i skolan?
Vems resultat är det som är övervägande positiva och för vem/vilka är de positiva?

1.2 Syfte

Uppsatsens syfte är att studera vad kvalitetsarbete uppfattas vara av lärare och rektorer
som arbetar i skolor där TQM används eller har använts.

                                                
3Någon allmänt accepterad svensk översättning av Total Quality Management verkar inte finnas.
Exempel på försök till översättningar är total kvalitetsutveckling, total kvalitetsledning och offensiv
kvalitetsutveckling (Lagrosen 1997 b).
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1.3 Begreppsdefinitioner

Kvalitet

I Nationalencyklopediens ordbok (1995) definieras ordet kvalitet som en grad av goda
egenskaper eller som en inre egenskap. De olika betydelserna är närliggande men ändå
olika. Det svenska kvalitetsbegreppet står enligt Skolverket (1998) främst för ett objekts
goda egenskaper medan det engelska begreppet ”quality” främst står för beskaffenhet och
inre egenskaper hos ett objekt. Den svenska betydelsen av kvalitet är värderande och
subjektiv; vad som är kvalitet uppfattas olika av olika personer. Den svenska
kvalitetsuppfattningen återspeglas i uttryck som ”skönheten ligger i betraktarens öga”. Den
engelska betydelsen av kvalitet som beskaffenhet avser kvalitet i betydelsen att exempelvis
tyg av ylle och bomull har olika kvalitet. Det engelska begreppet innehåller alltså ingen
värdering.

Garvin (1988) har studerat litteratur inom kvalitetsområdet och funnit fem olika sätt att se
på begreppet kvalitet:

1. Kvalitet är inneboende förträfflighet. Kvalitet är något absolut och universellt som går
utöver smak och stil. Kvalitet kan inte definieras precist utan vi lär oss att känna igen
kvalitet genom erfarenhet. Detta sätt att se på kvalitet liknar Platons sätt att se på skönhet
som något som visar sig först i det specifika objektet (ibid). Garvin skriver att en nackdel
med detta synsätt är att kvalitetsbegreppet blir abstrakt och att det ger lite vägledning till
den som vill arbeta praktiskt. Synsättet liknar ordboksdefinitionen av kvalitet.

2. Kvalitet är produktbaserade egenskaper. Kvalitet är en precis och mätbar variabel
som kan mätas objektivt. Kvalitet återspeglar skillnader i kvantitet i olika ingredienser eller
tillbehör hos en produkt (ibid). I skolmatsalen skulle högre kvalitet kunna innebära att
eleverna får mer ketchup till maten. Garvin skriver att detta synsätt förutsätter att alla
kunder rangordnar olika egenskaper på samma sätt. Synsättet förutsätter också att
produkter av låg och hög kvalitet framställs på samma sätt, med samma tekniker. Dessutom
innebär högre kvalitet alltid högre kostnad.

3. Kvalitet är en upplevelse hos användaren. Definitionerna utgår från att upplevelsen
ligger i betraktarens öga. Olika kunder anses ha olika behov och önskemål (ibid). Garvin
skriver att denna syn på kvalitet innebär att det blir svårt att definiera kvaliteten för någon
specifik tjänst eller vara eftersom de individuella önskemålen och behoven varierar så stort.
Kärrby (1992) definierar pedagogisk kvalitet just som något relativt, kopplat till ett subjekt.
Hon skriver att kvalitet uppstår i mötet mellan den givande och den mottagande parten och
att kvalitet endast definieras av den mottagande individen4.

4. Kvalitet är tillverkningsbaserade, mätbara egenskaper som definieras som
överensstämmelse med krav och specifikationer. Denna syn på kvalitet fokuserar
producentens behov och syftar till att förenkla produktionskontroll (Garvin 1988). I likhet
med synen på kvalitet som produktbaserade mätbara egenskaper bortses från kundens
önskemål och behov. I skolan skulle detta synsätt innebära att hög kvalitet likställs med
höga betyg, det vill säga hög överensstämmelse med de krav som samhället ställt upp vad
gäller elevens kunskaper.
                                                
4Med mottagande individ menar Kärrby för skolans del elev och/eller förälder.
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5. Kvalitet är ett värde i relation till ett pris. Det handlar om kundens bedömning av vad
hon får i relation till kostnaden. Definitionen blir allt vanligare men den är komplicerad att
använda eftersom den blandar begreppen värde och förträfflighet (ibid).

Synen på vad kvalitet är har gått från en rent teknisk syn på kvalitet i seklets början (jfr
punkt 1 och 2 ovan) till en bredare syn på kvalitet. Inom TQM blandas flera
kvalitetsbegrepp. Kvalitet ses som en sammanvägning av kundens subjektiva upplevelse, en
objektiv kvalitet i produkten i relation till pris och ekonomisk effektivitet. En viktig aspekt är
att hela organisationen med alla dess aktiviteter innefattas i TQM: s kvalitetsbegrepp
(Lagrosen 1997 a).

Vilket kvalitetsbegrepp som används påverkar vilka mål som en organisation anses böra
sträva efter. Ogden (1993) skriver att diskussionen om kvalitet i skolan kan ses som en
variant på diskussionen om skolans mål och uppgift. För att det ska vara meningsfullt att
tala om kvalitetskriterier eller vad kvalitet är så måste, enligt Ogden, skolans mål vara
fastställda. Mot bakgrund av att många forskare är överens om att skolans mål är otydliga
och svårdefinierbara (se exempelvis Hargreaves & Fullan 1998; Ogden 1993; Sandström
& Ekholm 1985; Svedberg, 1997) kan vi konstatera att det inte är någon enkel uppgift att
definiera begreppet kvalitet specifikt för skolan. Jag definierar därför inte kvalitet i skolan.
Avsikten här har istället varit att tydliggöra definitionen av det kvalitetsbegrepp som
används inom TQM.

Kvalitetssäkring, utvärdering och uppföljning

Det finns många begrepp som används i diskussioner kring kvalitet. Några exempel är
kvalitetssäkring, kvalitetsvärdering och kvalitetsgranskning. Kvalitetssäkring innebär, enligt
Pedagogisk uppslagsbok (1996), en bedömning av en organisations, produkts eller
verksamhets kvalitet där hur det faktiskt är jämförs med hur det är tänkt att vara. Ekholm
& Lander (1993) skriver att kvalitetssäkring också innebär att sätta in åtgärder mot de
brister som upptäcks i granskningen av verksamheten. Praktiskt betyder det att personalen
regelbundet tar upp några av de egna målen för att granska hur pass väl de uppfylls.
Därefter sätter man in åtgärder mot de brister som finns. Syftet bakom kvalitetssäkring är
att övervaka, kontrollera och förbättra produktionssystem (ibid).

Utvärdering är ett begrepp som ligger nära kvalitetssäkring. Ordet utvärdera betyder enligt
National encyklopediens ordbok (1995) att noggrant bedöma värdet av eller resultatet av
en verksamhet. Evaluering används synonymt med utvärdering i uppsatsen. Utvärdering
innehåller två bestämda arbetsmoment; granskning och värdering. Granskning innebär att
information samlas in och analyseras. Värdering sker både före och efter granskningen, före
granskningen ligger en värdering till grund för vad som väljs att granska och efter
granskningen tar man ställning till om tillståndet hos det som granskats är bra eller om det
behöver utvecklas (Ekholm & Lander 1993). TQM faller väl in under Åbergs (1997)
definition av utvärdering som en särskilt organiserad verksamhet för att ta fram kunskap om
verksamheten och att utvärderingen används för att ge återkoppling på ett arbete som
redan gjorts. TQM ses som ett redskap för att kontinuerligt förbättra verksamheten och har
tydligt avsikter som kan relateras till praktisk handling. Ekholm & Lander (1993) skriver att
skillnaden mellan kvalitetssäkring och utvärdering är att kvalitetssäkring är passivt i
förhållande till målen eftersom kvalitetssäkringen inte innehåller någon granskning av själva
målen vilket utvärdering kan göra. Utvärdering kan vara ett led i kvalitetssäkringen eftersom
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kvalitetssäkringen förutom granskning av verksamheten också innehåller åtgärder för att
förbättra kvaliteten.

Ett annat närliggande begrepp till både kvalitetssäkring och utvärdering är uppföljning.
Ekholm & Lander (1993) skriver att uppföljning är ett sätt att få verksamheten att
kortsiktigt behålla rätt riktning och att uppföljning innebär små krav på systematik och
pågår ständigt i en skola i form av exempelvis närvarokontroll och prov. Uppföljning
studerar precis som kvalitetssäkring enbart avvikelser från sedan tidigare uppsatta mål och
normer. Syftet är inte att revidera gällande mål och normer utan uppföljningen är passiv i
förhållande till verksamhetens mål (Åberg 1997). Åberg (ibid) skriver vidare att
kvalitetssäkring och uppföljning har en begränsad möjlighet att förklara resultaten eftersom
uppföljningen dels håller sig till interna faktorer och dels har ett uppifrånperspektiv.
Uppifrånperspektivet kommer av att uppföljning är en organisations sätt att övervaka
avvikelser från normer i processer och resultat. Uppföljningen har därmed alltid ett
kontrollsyfte och ett uppifrånperspektiv.

Kvalitetsarbete

I uppsatsen definieras kvalitetsarbete som; metodiskt arbete eller försök till metodiskt
arbete för att utveckla eller skapa förutsättningar för utveckling av kvaliteten i en
verksamhet. I skolan handlar det om kvaliteten avseende exempelvis innehåll och form för
undervisning, fortbildning eller arbetsförhållanden. Kvalitetsarbete innefattar både
utvärdering, uppföljning och olika förbättringsåtgärder. SIQ: s modell för
verksamhetsutvärdering5 kan vara ett led i kvalitetsarbetet på en skola.

1.4 Disposition
Jag har valt att dela in teoriavsnittet i två kapitel: kapitel två handlar om kvalitetssäkring i
skolan främst ur ett samhällsperspektiv och kapitel tre handlar om kvalitetsteori enligt TQM
och TQM: s tillämpning i skolan. Efter teoridelen presenterar jag mina frågeställningar i
kapitel fyra och mitt metodiska arbete i kapitel fem. I kapitel sex redovisar jag resultaten
från analysen av mina intervjuer. I kapitel sju diskuterar jag slutligen resultaten och lämnar
förslag till fortsatt forskning.

                                                
5 SIQ 1998
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2. Kvalitetssäkring i skolan

I kapitel två beskrivs kvalitetssäkringssystem som används eller använts
inom skolväsendet, därefter beskrivs statens krav på utvärdering av
skolan. Avslutningsvis diskuteras utvärderingars värdegrund och
Barnetts modell för granskning av utvärderingar beskrivs.

2.1 Från inspektörer till TQM

Kvalitetssäkring innebär, enligt Pedagogisk uppslagsbok (1996), att bedöma en
organisations, produkts eller verksamhets kvalitet där hur det faktiskt är jämförs med hur
det är tänkt att vara. Kvalitetssäkring i den bemärkelsen är inte något nytt utan har
förekommit i den svenska skolan allt sedan Folkskolans introduktion 1842 då den svenska
staten började granska skolan med hjälp av folkskoleinspektörer 1863. Syftet med
inrättandet av folkskoleinspektörer var dels att få kontroll över utbildningen, dels att få
underlag för beslut om förändring av utbildningens inriktning (Franke-Wikberg & Lundgren
1990). Syftet var alltså både kontrollerande och främjande. I en kontrollerande utvärdering
frågar en överordnad huvudman om målen för en viss verksamhet uppnåtts och i en
främjande utvärdering är syftet att bidra till en förbättring av det som granskas (Vedung
1998). Denna typ av utvärdering med hjälp av inspektörer dominerade i skolorna fram till
mitten av 1900-talet6 (Franke-Wikberg & Lundgren 1990).

Utbildningsteknologi

Vid 1950 - 60 talen när den allmänna utbildningen expanderade ökade intresset för rationell
utbildningsplanering och synen på utvärdering förändrades. En utbildningsteknologi växte
fram med utgångspunkten att utbildning kan planeras rationellt och i samband med detta
gavs utvärdering en central plats. Syftet var bättre kontroll och hårdare styrning av
verksamheten (Franke-Wikberg & Lundgren 1990).

Tester och kunskapsmätningar fick en allt större betydelse. Synsättet byggde på black-box
modeller där förutsättningar, resultat och andra omständigheter studerades före och efter.
Exempel på black-box-teori inom skolområdet är den sk skoleffektivitetsforskningen där
forskare under 1960-talet studerade samband mellan socioekonomisk bakgrund och
studieresultat. Senare forskning har studerat andra faktorers samvarians med elevers
resultat. De utbildningsteknologiska modellerna har kritiserats för att de studerade
irrelevanta och triviala faktorer samt för att den bortsåg från undervisningsprocesser
(Skolverket 1998).

Indikatorer

Sedan 1960-talet har skolan decentraliserats allt mer och därmed har även synen på
utvärdering och kvalitetssäkring förändrats. Utvärdering har för statens del blivit ett sätt att

                                                
6En intressant notering är att regeringen nu beslutat att återinföra inspektörer i utvärderingen eller
kvalitetsgranskningen av skolan (Regeringens skrivelse 1996/97:112).
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kontrollera den enskilda skolan trots ökad decentralisering samtidigt som utvärdering också
har blivit en del i den lokala utbildningsplaneringen (Franke-Wikberg & Lundgren 1990).

Under 1980-talet började skolans kvalitet mätas med hjälp av indikatorer. Sättet att mäta
kvalitet har länge använts inom nationalekonomi. En indikator är ett statistiskt mått som
anger ”hälsan” eller kvaliteten i ett system. En välkänd nationalekonomisk indikator är
bruttonationalprodukten (BNP) som ska vara ett mått på ett lands ekonomiska tillstånd.
Den pedagogiska institutionen i Umeå fick i uppdrag att ta fram ett indikatorsystem för att
identifiera problem och förtjänster i skolan. Detta innebar att forskarna skulle försöka
beskriva grundskolan med hjälp av  kvantitativa mått. I USA uppstod på 1980-talet en
kvalitetsindikatorrörelse med krav på mätsystem som skulle visa utbildningskvaliteten. I
allmänhet blev kvalitet liktydigt med testresultat (ibid).

Andersson (1994) kritiserar det amerikanska systemet eftersom det enligt henne inte tar
hänsyn till styrande sociala, ekonomiska och kulturella faktorer. I Sverige arbetar
Skolverket med indikatorer som exempelvis befolkningens utbildningsnivå, antal elever i
hemspråksundervisning, antal lärare per 100 elever och andel elever med ofullständiga
betyg (Skolverket 1998). Skolverket menar dock att de nationella och internationella
resultat av kunskapsmätningar som görs idag skulle kunna användas för att utveckla ett
nationellt indikatorsystem för att beskriva kvaliteten i skolan.

Intressentutvärdering

Intressentutvärdering är en form av utvärdering som har blivit allt vanligare under 1990-
talet. I intressentutvärderingen strävar man efter att låta olika intressenter; t.ex. elever och
föräldrar, komma till tals i utvärderingen. En aspekt på intressentutvärderingar är att
utvärderingen ofta kommer att handla om huruvida brukare är nöjda eller inte med
verksamheten. Det blir alltså fråga om en slags ”nöjdhetsopinionsundersökningar” som inte
säger så mycket delvis beroende på att undersökningarna kan ställa svarande i
lojalitetskonflikt med personal. En anledning till att intressentutvärderingar används kan vara
att politiker upplever dem som ett mindre hot mot verksamheten än expertutvärderingar
som fokuserar interna svagheter. Intressentutvärderingen får då en legitimerande funktion
(Karlsson 1995).

Ett problem inom intressentutvärdering är vem som ska tillåtas formulera
utvärderingskriterierna, utvärderaren, politikerna, de professionella eller kunderna/brukarna
(Karlsson 1995). Karlsson (ibid) visar i sin avhandling att det finns stora skillnader i olika
intressenters möjlighet att göra sin röst hörd. Möjligheterna är beroende av bland annat
position och resurser. Minoriteter och resurssvaga grupper bland kunder/brukare får svårt
att göra sig hörda. Karlsson kritiserar intressentmodellen för en naiv syn på betydelsen av
gällande maktstrukturerna i samhället eftersom modellen förutsätter att alla har samma
möjlighet att hävda sina krav och intressen. Karlsson menar dock att en styrka i
intressentutvärderingen är att den försöker ta tillvara olika intressen.

Total Quality Management

Användningen av TQM i skolan har lanserats i Sverige under 1990-talet som ett uttryck för
viljan att utveckla och förbättra dagens skola mot en skola med högre kvalitet. De
ekonomiska modeller som TQM baseras på har länge och framgångsrikt tillämpats inom



12

industri och näringsliv (Lagrosen 1997 a). I USA har TQM fått mycket stor spridning i
skolan och många, såväl skoladministratörer och politiker som lärare, ser det som ett
framgångsrikt sätt att reformera skolan (Capper & Jamison 1993). TQM bygger dock inte
på någon enhetlig teori eller metod utan är en ganska löst sammanhållen uppsättning
företagsekonomiska teorier, tekniker och metoder (Lagrosen 1997 a). En mer utförlig
presentation av TQM och den svenska modell som utarbetats av Institutet för
Kvalitetsutveckling, SIQ, följer i kapitel 3.

Idag pågår det ett antal projekt kring kvalitetsutveckling i svensk skola. Några är exempel
på utbildningsteknologiska system, intressentutvärderingar, indikatorsystem, system som
baseras på skoleffektivitetsfoskrning, olika modeller för Total Quality Management7 och
egenhändigt utformade system m.m. (Skolverket 1998). Bakgrunden till det stora intresset
är övergången till ett decentraliserat och målstyrt skolsystem (Granström 1996).

2.2 Statens krav

Från politiskt håll har intresset för utvärdering hittills varit störst på nationell nivå.
Utvärdering har skett utifrån nationella styrdokument bl.a. skollag, läroplan och kursplaner.
Den utvärderingen bygger i första hand på ett kontrollbehov eftersom staten frågar, å
medborgarnas vägnar, om hur pass väl skolan uppfyller de mål som staten satt upp (SOU
1997:121).

Regeringen skriver i sin utvecklingsplan för förskola, skola och vuxenutbildning
(Regeringens skrivelse 1996/97:112) att de prioriterar kvalitetsarbetet mot bakgrund av att
de vill garantera alla elevers rätt till en god grundläggande utbildning samt skapa en grund
för föräldrars och elevers medvetna val av skolor, gymnasieprogram, kurser etc.
Målsättningen är ökad delaktighet, en bättre bild av verksamheten och ökad självförståelse
inom skolan. Allt detta förutsätter enligt regeringen kontroll av både kvalitativa och
ekonomiska resultat. Regeringen vill alltså att utvärderingar med kontrollerande syften ska
utvecklas i skolan.

I det decentraliserade skolsystemet med mål- och resultatstyrning har stat och kommun,
politiker och personal ansvar var för sig och tillsammans för att verksamheten följs upp och
utvärderas. Uppföljning och utvärdering avseende skolan på kommunal nivå introducerades
i samband med kommunaliseringen av skolan 1991. Kommunaliseringen innebar en
förändrad ansvarsfördelning mellan stat och kommun, där kommunerna fick ökad frihet.
Som motprestation för den ökade friheten krävde staten att kommunerna skulle utöva tillsyn
samt följa upp och utvärdera skolans verksamhet i förhållande till nationella och lokala mål
och bestämmelser. Kommunernas ansvar att göra detta regleras i skollagen8, däremot är
det upp till kommunerna att själva avgöra form och metod (Skolverket 1997).

I utvecklingsplanen för förskola, skola och vuxenutbildning skärper regeringen kraven på
kommunerna ytterligare avseende uppföljning och utvärdering. Regeringen menar att den
kommunala uppföljningen och utvärderingen är bristfällig och att kopplingen mellan den
kommunala skolplanen och budgeten är svag. Regeringen ser utvärdering som ett sätt att

                                                
7T.ex. förbättringsinstrumentet Svensk Skola som baseras på SIQ: s modell och vertygslådan Koality
Kid (Skolverket 1998).
8Skolagens 1 kap 12§.
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stärka kopplingen och att ge politiker bättre beslutsunderlag. Mot bakgrund av
ovanstående fattade regeringen beslut om att begära in särskilda kvalitetsredovisningar från
kommunerna som ett komplement till årsredovisningarna (Regeringens skrivelse
1996/97:112).

Skolkommittén (SOU 1997:121) vill ge kommunerna ytterligare ansvar för pedagogisk
utvärdering av skolan och tydliggöra den kommunala skolplanens roll som instrument för
utvärdering. I skolplanen ska kommunerna ange hur kommunens skolväsende ska utformas
inom ramen för de nationella målen samt vilka åtgärder och områden som kommunen
prioriterar. Skolkommittén anser att skolplanen även bör vara utgångspunkt för såväl
kommunernas utvärdering av skolorna som skolornas egen utvärdering av sig själva.
Dessutom anser kommittén att kommunerna ska ange i skolplanen hur hela
skolverksamheten ska följas upp och utvärderas istället för att kommunerna som idag bara
ska utvärdera själva skolplanen.

Skolkommittén föreslår vidare att kommunerna ska göra ett pedagogiskt bokslut som
innefattar en kvalitativ och kvantitativ pedagogisk redovisning tillsammans med en
ekonomisk redovisning. Kommittén skriver att utvärderingen av skolan hittills handlat om
kvantitativa redovisningar och olika jämförelsetal. Den menar att lärande är en komplex
process som inte låter sig mätas och preciseras på något enkelt sätt. Utvärderingen av
skolan måste enligt kommittén utvecklas till att omfatta alla sidor av verksamheten för att
man ska kunna tolka resultaten och fundera på hur man kan gå vidare.

Även Barnomsorgs- och skolakommittén (SOU 1997:157) skriver att skola och förskola
måste utveckla former för utvärdering där det pedagogiska arbetet och barns lärande
synliggörs och dokumenteras. Utvärderingars utvecklingsperspektiv bör enligt kommittén
vara styrande snarare än kontrollperspektivet. Det handlar om att utveckla ett
utvärderingstänkande där utvärdering, kvalitetsbedömning och utveckling av pedagogisk
verksamhet går hand i hand.

Sammanfattningsvis kan sägas att utvärdering har blivit ett centralt instrument i statens
styrning av kommunerna och staten kräver att det även ska bli ett centralt instrument i
kommunernas styrning av skolan. Förutom barnomsorgs- och skolakommitténs önskan om
ett utvecklingsperspektiv på utvärdering verkar syftet med utvärdering främst vara kontroll
och underlag för beslut i högre instans.

2.3 Utvärdering av skolan i praktiken

Vedung (1998) ser utvärdering som en integrerad del av maktkampen i offentliga politiska
och administrativa system, där utvärderingar används som argument i pågående konflikter
för att förhala eller rättfärdiga olika beslut. Utvärdering är med det perspektivet inte något
värdeneutralt utan det döljer olika sätt att se på kunskap och organisationer. Granström
(1996) skriver:

I varje dokument och intervention finns nämligen en implicit kunskaps-
och människosyn, där finns underförstådda antaganden om makt
legitimitet, ansvar och syfte med utvärderingen, där finns uppfattningar
om genomförande och utnyttjande. Något förenklat kan man påstå att
utvärdering är en politisk handling.

(ibid s 3)
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Granström (1996) finner i en granskning av utvärderingsmodeller som fått spridning bland
utvärderingsansvariga i kommuner och skolor att det framförallt framkommer två syften
med utvärdering: ett instrumentellt och ett upplysande. En instrumentell syn på utvärdering
utgår från att utvärdering är ett instrument som kan användas för att förverkliga vissa
bestämda mål inom organisationen (jfr kvalitetssäkring där målet är att kontrollera och
säkerställa att mål uppfylls). En upplysande syn innebär att utvärderingen ses som ett
redskap för att skapa en djupare förståelse för verksamheten och resultaten uppfattas inte
som absoluta utan som en del i en ständigt pågående utveckling.

I praktiken visar det sig att det verkliga syftet bakom utvärdering är något annat än det som
sägs vara syftet och det som uttrycks i utvärderingsmodeller. Åberg (1997) frågade sig i sin
avhandling vad man gör när man säger sig utvärdera. Han kom fram till att det överordnade
värdet bakom utvärderingen i praktiken ofta är legitimering. I legitimeringen kan det finnas
manipulativa inslag i större eller mindre utsträckning och den fungerar också som
bekräftelse. Genom utvärderingen legitimeras verksamheten, ledningen eller reformen och
genom att konstruera en rationell utvärdering legitimeras själva utvärderingen.

Det har också visats i ett antal studier att skolan ofta bara mäter delar av sin verksamhet
och att detta i förlängningen leder till en förskjutning av skolans ursprungliga mål mot det
som mäts. Resultatet blir att det blir svårt att få gehör för andra delar av skolans
målsättningar (Dalin, 1994). De mål som är svårast att mäta och oftast inte mäts är enligt
Kärrby (1992) de sociala målen. Det innebär att skolans sociala mål riskerar att hamna i
skymundan i förhållande till kunskapsmålen eftersom kunskapsmålen åtminstone kan te sig
enklare att mäta. Betoningen på kvantitativa data (se exempelvis Skolverket 1997) bidrar
till att kvalitativa företeelser inte ses som mätbara. Därmed riskerar inte bara de sociala
målen utan även övriga kvalitativa mål hamna i skymundan.

Granström (1998) har även studerat kommunernas strävan att utveckla skolan med hjälp av
utvärderingar. Granströms resultat visar på att kommunerna idag inte använder utvärdering
systematiskt och att samband mellan mål i skolplanen, resurstilldelning och krav på
utvärdering inte synliggörs. Bristen på systematik innebär att det är svårt för kommuner att
styra skolutvecklingen och att skolpersonal känner misstro mot centralt anordnad
utvärdering eftersom personalen upplever att utvärderingsresultat och resurstilldelning inte
har något samband. Även kommunernas legitima behov av information uppfattas ibland,
enligt Granström, som kontroll och intrång i skolledares och framförallt lärares
yrkesmässiga revir.

2.4 Kvalitetssäkring visavi värdebaserad utvärdering

Karlsson (1998) skriver om två dominerande paradigm inom utvärdering: ett tekniskt och
ett forskningsorienterat paradigm. Schwandt (1997 i Schwandt 1998) gör en liknande
uppdelning i en värdeneutral analytisk och en värdebaserad kritisk hållning. Karlsson
(1998) menar att det tekniska paradigmet har utvecklats snabbast under 1990-talet i form
av mål- och resultatorienterad utvärdering tillsammans med en flora av litteratur kring
kvalitet i offentligt verksamhet. Tänkandet kring kvalitetssäkring har utvecklats inom det
tekniska paradigmet eller den värdeneutrala hållningen.

Företrädare för den värdeneutrala hållningen (jfr tekniskt paradigm) anser sig bara ha
ansvar att producera relevant och tillförlitlig utvärderingsinformation. Hållningen kritiseras på
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grund av dess grundläggande föreställningar om instrumentellt förnuft, vilket enligt kritiker
innebär att praktik eller praxis förminskas till teknik. Enligt det värdeneutrala synsättet bör
utvärdering skötas av experter som ger objektiva bedömningar (Schwandt 1998).

Utvärdering enligt den värdebaserade hållningen (jfr forskningsorienterat paradigm) strävar
efter att erhålla kunskap för att utöva olika typer av samhällskritik. Enligt den
värdebaserade hållningen kräver den pedagogiska praktiken att utvärderande bedömningar
görs i varje ny situation som en lärare ställs inför. Det kan handla om vilken uppläggning
som bäst lämpar sig för ett visst undervisningsområde. Här är det läraren själv som aktivt
måste bedöma det kvalitativa värdet av ett undervisningsmål genom en kritisk granskning
Den värdebaserade hållningen handlar alltså om teori som sätter utvärderingsobjekt i ett
sammanhang och som syftar till att möjliggöra kunskapsutveckling och djupare förståelse av
en verksamhet (Schwandt 1998). Därmed kan verksamheten förbättras genom att den kan
ses med nya perspektiv.

De två paradigmen eller hållningarna som innebär två olika utvärderingsprocesser och två
olika sätt att se på utvärdering kan enligt Alexandersson (1998) existera samtidigt.
Utvärdering som sådan befinner sig i ett konstant spänningsfält mellan olika arenor,
intressen och motiv men enligt Alexandersson finns det inom skolväsendet även en spänning
mellan styrningsarenans kontrollbehov och den didaktiska arenans kunskapsbehov.
Exempel på utvärdering som utgår från styrningsarenans kontrollbehov är de nationella prov
som Skolverket gör för att få en bild över de svenska elevernas kunskaper. De nationella
proven utgår inte från lärarens behov av kunskap om den enskilde eleven eller den enskilda
klassen. Exempel på utvärdering som utgår från den didaktiska arenans kunskapsbehov
skulle kunna vara de utvärderingar som lärare gör av sitt samarbete i arbetslaget eller
utvärdering genom observation av elevers förmåga i olika undervisningssituationer.

2.5 Barnetts modell för granskning av utvärderingar

Barnett (1994) skriver i sin artikel Power, Enlightment and Quality Evaluation om
maktförhållanden i utvärdering. Han menar att nyckelfrågan i granskning av en
utvärderingsmodell är vems intresse som styr utvärderingen. Barnett menar att makten över
utvärderingen kan befinna sig någonstans på en axel: å ena sidan kan makten över
utvärderingsintrumentet befinna sig hos externa utvärderare (byråkratisk kontroll), å andra
sidan kan makten befinna sig hos de som arbetar med verksamheten (kollegial kontroll).
Det är dock inte nödvändigtvis så att utvärderingar som genomförs av personalen ligger i
det kollegiala intresset utan det kan vara så att utvärderingarna fortfarande representerar
byråkratiska intressen, motsvarande gäller även för utvärderingar som genomförs av
externa utvärderare och huvudmän. Den spänning som Alexanderssons (1998) talar om
kan jämföras med spänningsförhållandet mellan kollegial och byråkratisk utvärdering.

Med utgångspunkt i Barnetts resonemang kan några av de viktigaste skillnaderna mellan
byråkratisk och kollegial utvärdering beskrivas enligt tabell 1.
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Kollegial kontroll (personalstyrd) Byråkratisk kontroll (huvudmannastyrd)

Självevaluering Regelbaserad utvärdering genomförd av
experter.

Outtalade utvärderingskriterier, baseras på
goda intentioner

Uttalade, synliga kriterier för utvärdering och
absoluta kvalitetsmått.

Jämlika maktförhållanden mellan utvärderare
och utvärderade.

Ojämlika maktförhållanden mellan
utvärderare och utvärderade.

Kontextkänslig. Jämförbara studier.

Ej offentligt. Tillgänglig för utomstående och eventuella
sanktioner.

Orientering mot interna värderingar. Baseras på överordnades normer och
intressen (t.ex. effektivitet)

Låg reliabilitet. Hög reliabilitet.

Hög lokal validitet. Låg lokal validitet.

Dialog och mänsklig praktik. Tekniska procedurer.

Utvärderingen ses som en del av den
professionella rollen.

Utvärdering ses som ett expertansvar.

Tabell 1. Skillnader mellan kollegial och byråkratisk kontroll.

I tabellen blir det synligt att utvärderingar med kollegial respektive byråkratisk funktion
bygger på ömsesidigt uteslutande värderingar.

Det är inte bara frågan om makt som är central i en granskning av utvärderingsmodeller och
praktiker; nästa fråga handlar om form. Barnett frågar i vilken grad självförståelsen ökar
hos de som utvärderas som ett resultat av själva utvärderingen. Ökad självförståelse hos de
som arbetar i verksamheten leder enligt Barnett till ökad professionell mognad. Exempel på
en sådan emanicipatorisk utvärdering är handledning av arbetslaget som kan stimulera till
reflektion kring undervisningen. Utvärderingar som upplyser huvudmän om förhållanden i
verksamheten kallas för teknisk utvärdering och kan handla om att redovisa statistik som
antal godkända elever i år nio. Barnetts fråga om form kan sägas spegla det
spänningsförhållande som Schwandt (1998) pekar på mellan det värdebaserade och
värdeneutrala paradigmet.

Barnett har satt samman makt och vilken slags förståelse utvärderingen kan ge (enlightment)
till en graf (se figur 1). I sin artikel placerar Barnett in ett stort antal utvärderingsmodeller
som används inom universitetsvärlden i sin modell och han finner att flertalet av
utvärderingsmodellerna återfinns i det nedre högra hörnet. Barnett skriver att det finns en
tendens till att utvärdering av högre utbildning drivs av (1) externa intressen med
byråkratiska procedurer i (2) tekniska former. Även TQM placerar Barnett in i det nedre
högra hörnet. Varje utvärderingsmodell formas dock av och måste analyseras utifrån den
specifika kontexten där utvärderingen används (Barnett 1994).
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ENLIGHTENMENT

Emanicipatory
(self - enlightment)

POWER
BureaucraticCollegial

Technicist
('Enlightment' of external agency)

Figur 1. Two axes of quality evaluation. Källa: Barnett (1994 s 176).

2.6 Några reflektioner

De utvärderingsmodeller och de intressen som har drivit utvärderingen av skolan har till
största del varit externa och skett utifrån ett styrnings- och kontrollbehov. Formen för
utvärdering har också i stor utsträckning varit värdeneutrala. I och med TQM lyfts
utvärderingen in i skolan under beteckningen kvalitetsarbete och kvalitetsarbetet ska drivas
i och av skolorna. Intressanta frågor att fundera över blir då hur lärare och rektorer
förhåller sig till kvalitetsarbetet som åtminstone tidigare skett till största del utifrån ett
styrningsbehov. Alexandersson (1998) menar ju att den didaktiska arenan har andra behov;
behov av kunskap.

Barnett (1994) placerar TQM som en relativt teknisk och byråkratisk modell men eftersom
varje kontext formar varje utvärderingsmodell är det inte självklart vad som sker när den
teoretiska modellen omsätts i praktiken. En intressant fråga  att ställa kring de studerade
skolornas kvalitetsarbete är vilka former kvalitetsarbetet tar och vems intresse som är
styrande.

Hur man väljer att förhålla sig till olika modeller för utvärdering och kvalitetsarbete är
beroende av vilka värden och vilka mål som man anser ska vara styrande för arbetet i
skolan. Utifrån min utgångspunkt som blivande lärare är det intressant att se på
möjligheterna för skolan att utvecklas till en professionell organisation. Enligt Dale (1996)
innebär en professionell organisation en organisation som förstår sig själv och sin egen
verksamhet. Utvärdering som syftar till att organisationen ska utveckla förståelse för den
egna verksamheten kan då ses som ett led i att utveckla en organisations didaktiska
kompetens. Den organisationsdidaktiska kompetensen kan enligt Dale förekomma på olika
nivåer. I skolan handlar det om: (K1) att genomföra undervisning, (K2) att organisera,
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planera och utvärdera undervisning samt (K3) att utveckla begrepp och ha insikt i
betydelsen av teori, främst didaktisk och pedagogisk (ibid). Ett intressant perspektiv på
kvalitetsarbete i skolan är således om och på vilket sätt kvalitetsarbetet bidrar till att
utveckla skolan till en professionell organisation.
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3. Total Quality Management

I kapitel tre beskrivs kvalitetsteori enligt Total Quality Management och
en kritisk analys görs av tillämpning i skolan av TQM: s centrala
begrepp ”kund”. Därefter diskuteras överföring av begrepp från andra
verksamheter till skolan och avslutningsvis  presenteras en studie av ett
kvalitetsprojekt i fyra skolor i Täby.

3.1 Beskrivning av TQM

TQM representerar en bredare syn på kvalitetsarbete jämfört med traditionellt
kvalitetsarbete som fokuserar produkten (Lagrosen 1997 a). Kvalitet, inom TQM, ses som
en interaktion mellan den producerade produkten, medföljande service, kundens
tillfredsställelse och ekonomisk effektivitet i produktionsprocessen. Grunden är ständig
återkoppling och en viktig aspekt av TQM är datagenerering med hjälp av statistisk
vetenskaplig metod för att identifiera, förstå och reducera variation och fel i produktionen
(Capper & Jamison 1993).

Gemensamma och övergripande mål inom TQM är att övervaka, kontrollera och förbättra
produktionssystem (Capper & Jamison 1993). De principer som TQM vilar på har en
empirisk och positivistisk grund. Principerna kan delas upp i områden som inte har något
inre logiskt sammanhang beroende på att de har funnits användbara efter prövning
(Skolverket 1998). Att de olika områdena inte har något logiskt inre sammanhang visar sig i
Granströms (1996) granskning av två varianter av TQM, Utmärkelsen Svensk Skola9 och
Cullen & Hollingums modell (1992). I granskningen visar det sig att de två modellerna har
olika grundläggande värderingar avseende bl a kunskaps- och människosyn. Detta kan ses
som ett tecken just på att TQM inte är en enhetlig teori och att olika TQM - modeller kan
lägga olika tyngd vid olika områden.

Kort historisk bakgrund

TQM utvecklades i Japan för att få den japanska industrin på fötter efter andra
världskriget. Utvecklingen dominerades huvudsakligen av tre personer: W. Edwards
Deming, Joseph M Juran och Karou Ishikawa. Gemensamt för de tre är att de har en
bakgrund som forskare inom det naturvetenskapliga fältet (Lagrosen 1997). Deming är
dock den person som enligt amerikansk litteratur anses vara den centrala personen när det
gäller TQM (se exempelvis Capper & Jamison 1993; Hixon & Lovelace 1992)

Deming var en amerikansk fysiker och expert på statistiska metoder. Under sin tid i Japan
utvecklade Deming en kvalitetsteori som han sammanfattade i fjorton punkter. Några
viktiga punkter handlade om (1) att sträva mot ständig förbättring, (2) att få arbetarna att
känna stolthet i arbetet och (3) att avskaffa kortsiktiga lönsamhetskrav. Juran, också han
amerikan, verkade i Japan från 1954. Jurans stora bidrag var att han flyttade fokus något,

                                                
9Svenska kommunförbundet, 1994
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från statistiskt inriktad kvalitetsteori till en mer ledarskapsinriktad. Han definierade kvalitet
som en upplevelse hos kunden. Kunden skulle identifieras med hjälp av flödesdiagram över
produktens väg och alla som berördes av produkten blev kunder. En kund kunde därför
både finnas inom och utom organisationen dvs. vara både intern och extern. Den tredje
personen, Ikashawa, är den japan som bidragit mest till utvecklingen av TQM. Han var en
kemist som engagerat sig i statistiska metoder och talade om total kvalitetskontroll.
Ikashawa betonar att beslut ska fattas utifrån statistiska data och ”fakta”. Det nya med
Ikashawas teorier var att han vägde samman pris och processer i kundorienteringen
(Lagrosen 1997 a).

Inom TQM har det utvecklats ett stort antal metoder och tekniker för att konkretisera vad
kvalitet är samt för att mäta kvalitet. För att stimulera kvalitetsarbete samt identifiera och
lyfta fram goda exempel har det instiftats särskilda kvalitetsutmärkelser. Det första priset,
Demingpriset, inrättades i Japan 1951. Utmärkelserna anses vara ett koncentrat av TQM
och modellen för utvärdering, som utmärkelserna bygger på, anses vara en god modell för
utvärdering av det lokala kvalitetsarbetet (ibid).

Utmärkelserna Svensk Kvalitet och Svensk Skola

Kvalitetstänkandet, med TQM som grund, lanseras i det svenska näringslivet under mitten
av 1980-talet. 1990 grundades ett svenskt institut för kvalitetsutveckling, SIQ, som fick till
uppgift att utveckla så kallade standarder, exempelvis ISO 9000, och utmärkelser för att
vägleda företag och lyfta fram förebilder i kvalitetsarbetet (Lagrosen 1997 a).

SIQ inrättade 1992 Utmärkelsen Svensk Kvalitet som är en svensk variant av den
amerikanska utmärkelsen The Malcom Baldrige National Quality Award. Intresset för
kvalitetsarbete spred sig så småningom från näringsliv till offentlig verksamhet och 1995
skapade Kommunförbundet Utmärkelsen Svensk Skola. Kommunförbundets utmärkelse
bygger på exakt samma kriterier och värderingar som Utmärkelsen Svensk Kvalitet
(Lagrosen 1997 a). Enligt Lagrosens (ibid) granskning av utmärkelserna Svensk Kvalitets
och Svensk Skolas grundläggande värderingar kan även dessa ses som ett koncentrat av
tänkandet kring TQM och de tankar som utvecklats av Deming, Juran och Ikashawa.

Både utmärkelsen Svensk Kvalitet och utmärkelsen Svensk Skola delas ut i nationella
tävlingar. I tävlingarna uppmanas företag, offentliga förvaltningar, sjukhus och skolor att
delta. De som är intresserade anmäler själva sitt intresse för att delta i granskningen. Själva
granskningen går till så att organisationen först gör en beskrivning av verksamheten och en
självvärdering enligt sju kriterier som sedan poängsätts av oberoende externa bedömare
utifrån angreppssätt, tillämpning och resultat. De sju kriterierna är:
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• ledarskap
• information och analys
• verksamhetens planering
• medarbetarnas utveckling
• verksamhetens processer
• verksamhetens resultat
• kundtillfredsställelse

Enligt SIQ samverkar dessa kriterier så att det är ledarskapet som till sist avgör resultat och
kundtillfredsställelse (SIQ 1998). Se figur 2.

Figur 2. Kriteriernas samverkan i Utmärkelsen Svensk Kvalitet (SIQ 1998 s 6)

Synen på hur kriterierna hänger samman bygger på ett antal uttalade grundläggande
värderingar och kriterierna utvärderas också utifrån dessa värderingar i tävlingarna. De
värderingar som SIQ anser måste genomsyra en framgångsrik organisation är10:

• kundorientering
• engagerat ledarskap
• allas delaktighet
• kompetensutveckling
• långsiktighet
• samhällsansvar
• processorientering
• förebyggande åtgärder
• ständiga förbättringar
• lära av andra
• snabbare reaktioner
• faktabaserade beslut

                                                
10För den intresserade läsaren återfinns SIQ: s beskrivning av de grundläggande värderingarna i bilaga
1.
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• samverkan

Ett exempel på hur ett av de sju kriterierna bygger de grundläggande värderingarna är
kriteriet ledarskap som utvärderas med avseende på engagemang (jfr engagerat ledarskap),
förmåga och vilja till ständiga förbättringar (jfr ständiga förbättringar) och
samhällsengagemang (jfr samhällsansvar). I utvärderingen ska man svara på hur och i vilken
omfattning något görs samt hur det utvärderas.

Den mest centrala värderingen och ett honnörsord inom TQM är enligt Lagrosen (1997 a)
”kundorientering”, en ständig strävan att göra kunden nöjd:

En organisations långsiktiga framgång beror på dess förmåga att skapa
värde för dem som den finns till för - kunderna. De externa och interna
kundernas uttalade och underförstådda behov, krav, önskemål och
förväntningar skall vara vägledande för organisationen, dess medarbetare
och verksamhet.

(SIQ 1998, s5)

Kundtillfredsställelsen är det kriterium av de sju ovanstående kriterierna (figur 2) som kan
ge flest poäng i SIQ: s utvärdering. I utvärderingen av kundtillfredsställelse studeras olika
aspekter: kundförväntningar, samverkan med kunder, utfästelser till kunder, mätning av
kundtillfredsställelse och resultat av kundtillfredsställelse (SIQ 1998).

3.2 Kritisk analys av kundbegreppet i skolan

Ett problem för skolan i detta sammanhang är att definiera vem som är kund. Enligt SIQ
(1998) är kunden den eller de som organisationen finns till för. De olika kundkategorier
som brukar nämnas i skolsammanhang är samhället, föräldrar, elever, framtida arbetsgivare
och mottagande skolstadium, gymnasieskola eller högre utbildning. Jag har dock inte funnit
någon litteratur som diskuterar skolans interna kunder vilka skulle kunna vara lärare,
vaktmästare, skolsköterska osv.

Lagrosen (1997 a) argumenterar för att det egentligen bara är eleven som kan ses som
kund i skolan. En viktig poäng med kundbegreppet är enligt honom att skapa empati för
kunden, förståelse och förmåga att tillfredsställa kundens behov. Detta leder till att samhället
är alldeles för abstrakt för att kunna vara en verklig kund. Att se gymnasieskola eller
kommande stadium som en kund anser Lagrosen är olämpligt eftersom det skulle innebära
att eleverna betraktas som produkter. Föräldrarna är inte heller kunder eftersom skolan inte
är till för föräldrarna och eftersom de inte heller tar emot resultaten av verksamheten.
Föräldrarna ska enligt Lagrosen istället ses som representanter för kunden, eleven:

Återstår således eleverna... [som man] ....bör betrakta som den primära
kundkategorin. Det är emellertid inte bara så att jag anser att man bör
betrakta i främsta hand eleverna som kunder. Jag vill också påstå att man
idag betraktar eleverna som kunder även om man kanske inte normalt
använder det begreppet.

(Lagrosen 1997 b, s 101)

Kärrby (1992) ser både föräldrar och elever som kunder. Mot bakgrund av att hon främst
skriver om kvalitet i barnomsorg bör det förstås i relation till att barnomsorgen inte bara har
en pedagogisk uppgift för barnen utan också en tillsynsuppgift av barnen för föräldrarna.
Kärrby menar dock att kundorienteringen inte kan begränsa sig till att försöka utläsa
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föräldrars och elevers uttalade och outtalade behov11. Till sin hjälp måste skola och
barnomsorg kräva att samhället tar på sig ansvaret att formulera behoven för de som inte
kan uttrycka sina behov så väl. Arbetet med kvalitet i skolan blir enligt Kärrby i stort en
fråga om hur pass väl samhällets mål uppfylls.

Skolverket (1998) skriver i motsats till Lagrosen och Kärrby att det är oklart om elever
kan betraktas som kunder ens i abstrakt mening. En elev kan vara kund i den utsträckning
som han/hon gör olika val, deltar i fastställandet av mål för utbildningen och agerar som
köpare av kunskap. Den personliga utveckling som eleven förutsätts genomgå under
skoltiden passar, enligt Skolverket, inte in i kundbegreppet eftersom de menar att elevens
personliga utveckling inte kan vara målstyrd. Istället föreslår de att eleverna ska betraktas
som en personalkategori och som subjekt i organisationen.

Barnet i skolan som kund

Att se på barnet i skolan som kund istället för elev innebär att man omdefinierar vad barnet
är. Att se på barnet som kund kan innebära två olika synsätt:

För det första kan synen på barnet som kund innebära att barnet tillskrivs kompetens och
ges rätt att ställa krav som konsument. Om denna syn på eleven som kund får genomslag i
skolan skulle den kunna innebära en fördjupad elevdemokrati, men även att det blir elevens
ansvar att definiera kvaliteten. Kundorientering i skolan handlar enligt TQM om att uppfylla
elevens behov, krav, önskemål och förväntningar. En kritisk punkt i detta är om alla elever
får likvärdiga möjligheter att uttrycka sina behov. Capper & Jamisons (1993) och Kärrbys
(1992) ståndpunkt är att alla kunder inte har likvärdiga förutsättningar och möjligheter att
uttrycka sina behov lika bra. I kundorienteringen ligger, enligt dem, en naiv föreställning om
jämlikhet mellan olika kunder. TQM förbiser enligt Capper & Jamison maktskillnader som
begränsar och möjliggör kundens beslut. De menar att det är bara de kunder som har mest
makt som erhåller varor och service och därför kommer i slutänden bara dessa
priviligierade kunder att få definiera vad kvalitet är. Ojämlika maktförhållanden kommer att
lyfta fram vissa elevers behov och tysta andra eleverna behov. Vissa elever blir enligt
ovanstående synsätt starka kunder med inflytande medan andra elever blir svaga.

För det andra kan synen på barnet som kund innebära en ny syn på undervisningen.
Orden kund och elev står för olika sätt att se på undervisning. Elev betyder den som
undervisas (Pedagogisk uppslagsbok 1996) och står för att eleven ska vara den lärande
individen i skolan. Skolan förväntas skapa förutsättningar för lärande genom undervisning.
Kund betyder däremot mottagare av en tjänst eller vara. Skolan förutsätts då erbjuda
tjänster och varor. En tjänst är en handling som är till nytta för någon annan (National
encyklopediens ordbok 1995), i detta fall kunden. Kundbegreppet kretsar således kring
lärarens och skolans agerande. Läraren ska utföra handlingar som är till nytta för kunden.
Läraren är aktiv och kunden, eleven, blir en mer eller mindre passiv mottagare av det som
är utbildningens produkt. Skolverket (1998) skriver att det är oklart vad som är
utbildningens produkt, ett resultatorienterat svar skulle vara inlärningen och ett
produktionsorienterat svar skulle vara undervisningen. Oavsett hur utbildningens produkt
definieras står synen på eleven som mottagare av tjänster och varor i konflikt med synen på

                                                
11Jfr SIQ: s definition av kundorientering i bilaga 1.



24

eleven som aktivt subjekt och lärande individ. Synen strider mot läroplanernas (LpO 94
och Lpf 94, Utbildningsdepartementet 1994) intentioner att eleven även ska vara
medskapare av skolans verksamhet. Kundbegreppet ger uttryck för en teknisk syn på
utbildning där kunskap är någonting som förmedlas till kunden genom tjänster som utförs av
läraren.

Hultqvist (1995) menar att synen på vad barn är återspeglas i den rådande samhällssynen.
Framväxten av synen på eleven som kund skulle på så sätt kunna ses som ett resultat av
den syn på samhället som dominerar idag vilken enligt Hultqvist präglas av humanteknologi
och decentralisering.

Kundorientering i skolan

I kundorienteringen ingår enligt TQM utvärdering av verksamheten utifrån kundens behov
och förväntningar samtidigt som skolans uppdrag är att förverkliga de nationella och lokala
mål som fastställts politiskt.

Lagrosen (1997 a) skriver att kundorienteringen måste genomsyra all verksamhet och att all
personal hela tiden måste se till elevernas bästa. Även om eleven betraktas som kund
kvarstår frågan om vem som definierar behoven och för vems bästa. Skolan har inte bara
ett uppdrag att fostra och ge kunskap, skolan har också ett uppdrag att sätta betyg efter
prestation och därmed också funktionen att sortera elever. Colnerud & Granström (1993)
skriver att läraren har i uppdrag att påverka, besluta för, fostra och bedöma eleven. Lärare
har inte bara att ta hänsyn till den enskilde eleven utan också till andra elever och till
samhällets krav. Det som är bäst för en elev kanske inverkar negativt på en annan elev eller
strider mot samhällets krav på exempelvis betygsättning.

3.3 Om överföring av begrepp från annan verksamhet

Tiller (1997) skriver att man inte kan överföra begrepp och resonemang från
företagsinriktad organisationsteori till skolan och att tankesätt som utvecklats i vinstdrivande
organisationer inte utan vidare kan anses gälla skolan. Han menar att det finns klara
skillnader mellan skolan och vinstdrivande organisationer, delvis beroende på att skolans
mål är betydligt mer diffusa än företagens effektivitetskriterier, delvis beroende på att
eleverna inte kan välja om de vill gå i skolan eller inte. Tiller menar att varje skolas särdrag
bör ligga till grund för utveckling av modeller och teorier kring skolan. Utgångspunkterna
ska vara att skolan som organisation är skild från andra typer av organisationer och att
varje skola har sin individuella särprägel som grundar sig i att alla organisationer är olika till
form och innehåll beroende på att de konstitueras av människor. TQM däremot utgår från
motsatsen, nämligen att alla organisationer oavsett form och innehåll kan bedömas enligt
samma kriterier. I Sverige används ju SIQ: s kriterier12 för att bedöma både skolor och
storföretag.

Sztajn (1992) skriver att TQM introducerar en ny metafor för skolan, ”school as an
enlightened corporation”, ungefär ”skolan som upplyst företagskoncern”. Metaforen skiljer
sig dock inte mycket från den metafor som Sztajn menar varit gällande tidigare i skolan,
nämligen metaforen ”skolan som fabrik”. Hon skriver att i grunden är metaforen för skolan

                                                
12 Se figur 2.
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som ”upplyst företagskoncern” en uppdaterad variant av den gamla industrimetaforen
”skolan som fabrik”. Fortfarande handlar det om att ekonomiska principer och begrepp
används för att beskriva utbildning och att elever ses som råmaterial som ska förädlas så
effektivt som möjligt.

Metaforer formar vår verklighet och påverkar vilka framtida handlingar vi ser som tänkbara
(Ibid). Sztajn föreslår att vi ska göra oss av med de metaforer som bygger på ekonomiska
modeller. Enligt Sztajn är det tveksamt om någon industrimetafor kan sträva mot
socioekonomisk förbättring av samhället vilket hon ser som ett av skolans grundläggande
demokratiska mål. Istället för TQM:s industrimetafor, som bygger på tankar om att nå så
hög kvalitet som möjligt inom massproduktion, föreslår Sztajn en kreativ metafor, där
utbildning ses som en konst och ett hantverk och där syftet är att tillgodose varje elevs
särskilda individuella behov.

3.4 Exempel på användning av TQM - skolor i Täby

Våren 1992 startades ett kvalitetsprojekt i fyra grundskolor, i ett före detta skoldistrikt, i
Täby kommun. Projektet startades av en gemensam ledningsgrupp för de fyra skolorna i
samarbete med SIQ och arbetet byggde på den utvärderingsmodell som SIQ utvecklat för
utmärkelsen Svensk Kvalitet. Lagrosen (1997 a) har studerat och följt projektet genom
observationer och intervjuer.

I projektets startskede genomförde Lagrosen intervjuer där det visade sig att lärarna hade
delade meningar om huruvida kvalitetsprojektet inneburit någon förbättring eller förändring.
Många lärare tyckte att projektet inte har gett någonting, att de inte känt sig delaktiga och
att det inte inneburit några förändrade arbetssätt. Modellen för kvalitetsarbetet fick också
kritik av lärarna eftersom de menade att pedagogiska målsättningar saknades. Lagrosen
menar dock att TQM är konstruerat så att det är upp till varje skola att själv precisera de
pedagogiska målen inom ramen för TQM. I studien framkom också ett ideologiskt
motstånd hos lärare mot begreppet ”kund” (ibid). Det är dock en stor brist att Lagrosen
inte analyserar eller diskuterar lärarnas motstånd.

I projektets slutskede genomförde Lagrosen intervjuer med grupper av ledande personal
respektive lärare. Positiva effekter som framkom är bland annat att synen på skolans
verksamhet har förändrats genom att projektet tvingat till reflektion över det egna arbetet,
att kommunikationen förbättrats både inom skolan och med föräldrar och elever, att
ledande personal stärkts i sin ledarroll, att man börjat utvärdera verksamheten mer
systematiskt och att projektet påskyndat övrigt utvecklingsarbete inom organisationen.
Negativt med projektet var att arbetsbelastningen ökade, att mängden förändringar
skapade osäkerhet, att många inte kände sig delaktiga i projektet samt att de termer som
användes ansågs vara abstrakta och svårgripbara och att de inte upplevdes passa in i
skolans värld (ibid).

Lagrosen menar att utvecklingsarbete enligt SIQ: s modell kan vara en bra hjälp för att höja
kvaliteten i skolan. Avgörande för om det ska lyckas eller ej är enligt Lagrosen delaktighet.
Han tycker sig se en skiljelinje mellan de som själva arbetat aktivt med modellen och de
som inte varit så aktiva. De förra var betydligt mer positiva än de senare. Lagrosen gör
dock ingen djupare analys av resultaten utan konstaterar att om bara alla hade varit
delaktiga i projektet så hade fler varit positiva. Det bör dock påpekas e att de som
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arbetade aktivt och var positiva i stor utsträckning var ledningen vilka också hade tagit
initiativ till att starta projektet.

3.5 Några reflektioner

Med TQM förs nya metaforer och begrepp in i skolan. Skolan ses som en företagskoncern
och TQM utgår från att alla organisationer oavsett verksamhet kan bedömas efter samma
kriterier.

I skolan ses eleven som kund, samhället som beställare och läraren kanske som producent
eller säljare. I detta kapitel har jag identifierat två motsättningar i introduktionen av dessa
begrepp i skolan. För det första motsättningarna i att se på eleven som kund: Innebär
kundbegreppet att eleven ges en mer aktiv eller en mer passiv roll i skolan? Kundbegreppet
ger intryck av att eleven ses som en aktiv konsument med inflytande och valmöjligheter
samtidigt som begreppet ger intryck av att eleven är en passiv mottagare av kunskap. För
det andra motsättningarna i skolans mål. Kundorientering enligt TQM innebär att
organisationens mål är att uppfylla kunden behov och förväntningar, samtidigt har skolan ett
samhällsuppdrag med politiskt fastställda mål att uppfylla som kan stå i konflikt med den
enskilde elevens behov och förväntningar. En intressant fråga är hur lärare och rektorer
förhåller sig till TQM och de centrala begrepp som TQM är bärare av.
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4. Frågeställningar

I kapitel fyra presenteras de frågeställningar som ligger till grund för
den empiriska studien.

Uppsatsens syfte är att studera vad lärare och rektorer, som arbetar i skolor där TQM
används eller använts, uppfattar att kvalitetsarbete är i skolan. Utifrån syftet och teorin
formulerar jag följande preciserade frågeställningar för den empiriska studien.

• Vilka företeelser uppfattas vara kvalitetsarbete?

• Hur förhåller sig dessa företeelser i relation till kollegiala respektive byråkratiska
intressen samt fria och tekniska former (jfr Barnetts modell kapitel 2.5)?

• Hur förhåller sig lärare och rektorer till kvalitetsarbete enligt SIQ: s modell för TQM
(särskilt avseende de begrepp som finns inom TQM)?

Utifrån resultaten kommer jag i kapitel 7 även att diskutera frågan huruvida det som
uppfattas vara kvalitetsarbete kan bidra till att utveckla skolan till en professionell
organisation.
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5. Metod

I kapitel fem presenteras vetenskapligt  synsätt, genomförande av den
empiriska studien, analysförfarande, kvalitetskriterier för uppsatsen
samt metodkritik.

När man talar om metod i forskningssammanhang kan metod avse flera olika saker
beroende på vem och vad det gäller. Metod kan vara insamlingen, bearbetningen, valet,
eller analysen av forskningsmaterial. Metodbegreppet kan också vara forskarens
förhållningssätt eller tänkande kring forskningsproblemet (Hartman 1993). Min ambition är
att redogöra för alla aspekter av metodbegreppet som är relevanta för den här studien.

5.1 Vetenskapligt synsätt

Jag delar Alvesson & Sköldbergs (1994) inställning att vetenskaplig kunskap alltid är
socialt och politiskt konstruerad. Vetenskapen kan inte nå bortom forskarens subjektivitet
och kollektiva samhälleliga uppfattningar. Det finns därför ingen enkel objektivitet eller
något enkelt sanningsbegrepp. Sanning är inte bara överensstämmelse mellan utsaga och
”verklighet”, det kan också vara den hermeneutiska sanningen: att finna en djupare mening
än den omedelbart uppenbara.

Bakom varje beskrivning av verkligheten döljer sig en förförståelse och ett perspektiv.
Redan vid första mötet med det som ska tolkas har vi en förförståelse som grundas i
tidigare forskning, val av tolkningsteori och egna erfarenheter (Larsson 1994). Genom att
tydliggöra min förförståelse kan arbetet lättare utsättas för kritisk granskning. Förförståelse i
form av tidigare forskning har jag försökt redovisa i litteraturavsnittet. Givetvis är det inte en
fullständig belysning av forskningsområdet men det avser att ge en inblick i området och en
bakgrund till de resultat som senare presenteras. Förförståelse som består av mina egna
erfarenheter kan jag inte redogöra för fullt ut i och med att delar av min förförståelse är
omedveten. Jag är dock medveten om att jag från början haft en skeptisk inställning till
möjligheterna att utveckla kvaliteten i skolan med hjälp av metoder som hämtats från
industri och näringsliv. Min bild av vad lärare och skola är, och kan vara, formas av mina
erfarenheter av skolan som elev, lärarstuderande, universitetsstuderande och lärare. Det är
troligt att dessa bilder av skolan påverkat mitt sätt att beskriva tidigare forskning och min
förförståelse i analys och tolkning.

Den här uppsatsen är en abduktiv studie där jag pendlar mellan min teoretiska och
empiriska förförståelse i arbetet. Den empiriska studien har föregripits av en litteraturstudie
men i analysen av empirin har jag tagit intryck av och pendlat tillbaka till teorin.

5.2 Undersökningens genomförande

Starrin (1994) menar att kvalitativ metod bör användas för att hitta företeelser, egenskaper
och innebörder hos ett problem medan kvantitativ metod fokuserar på yttre relationer och
samband. Eftersom detta är en studie som söker efter lärares och rektorers uppfattningar
om kvalitetsarbete har studien fått en kvalitativ uppläggning.
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Materialet som utgör grund för de resultat som beskrivs och de slutsatser som dras består
av intervjuer vid fyra skolor med lärare och rektorer kring kvalitetsarbete inom ett
kvalitetsprojekt vid skolorna i Linköpings kommun. Utöver forskningsintervjuerna har jag
gjort ytterligare två intervjuer med två personer i den kommunala förvaltningen. Syftet med
dessa två intervjuer var att samla in bakgrundsmaterial kring det kommunala
kvalitetsprojektet som helhet och kring arbetet i skolorna specifikt.

Val av intervjusubjekt

I slutet av december 1998 fick jag veta att skolorna i Linköpings kommun arbetade med ett
kvalitetsprojekt. I januari tog jag kontakt med en person i den kommunala förvaltningen
och fick veta att projektet baseras på teorierna kring Total Quality Management. I
samband med detta fick jag också kontakt med andra personer i förvaltningen som
arbetade aktivt med kvalitetsprojektet. Mitt intresse av att studera kvalitetsarbete i skolan
av det slag som Linköpings kommun bedrev samt den fysiska närheten till skolorna var
avgörande för mitt val att studera projektet i Linköping. Kvalitetsarbetet i Linköpings
kommun har dessutom blivit nationellt erkänt eftersom en av skolorna fått Utmärkelsen
Svensk Skola 1999 för sitt kvalitetsarbete enligt SIQ13.

Jag valde ut ett antal skolor för studien med hjälp av chefen för Barn och
ungdomsförvaltningen. Hon gav mig namn på skolor som enligt henne hade kommit ganska
långt i sitt kvalitetsarbete enligt SIQ: s modell. Sammanlagt kontaktades sex skolor varav
två föll bort. Den ena skolan föll bort eftersom den bara hade barnomsorg och den andra
skolan därför att rektorn tackade nej till att delta i studien mot bakgrund av att hon inte
ansåg att de arbetade med kvalitetsarbete enligt TQM. Vid de fyra kvarvarande skolorna
intervjuade jag rektorerna. Rektorerna fick också i uppdrag att kontakta någon eller några
lärare som skulle kunna tänka sig att ställa upp på en intervju. Kriteriet var att lärarna
arbetat med något slags kvalitetsarbete på skolan. Det var ganska svårt att få tag på lärare
att intervjua och en anledning kan tänkas vara att intervjuerna genomfördes på våren då det
är mycket annat att göra i skolan, betygsättning etc. Det var också så att det var få lärare
som direkt menade sig arbeta med kvalitetsarbete enligt TQM. Sammanlagt intervjuades
åtta personer: fyra rektorer och fyra lärare. Tre av de fyra  intervjuade rektorerna var män
och samtliga lärare var kvinnor.

De fyra skolor som deltog i studien hade olika utbildningsuppdrag, det vill säga olika
kombinationer av barnomsorg, grundskola och gymnasieskola. Två skolor låg i stadens
innerområde och två skolor låg i stadens ytterområde.

Uppläggning

Intervjuerna med de två personerna i den kommunala förvaltningen genomfördes som
öppna ostrukturerade samtal kring kvalitetsarbete i skolan. Intervjupersonernas
erfarenheter och kunskap fick vara vägledande i samtalet. Intervjuerna bandades inte utan
jag gjorde anteckningar under samtalets gång. Anledningen till att de inte bandades vara att
syftet med dem var att söka bakgrundinformation för den huvudsakliga studien och att
dessa data inte skulle genomgå någon egentlig analys.

                                                
13 SIQ (1998)
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Intervjuerna med lärare och rektorer var halvstrukturerade och genomfördes med hjälp av
en intervjuguide med öppna frågor (se bilaga 2). Intervjuerna sågs som ett samspel och ett
utbyte mellan personer som samtalar om ett ämne av gemensamt intresse. Intervjuernas
öppenhet innebar att jag och intervjupersonen samtalade länge om varje intervjufråga.
Uppmaningen att de skulle berätta om kvalitetsarbetet på skolan upptog i de flesta fall
nästan halva intervjun tidsmässigt sett det vill säga ungefär trettio minuter. Intervjuerna
bandades, med undantag av två, för att underlätta senare analys av data samt för att jag
som intervjuare skulle kunna inta en aktivt lyssnande roll och följa upp intervjupersonens
svar med följdfrågor utan att hindras av att behöva koncentrera mig på att anteckna. Jag
upplever inte att intervjupersonerna hämmades nämnvärt av bandspelaren. Anledningarna
till att två av intervjuerna inte bandades var dels att en intervjuperson inte ville att intervjun
skulle bandas, dels att en intervju genomfördes i början av arbetet som en provintervju. Vid
båda intervjuerna gjordes dock mycket noggranna anteckningar. Min bedömning var att
intervjuerna innehöll så pass mycket intressant material att det ändå var värdefullt att låta
dem ingå i studien.

De olika intervjuerna tog cirka en timme och genomfördes på intervjupersonernas skola
under arbetstid. Sammanlagt genomfördes sju intervjuer med åtta personer, fyra rektorer
och fyra lärare enligt tabell 2.

SKOLA Intervjuade rektorer Intervjuade lärare

A Rektor 1 Lärare 1 och lärare 4

B Rektor 2 Lärare 2

C Rektor 3 Lärare 3

D Rektor 4 -

Tabell 2. Intervjuade rektorer och lärare vid de fyra skolorna.

Två lärare vid en skola intervjuades tillsammans i par. Sammanlagt blev det drygt femtio
sidor utskrivna intervjudata.

5.3 Analysförfarande

Transkribering av intervjudata

De intervjuer som bandades skrevs ut allt eftersom. Utskrifterna gjordes ordagrant men i
skriftsspråksform eftersom det enligt Kvale (1997) är lättare att förmedla meningen i
intervjupersonens berättelse till en läsare om det sker i litterär form. Konkret betyder det att
alla ”hm” och ”mm” har utelämnats samt att utsagorna i möjligaste mån getts formen av
meningar med relativt kompletta meningsbyggnader. Eftersom talspråk och skriftspråk har
olika retoriska former är även transkriberingen en del i tolkningsprocessen.

De intervjuer som inte bandades skrevs ut omedelbart efter intervjutillfället för att intervjun
skulle vara i färskt minne och anteckningarna möjliga att tyda.
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Analys

Materialet analyserades ad hoc vilket innebär att en mängd olika tekniker och metoder har
använts för att skapa mening i materialet. Exempelvis är att lägga märke till mönster, ställa
samman, skapa kontraster och göra jämförelser (Kvale 1997). Jag läste igenom materialet
allt eftersom det skapades för att öka min förförståelse inför kommande intervjuer och för
att börja se strukturer i materialet. När jag genomfört drygt hälften av intervjuerna började
jag analysera materialet mer systematiskt genom dela in det i olika kategorier utifrån vad
kvalitetsarbete uppfattades vara.

Tolkning

Tolkningen började redan under intervjuerna då jag som intervjuare hela tiden tolkade det
som intervjupersonen sa genom hur jag förstod det som sades vilket i sin tur fick
konsekvenser för hur följdfrågorna sedan ställdes.

Efter att jag samlat in data behandlades allt material som text och jag gjorde en
hermeneutisk tolkning av det. En hermeneutisk tolkning bygger enligt Kvale (1997 s 51) på
sju principer: 1) ständig växling mellan del och helhet, 2) tolkningen avslutas då man ser
rimliga mönster i texten utan logiska motsägelser, 3) deltolkningar prövas mot texten som
helhet, 4) texten ska förstås utifrån sin egen referensram, 5) inför tolkning måste intervjuaren
ha kunskap om textens tema, 6) medvetenhet om sin förförståelse och 7) tolkning innebär
kreativitet för att gå utöver det omedelbart givna.

Min ständiga växling mellan del och helhet (1) har inneburit att jag först läst igenom allt
material för att skaffa mig en mer eller mindre allmän bild av vad materialet säger. Jag har
ställt utsagor i en intervju mot varandra för att försöka skapa en bild av hela intervjun.
Enskilda utsagor har då varit delarna och intervjun helheten. Jag har även ställt bilder av
flera intervjuer mot varandra för att skapa en bild av det samlade materialet. De olika
intervjuerna har då varit delarna och det samlade materialet helheten. Jag har prövat mina
tolkningar av utsagor i intervjuerna mot vad det hela materialet kan säga (3) och även i
skrivandet har jag gått tillbaka till intervjutexter och utsagor för att pröva hur tolkningarna
formulerats gentemot helheten i materialet. Det är slutligen mot bakgrund av det samlade
materialet som jag kommit fram till de slutliga tolkningarna. Tolkningen har alltså avslutats
(2) då jag sett att olika teman kunnat bilda rimliga mönster utan motsägelser i materialet.

Att texten ska förstås utifrån sin egen referensram innebär att tolkningen ska ske utifrån vad
det är som texten själv säger (4) (Kvale, 1997). Jag har försökt tolka texterna för vad de
själva säger men jag har också andra meningsbärande intryck med mig genom min egen
upplevelse av intervjuerna som bidrar till ökad förförståelse av vad texterna säger.

Min kunskap om textens tema (5) och min förförståelse (6) handlar om vem jag är och
mina erfarenheter. Detta beskrivs under vetenskapligt synsätt i kapitel 5.1.

I min tolkning har jag läst, diskuterat, upptäckt, funderat och läst och diskuterat igen.
Genom att ha kunnat diskutera uppsatsen med andra har min kreativitet stimulerats och jag
fått förslag på nya infallsvinklar och möjliga och omöjliga tolkningar. Jag upplever mitt
arbete som både kreativt och skapande dels i upptäckandet och dels i skrivandet där jag
formulerar mina slutsatser. Om arbetet därmed går utöver det omedelbart givna (7) är
naturligtvis också läsarens ansvar att bedöma.
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5.4 Kvalitetskriterier

Larsson (1994) skriver om kvalitetskriterier för vetenskapliga arbeten och tar då  bland
annat upp kvaliteter i framställningen som helhet och kvaliteter hos resultaten.

Framställningen som helhet

Kvaliteter i framställningen som helhet avser enligt Larsson (1994) perspektivmedvetenhet,
intern logik och etiskt värde. Perspektivmedvetenheten har jag kallat förförståelse och
redovisat tidigare under vetenskapligt förhållningssätt14.

Kravet på intern logik innebär att det finns harmoni mellan forskningsfrågan, det  studerade
fenomenets natur, datainsamlingen och analystekniken (Ibid). Min forskningsfråga är
kvalitativ till sin karaktär; den frågar efter uppfattningar, det studerade fenomenet är också
kvalitativt; vad lärare och rektorer uppfattar att kvalitetsarbete är samt hur de förhåller sig
till detta. Som datainsamlingsmetod valdes intervjuer eftersom jag i intervjuerna direkt
kunde fråga efter rektorernas och lärarnas uppfattningar. Forskningsintervjun som metod
passar därför väl med forskningsfrågan och det studerade fenomenet. Analysen var ad hoc
och anledningen till detta var en strävan att försöka förstå materialet på materialets villkor
och inte på  någon förutbestämd  analysmetods villkor.

Etiskt värde handlar enligt Larsson (ibid) om hur djupt man som forskare får tolka sina
resultat, att forskaren har ett ansvar för att de resultat som redovisas speglar verkligheten
samt vilken hänsyn som visas de som deltar i studien. Min uppfattning är att jag redovisar
mitt tolkningsförfarande på ett tydligt sätt. Det är också min uppfattning att resultaten
speglar verkligheten men att den spegeln är färgad av min förförståelse. Hänsynen till de
som deltar i studien har varit en svår fråga. Vid intervjun har de intervjuade fått information
om studien och studiens syften för att utifrån detta kunna avgöra om de velat delta i studien.
De har också fått godkänna att intervjun spelades in på band. Därutöver har de fått löfte
om att jag inte kommer att redovisa vad de som enskilda personer har sagt. I presentation
av intervjucitat har jag ändrat namn på personer, skolor och platser. I ett resultatavsnitt
använder jag beteckningar för rektorerna istället för namn: rektor 1, 2, 3 och 4. Den svåra
delen har varit hur jag skulle beskriva studiens förutsättningar och intervjupersonernas
bakgrund så tydligt som möjligt utan att utelämna de intervjuade och deras utsagor. Jag har
inte upplevt det som särskilt svårt att skydda lärarnas identitet eftersom det inte är självklart
vilka lärare jag intervjuat även om skolan skulle vara känd. Rektorernas identitet har jag
däremot upplevt som svårare. Eftersom jag har valt att redovisa i vilken kommun skolorna
ligger hade en summarisk beskrivning av de enskilda skolorna kunnat innebära att
utomstående enkelt kunnat identifiera vilka rektorer som deltagit i studien. Nu anser jag inte
att detta är möjligt. Jag anser inte heller att avsaknaden av information om skolornas
uppdrag leder till en osann eller otydligt redovisning av resultaten.

Resultaten

Resultatens kvalitet är enligt Larsson (1994) beroende av innebördsrikedom, struktur, och
teoritillskott. Jag har försökt göra en så fyllig beskrivning av bakgrunden som möjligt för att
läsaren ska kunna förstå resultaten utifrån kontexten. Samtidigt har jag upplevt att det har

                                                
14 Se kapitel 5.1.
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varit svårt att rättvist redovisa de olika uppfattningarna på ett överskådligt sätt. Det har
medfört att jag först har kategoriserat olika uppfattningar om vad kvalitetsarbete innebär i
det samlade materialet för att sedan göra en beskrivning av hur lärare respektive rektorer
förhåller sig till kvalitetsarbetet. Med den opretentiösa innebörd som Larsson ger begreppet
teori: att man finner mönster och centrala drag i rådata, kan man säga att det skett ett
kunskapstillskott om man lyckats gestalta sina resultat på ett sådant sätt. Min uppfattning är
att jag funnit mönster och centrala drag i rådata som ligger till grund för resultaten.
Kvaliteten på teoritillskottet handlar däremot om huruvida forskaren lyckats relatera sig till
tidigare teori och om resultaten kan förändra teorin. Min ambition har varit att relatera mina
resultat till de studier och teorier som jag funnit relevanta i för uppsatsens teoridel. Jag har
knappast förändrat någon teori men mina resultat kan bidra till en grund för att värdera och
ge perspektiv på befintlig teori.

5.6 Metodkritik

Det innebär naturligtvis en risk för studiens validitet att två av intervjuerna inte bandades.
Textmaterialet som intervjuerna så småningom resulterade i blev inte lika fylligt som de
övriga intervjuerna. Transkriberingen av dessa intervjuer blev mer beroende av mitt minne
och mina anteckningar vilket innebär att de inte kan vara lika tillförlitliga som en
bandinspelning. Resultatet av detta kan vara att utsagor som hade varit väsentliga för analys
och tolkning saknas.

Två av lärarna intervjuades tillsammans vilket innebär att dessa intervjudata skiljer sig något
från de andra intervjuerna. Det finns en uppenbar skillnad genom att denna intervju har en
annan retorisk form; mer som ett samtal mellan de två lärarna. Mitt intryck är inte att dessa
intervjudata därmed skulle ha sämre  validitet än övriga intervjudata snarare är det så att
validiteten ökar i och med att lärarna ifrågasätter och förklarar varandras utsagor.

Hur intervjupersonerna valdes ut kan också påverka resultaten. De skolor som valdes ut
var de som ansågs ha kommit längst i kvalitetsarbetet av en chef inom den kommunala
förvaltningen och lärarna valdes sedan ut av rektor. Urvalet till intervjuerna har alltså skett
uppifrån och ned hierarkiskt sett. Lärarna har dessutom valts ut i två steg, först har de valts
ut att delta i skolans kvalitetsarbete och sedan har de valts ut att delta i en intervju. En
effekt av detta är att rektorerna hade möjlighet att välja lärare som de trodde skulle ge en
viss bild av skolans kvalitetsarbete. De lärare som intervjuats kan då möjligen i högre grad
än andra lärare på skolan ha samma syn på kvalitetsarbete som skolans rektor. Ett
annorlunda förfarande skulle dock vara svårt eftersom det visar sig i studien att få lärare
deltar aktivt i skolans kvalitetsarbete, särskilt enligt TQM. På en av de fyra skolorna fanns
det inte någon lärare som arbetat med SIQ: s modell. Ett alternativt förfarande skulle vara
att intervjua lärare, vilka som helst på skolan, men då skulle kopplingen till TQM antagligen
helt gå förlorad.

Ytterligare en kritik är att tre av fyra rektorer är män samtidigt som alla intervjuade lärare är
kvinnor. Det kan därmed finnas könsskillnader som döljs bakom skillnader som ser ut att
föreligga mellan rektorers och lärares sätt att se på kvalitetsarbete.
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6.  Kvalitetsarbete i skolorna

I kapitel sex presenteras resultaten; analys och tolkning av intervjuer
med fyra lärare och fyra rektorer vid skolor som arbetar eller arbetat
med TQM.

6.1 Bakgrund

I januari 1994 beslutade produktionsstyrelsen i Linköpings kommun att produktionen ska
bedriva ”offensiv kvalitetsutveckling” baserat på TQM och de grundläggande värderingarna
och kriterierna för Utmärkelsen Svensk Kvalitet. Idén till kvalitetsprojektet kommer från
förvaltningens produktionsledning. Motiven bakom var minskade ekonomiska resurser och
behov av ökad effektivitet. Målen med införandet av kvalitetsarbete enligt SIQ: s modell
var att enheterna skulle utvärdera verksamheten på ett strukturerat systematiskt sätt och att
olika enheter skulle jämföra sig med andra. För att stimulera kvalitetsarbetet inrättade
produktionsstyrelsen en egen kommunal utmärkelse, Utmärkelsen Kvalitet i
Produktionen15 som i praktiken var en kopia av Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Sedan projektets start har nu samtliga skolledningar och enstaka lärare skickats på kurs för
att lära sig beskriva verksamheten med hjälp av SIQ: s modell (alla intervjuade rektorer och
tre av lärarna har varit på kurs). Utifrån utbildningen ska de olika enheterna beskriva sina
verksamheter med hjälp av SIQ: s modell. Alla enheter som gör en verksamhetsbeskrivning
ska få den granskad och utvärderad av en extern utvärderare/examinator. De skolenheter
som deltar i studien har gjort en verksamhetsanalys och har börjat använda sig av
utvärderingen för att förbättra verksamheten.

För att stimulera kvalitetsarbetet ute på skolorna ordnas regelbundna träffar för rektorer
där de ges möjlighet att diskutera kvalitetsarbete.

Organisation och uppläggning

Kvalitetsarbetet på de fyra skolorna bedrivs eller organiseras av olika arbetsgrupper. På
två skolor har det inrättats särskilda ledningsgrupper för kvalitetsarbetet och på de andra
två har redan existerande ledningsgrupper lett kvalitetsarbetet. Enskilda lärare på skolan
deltar i kvalitetsarbetet främst genom att delta i ledningsgruppen eller i referens- och
arbetsgrupper.

Introduktionen av kvalitetsarbetet enligt SIQ har skett top - down. Sett utifrån Barnetts
(1994) modell för kollegial och byråkratisk utvärdering så är utvärderingen här tydligt
byråkratisk eller huvudmannastyrd. Beslut om att skolorna ska arbeta med utvärdering
enligt SIQ har fattas av politikerna, i och med beslutet att använda SIQ: s modell har också
de aspekter som verksamheten ska utvärderas ifrån fastställts. Den kommunala
förvaltningen har vidare beslutat om vilka som ska gå utbildning i hur modellen ska
                                                
15Se Jansson (1995). Kriterier och anvisningar för Utmärkelsen Kvalitet i Produktionen 1996. Ett
hjälpmedel för utveckling av resultatenheter. Linköpings kommun, Produktionen. Kommuntryck,
Linköping.
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användas, vilket i förlängningen innebär att förvaltningen också beslutat om vem som ska
genomföra utvärderingen. I de studerade skolorna har det också varit framförallt rektorerna
som drivit kvalitetsarbetet enligt SIQ. Bedömningskriterierna är explicitgjorda och fasta i
och med användandet av SIQ: s modell och betydelsen av att kunna jämföra sina resultat
med andra lyfts upp i intervjuerna av flera rektorer.

SIQ: s modell står för hög extern reliabilitet men låg lokal trovärdighet eftersom
beskrivningen av verksamheten sker på modellens villkor och inte på den lokala skolans
villkor. Mandat och ansvar att genomföra utvärderingen utgår från skolledningen efter krav
från politiker och tjänstemän. Kvalitetsarbete enligt SIQ: s modell ses som ett expertansvar
där kunskaper om statistisk mätteknik och själva modellen är överordnat kunskaper om
själva verksamheten.

Så långt om bakgrund och introduktion av SIQ: s modell för kvalitetsarbete i skolan. I
kapitel 6.2 analyserar jag vad kvalitetsarbete uppfattas innebära av lärare och rektorer och
i kapitel 6.3 rektorers och lärares förhållningssätt till kvalitetsarbete enligt TQM i skolan.

6.2 Företeelser som uppfattas vara kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete uppfattas av alla intervjupersoner utom en som nära förknippat med
TQM16. Detta har bland annat inneburit att rektorer som upplever att skolan inte arbetar
aktivt med TQM har varit tveksamma till att delta i studien samt att låta mig intervjua lärare
som inte ”gjort det här TQM”. Rektorn vid en skola sade mot bakgrund av ovanstående
nej till att delta i studien och vid en av de deltagande skolorna fick jag bara intervjua
rektorn.

Intervjupersoner säger vid ett flertal tillfällen att de arbetar med kvalitetsarbete i och med att
de arbetar med en viss kvalitetsutmärkelse (Utmärkelsen svensk skola eller Utmärkelsen
kvalitet i produktionen). Samtidigt poängterar flera personer att de arbetar för att
utveckla kvaliteten på skolan fastän de inte arbetar med TQM och att det kanske ändå kan
betecknas som en slags kvalitetsarbete.

Lärare 1: ...och så säger de andra då att vi bedriver också kvalitetsarbete
fast på det här sättet. Det tror jag nog är sanning alltså, man måste inte
välja att gå in i den här tävlingsformen.

En tolkning av citatet är att kvalitetsarbete uppfattas som så liktydigt med att delta i en
tävling om en kvalitetsutmärkelse eller åtminstone använda SIQ: s modell för
verksamhetsbeskrivning att de intervjuade upplever att de måste förhålla sig till detta.

Även om de olika skolorna arbetar mer eller mindre med SIQ: s modell för TQM så
framträder ett gemensamt synsätt på vad kvalitetsarbete innebär, nämligen att
kvalitetsarbete handlar om att arbeta med att se till att skolans mål uppfylls. De företeelser
som uppfattas vara kvalitetsarbete kan kategoriseras i tre områden: (I) att skolan arbetar
med att formulera och konkretisera mål; målfokuserat kvalitetsarbete, (II) att skolan skapar
rutiner för att mer systematiskt kunna utveckla skolans verksamhet eller (om rutiner finns)

                                                
16En av de lärare som deltog i studien (lärare 2) hade varken arbetat med eller hört talas om
kvalitetsarbetet enligt SIQ: s modell. På den skolan var det enbart skolledningen som arbetat med SIQ: s
material. Att läraren ändå intervjuades berodde på att läraren var mycket engagerad i annat arbete som
uppfattades vara kvalitetsarbete av både lärare och skolledning.
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arbetar systematiskt med utveckling av skolans verksamhet; strukturinriktat kvalitetsarbete
samt (III) att de som arbetar i skolan reflekterar och utbyter erfarenheter kring
verksamheten; reflekterande kvalitetsarbete. Mycket av det som beskrivs som innebörd av
kvalitetsarbete kan relateras till tänkandet i SIQ: s modell för TQM men inte allt.

I sista delen av kapitel 6.2 placerar jag in de olika innebörderna av kvalitetsarbete i
Barnetts (1994) modell för spänningsförhållanden avseende utvärderingars makt och form.

I Målfokuserat kvalitetsarbete

Arbete med att formulera och konkretisera mål uppfattas av alla intervjupersoner som en
central del i kvalitetsarbetet. Det handlar om att formulera lokala mål och bryta ner
samhälleliga mål. Avgörande för om de satta målen ska uppfattas som lyckade är att de är
tydliga och mätbara. Med tydliga och mätbara mål avses att de som arbetar i skolan ska
kunna säga efteråt att det här har vi uppnått eller det här har vi inte uppnått. De mätbara
mål som nämns i intervjuerna är kvantitativa mål. Här är ett exempel:

Lärare 3: ...att tänka till och plocka ner och försöka få att vi skulle lägga en
ribba. Vad är det vi vill jobba med och var vill vi sätta våra mål. Sjuttio,
åttio eller nittio procents nöjda om man går ut och undersöker och så.

Intervjupersonen säger att de måste bestämma sig för vilka mål de vill sätta och att målen
bör sättas kvantitativt. Exempel på andra mål som ses som mätbara är målen om att ha
högst 5% elevfrånvaro senast år 2002 och att minst 90% av lärarna ska gilla
kvalitetsarbete.

En intervjuperson menar att målen bör sättas utifrån vad som kan mätas medan en annan
intervjuperson menar att utvärderingsinstrumenten måste utformas så att skolan kan
utvärdera sin verksamhet gentemot de uppsatta målen. Det är enligt min tolkning två skilda
synsätt där det första utgår från en planeringsrationell syn och den andra utgår från en
kontrollerande syn. I den planeringsrationella synen styrs verksamhetens mål av vad som
uppfattas som mätbart. I den kontrollerande synen uppfattas istället
utvärderingsinstrumenten styras av verksamhetens mål. I praktiken används dock i princip
samma form av utvärdering på alla skolor: enkäter och diskussioner bland lärare.

Som en kontrast till de ganska mätfixerade synsätten på målstyrning finns uppfattningen att
skolan ska arbeta mot visioner och på åtminstone tre av skolorna lyfts dessa visioner fram
som någon slags ledstjärna för kvalitetsarbetet. Exempel på visioner är ”Alla ska känna sig
trygga på skolan”, ”Skolan ska vara en skola i tiden” och ”Vi ska vara den bästa skolan i
området”. En intervjuperson menar dock att visioner är ett led i att skolan ska gå ut och
marknadsföra sig för att få nya elever och att det finns en risk med att visionerna stannar vid
vackra ord.

II Strukturinriktat kvalitetsarbete

Mycket av kvalitetsarbetet beskrivs gå ut på att skapa rutiner för att få ett mer systematiskt
sätt att arbeta med att utveckla skolans verksamhet.

Rektor 1: Men vårt kvalitetsarbete går ju ut på, ja nummer ett, att skaffa
oss bra rutiner för saker och ting, bra handlingsplaner.

Rektorn säger att deras kvalitetsarbete syftar till att skapa rutiner för verksamheten.
Samtidigt uppfattas kvalitetsarbete vara någonting som ska pågå ständigt i en skola och det
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handlar då möjligen om att rutiner eller handlingsplaner för utvecklingsarbete ska tillämpas i
det vardagliga arbetet. En målsättning är att kvalitetsarbete inte ska upplevas som någonting
som görs plötsligt utan att personalen i skolan ska uppleva det som ett sätt att arbeta och
ett hjälpmedel för dem att upptäcka brister och ta tag i sådant som inte anses fungera så
bra. Alla intervjupersoner poängterar att kvalitetsarbete är något som måste vara levande
på en skola och pågå ständigt:

Rektor 3: TQM det är ju ingenting som man gör så att säga plötsligt.

Flera använder sig också av begreppet ständig förbättring som återfinns bland SIQ: s
grundläggande värderingar. Begreppet kan anses vara en del i retoriken kring TQM för det
visar sig att samtidigt som TQM inte anses vara något som man gör plötsligt på skolan så är
det bara en av de fyra skolorna har gjort en utvärdering enligt SIQ: s modell mer än en
gång. Arbetet med SIQ: s modell har på de andra skolorna varit ett arbete som gjorts av en
eller två grupper på skolorna under en termin eller två. I intervjuerna framkommer uttryck
för att arbetet med SIQ: s modell är något som sker momentant och inte något som pågår
ständigt.

Rektor 2: När vi gjorde det här TQM, kvalitetsarbetet, ...

---

...vi TQM: ade...

Intervjupersonerna uttrycker att TQM är någonting avgränsat i tid och rum från skolans
övriga verksamhet. Möjligen motsäger inte intrycket av TQM som något av en
engångsföreteelse retoriken att kvalitetsarbete är något som ska pågå ständigt i en skola. En
tolkning är att arbete med SIQ: s modell inte uppfattas som en central del i skolans
kvalitetsarbete.

Nedan presenterar jag vad jag tolkat som strukturerat arbetssätt. De olika sätten att
bedriva kvalitetsarbete genomförs var för sig eller som ett av flera moment i
kvalitetsarbetet. De olika sätten är beskrivning av verksamheten, extern utvärdering,
sökande efter förbättringsområden, avgränsning och prioritering, skrivande av
handlingsplaner, dokumentation, enkäter och kvalitetsmått, jämförelser med andra samt
revision.

Beskrivning av verksamheten

Beskrivning av verksamheten eller verksamhetsanalys är det som skolan gör om den vill
delta i någon kvalitetsutmärkelse enligt SIQ: s modell. De flesta av intervjupersonerna hade
gått en kurs som kommunen ordnat om hur verksamheten kan beskrivas med hjälp av SIQ:
s modell. En intervjuperson beskriver arbetet som att ta en bild eller ett fotografi av
verksamheten:

Rektor 2: Utan jag ser det mer som att man tar en bild och ser, ja de här
fotografierna.

Uttalandet kan tolkas som att beskrivningen av verksamheten med hjälp av SIQ ses som
objektivt och att förutsättningarna för beskrivningen eller fotografiet inte är synliga.

Beskrivningen av verksamheten kompletterades på en skola med så kallade processkartor
som visar hur en process i skolan förflyter. Ett exempel på en process som beskrevs med
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en processkarta var vad som sker från att skolbiblioteket köpt in en ny bok tills dess att
den första eleven lånar boken.

Extern utvärdering

I arbetet med SIQ: s modell ingår det i tävlingsmomentet att externa bedömare gör en
utvärdering av beskrivningen med avseende på angreppssätt, tillämpning och resultat.
Intervjupersoner från de skolor som uttalar att de arbetar enligt hela modellen poängterar
att det är en central del i kvalitetsarbetet att få en objektiv extern utvärdering. På en skola
uttrycks besvikelse över att de kommunala tjänstemännen dröjt med sin utvärdering av
skolans verksamhetsanalys:

Rektor 3: Tyvärr har vi inte fått någon återkoppling där. Det hade varit
intressant att höra vad någon oberoende tyckt att man kan bli bättre på.

I den externa utvärderingen är det objektiviteten som fokuseras vilket kan tolkas som att
kvalitetsarbetet anses få högre trovärdighet utåt och att arbetets legitimerande funktion
förstärks.

Sökande efter förbättringsområden

Utifrån verksamhetsbeskrivningen eller andra utvärderingar arbetar samtliga skolor med att
hitta förbättringsområden det vill säga områden som de anser att de inte är tillräckligt bra
på. Förbättringsområden hittas genom att den egna verksamhetsanalysen eller de egna
utvärderingarna granskas.

Lärare 3: Ja det var sådant där vi kunde se att där låg vi sämst va. Så då
var det ju för oss då att se att där har ju vi någonting att jobba med då, vi
här på skolan då.

Rektor 3: Vi är uppmärksamma på förbättringsområden och så, vad kan vi
förbättra för någonting.

Rektor 4: Visionen är att ta tag i sådant på skolan som inte fungerar så
bra.

Intervjupersonerna säger att de försöker uppmärksamma områden där de inte är så bra,
områden som de kallar för förbättringsområden. Synsättet är deduktivt vilket innebär att
skolorna utgår från de uppsatta målen för att studera vad i verksamheten som inte fungerar
som det ska. Det handlar alltså om att hitta avvikelser från mål och uppsatta normer.
Uttrycket att hitta förbättringsområden har dock en positiv klang eftersom det utgår från
möjligheterna att göra någonting bättre snarare än att söka efter fel och brister.

Avgränsning och prioritering

Avgränsning och prioritering är ett led i kvalitetsarbetet. Flera intervjupersoner uttrycker att
allt inte kan göras på en gång och att det är bättre att satsa på ett par saker.
Utgångspunkterna för prioriteringarna kan vara olika. Antingen utgår prioriteringarna från
förbättringsområden som hittats enligt citatet nedan;

Rektor 2: Så vi tog och lade ner tiden på några områden; utvärdering,
personal. Det kände vi att vi behövde titta mer på.

eller så utgår prioriteringarna från skolans redan uppsatta mål:

Rektor 1: Det här är målet och så satsar vi på det.

Intervjupersonen uttrycker i citatet att de måste avgränsa och prioritera i verksamheten
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utifrån de mål som finns uppsatta.

Skrivande av handlingsplaner

Handlingsplaner, åtgärdsprogram, detaljscheman eller arbetsplaner uppfattas vara ett sätt
att strukturera arbetet med att utveckla verksamheten inom de förbättringsområden som
man hittat. En intervjuperson uttryckte det så här:

Lärare 3: Och då tog vi väl upp sådana områden som vi tyckte att här har
det gnisslat lite grann och vi ville förbättra. Och det har ju lett oss sen till
olika handlingsplaner.

Intervjupersonen säger att de har valt att skriva handlingsplaner för områden som inte
fungerar (jfr förbättringsområden ovan).

Dokumentation

Ett led i kvalitetsarbetet uppfattas vara att skriftligt dokumentera sitt arbete. Några
intervjupersoner säger dock uttryckligen att det finns arbete på skolan som de vill beteckna
som kvalitetsarbete fast det arbetet inte skrivs ned. Det framkommer också att kraven på
skriftlig dokumentation uppfattas som besvärliga:

Lärare 4: Sen tror jag det är så med kvalitetsarbete, allt det som kräver
skriftlig dokumentation, det är ganska mycket vånda runt det och att
själva orden blir rätt och att man ska skicka på remiss.

Intervjupersonen menar att kraven på dokumentation av kvalitetsarbetet gör att
kvalitetsarbetet upplevs som besvärligt. Intervjupersonens utsaga ”att själva orden blir rätt”
tyder dessutom på stor respekt för skriftlig dokumentation. En tolkning är att skrivande inte
är en naturlig del i arbetet på skolan och om något ska skrivas så är det ett allvarsamt
uppdrag som många av de som arbetar på skolan ska vara med att säga sitt om.

Enkäter och kvalitetsmått

Utvärdering i form av kvantitativ mätning sker med hjälp av kvalitetsmått och enkäter. En
skola mäter i så kallade kvalitetsmått. Ett exempel på ett kvalitetsmått är brukarnas nöjdhet:

Rektor 1: Och det betyder att här undersöker vi elevernas, föräldrarnas,
de vi brukar kalla för brukare ibland då, deras, ja hur nöjda de är med
skolan, hur nöjda de är med en massa olika saker egentligen.

I citatet visas att brukarnas nöjdhet avser föräldrarnas och elevernas nöjdhet och att de
mätningar som görs kan omfatta allt möjligt. I mätningarna uppfattas det av
intervjupersonerna som viktigt att se trender; att jämföra mätningar som görs nu med
tidigare mätningar. Förutom mätning av nöjdhet görs mätningar av ekonomiska nyckeltal.
Kvantitativa ord med en objektivistisk klang som mäta, kvalitetsmäta och mätetal
återkommer ofta i intervjuerna som uttryck för kvalitetsarbete.

Enkäterna och kvalitetsmåtten visar sig ha tre olika funktioner i kvalitetsarbetet. För det
första fyller enkäter en legitimerande funktion. Här berättar rektor 4 om hur deras
kvalitetsarbetet startade:

Rektor 4: Två biträdande rektorer började arbeta med kvalitet. De saknade
mätetal. De kom på att de påstod att de var bra men de visste inte för de
hade inte mätt. Det var då de biträdande rektorerna började göra enkäter.
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Vad rektorn säger är att påståenden måste beläggas med mätningar för att påståendena ska
vara trovärdiga. I materialet framträder en uppfattning att utvärdering ska vara objektiv och
att den ska ge information som innebär att skolan kan jämföra med hur det är på andra
skolor. Uppfattningen visar på att utvärdering ses som till för att skolan ska kunna visa utåt
att den faktiskt har en bra verksamhet. Synsättet är ett uttryck för att utvärderingars främsta
funktion anses vara att legitimera verksamheten. Extern utvärdering ses här som ett sätt att
förbättra utvärderingen och göra den mer objektiv vilket i sin tur förstärker den
legitimerande funktionen.

För det andra fyller enkäter en kontrollerande funktion. I intervjuerna uppfattas
utvärderingar som instrument för att undersöka om skolans mål har uppfyllts. Tydliga mål
ses här som helt avgörande för om utvärderingarna ska vara framgångsrika eller ej.

Rektor 1: Det här med utvärdering är ju en svår bit och för att kunna
utvärdera bra måste man ju ha, vara tydlig i vad det är som man vill uppnå
för någonting, vilka mål som man har haft. Att börja på att utvärdera
någonting som har varit otydligt det funkar ju liksom inte heller va.        

         ---
       Ni ska ha förstått

varför andra världskriget startade och ja lite sådär man beskriver varför.
Då är det ju lätt att säga; hur gick det nu då, har ni förstått varför andra
världskriget startade, vilka mekanismer som låg bakom det och så vidare. 

         ---
            Tydliga mål, det här ska vi uppnå,

så här ska vi jobba. Sen funkar det att utvärdera, det är knutarna i det tror
jag.

Rektorn i citatet säger att utvärdering är svårt eftersom det kräver tydliga mål.
Intervjupersonen uttrycker också att det är svårt att sätta tydliga mål i skolan, bortsett från
kunskapsmålen som uppfattas som enklare. Den utvärdering som intervjupersonen talar om
är en utvärdering som syftar till att kontrollera om verksamheten uppfyller de uppsatta
målen som därför måste vara mycket tydliga.

För det tredje fyller enkäter en instrumentell funktion. Det vill säga att utvärderingar
uppfattas syfta till att ta fram information om hur verksamheten fungerar för att kunna uppnå
de uppsatta målen. Det finns också tecken på att utvärdering kan ha en informativ
funktion. Ett exempel:

Rektor 2: Vi försöker ju när vi summerar året att se vad är det som, så att
säga, de här barnen har för behov. Och det har vi sett till exempel att
barnens språk har förändrats radikalt, vi ser att vi har fler barn som är
otrygga till exempel. Och om vi ska tillgodose de här barnens behov då
måste vi plocka ut de här områdena och satsa på det.

Utvärderingen syftar här till att ge information som är av betydelse för att skolan ska uppnå
sina mål och den är inte ett direkt instrument för att förverkliga vissa mål. De olika
funktioner som framkommer återfinns inte renodlat på någon skola utan det finns inslag av
alla synsätt.

Det finns en medvetenhet om kontextens betydelse för de kvantitativa
utvärderingsresultaten. Flera intervjupersoner menar att varje kvantitativt resultat måste
förstås utifrån den kontext som det skapats i och att en del i kvalitetsarbetet är att söka
förklaringar.
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Jämförelser med andra

Jämförelser med andra beskrivs som en del i kvalitetsarbetet:

Lärare 2: ...också ingår i kvalitetsarbetet att man går ut och ser sig
omkring lite grann och gör jämförelser tror jag.

Läraren säger att det är betydelsefullt att jämföra sig med andra för att få nya erfarenheter.
Det handlar om jämförelser både med skolor och med andra verksamheter. En
intervjuperson anser att skolan skulle ha mycket att vinna på att jämföra arbetsförhållanden,
målsättningar och visioner med andra verksamheter och att skolan hela tiden ska göra
jämförelser med livet utanför skolan. En rektor uttrycker att den egna skolan har kommit
ganska långt i arbetet med att jämföra sig med andra skolor:

Rektor 4: Vi vet var vi är, var vi står, våra svagheter och hur det är på
andra skolor i Sverige.

Ovanstående citat kan i sitt sammanhang tolkas som ett uttryck för att jämförelsen har fått
en legitimerande funktion på skolan. Jämförelsen bidrar till att visa att skolan är bra vilket
innebär att syftet med jämförelserna är att legitimera verksamheten utåt. Ett sätt att på detta
sätt legitimera verksamheten utåt är att delta i tävlingar med andra skolor exempelvis utifrån
SIQ: s modell.

Revision

En intervjuperson sa:

Lärare 1: Men kvalitetsarbete blir det ju först när man går tillbaka till det
som man en gång kommit fram till.

Utsagan är kännetecknande för hur de flesta intervjupersoner ser på kvalitetsarbete.
Kvalitetsarbete blir det först då gamla mål och handlingsplaner granskas och värderas och
att nya mål och handlingsplaner skapas utifrån detta. Revision har en instrumentell anstats
och innefattar både utvärdering av tidigare mål och arbete samt omarbetning av mål och
arbete utifrån utvärderingen.

Rektor 2: Och att man då tar med sig det som har varit bra och att man
förändrar det som har varit mindre bra och att inte sätta upp för höga
mål...

Intervjupersonen säger att i utvärderingen är det viktigt att se vad som har varit bra
respektive dåligt och att ta hänsyn till detta då nya mål formuleras. Även sättet att bedriva
kvalitetsarbete anses behöva revideras kontinuerligt:

Lärare 3: Att hela tiden ha en revision i det är ju också att utveckla
kvalitetsarbetet.

III Reflekterande kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete uppfattas också handla om att ha en gemensam dialog och reflektion kring
verksamheten, att utbyta erfarenheter med andra lärare och skolor samt att ha ett visst
förhållningssätt till verksamheten. Jag har valt att kalla det för reflekterande kvalitetsarbete.

Dialog och reflektion

Kvalitativ utvärdering och uppföljning i arbetslaget anses pågå ständigt genom diskussioner
och gemensam reflektion kring arbetet:
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Lärare 3: Och då tyckte vi också då att bland oss, bland oss i arbetslaget
då så har vi ju hela tiden hållit på och jobbat med kvalitetsutveckling
eftersom vi har haft det här då och jobbat mycket med hur vi jobbat i
arbetslag och hur man kan förbättra då.

---

Vi träffas ju varje vecka dels i arbetslaget och dels i den här större
gruppen. Så det ger ju... det är ju hela tiden en diskussion om vad vi gör
och hur det fungerar.

Läraren menar att de arbetar mycket med att utveckla kvaliteten på skolan i sina arbetslag
och att det i arbetslagen naturligt finns en pågående diskussion kring detta.

Kvalitetsarbetet uppfattas handla om att skolans personal i sin yrkesutövning ska granska
sin egen verksamhet utifrån de frågor som situationen väcker och ompröva sig själva.
Reflektion över det dagliga arbetet återkommer ofta i intervjuerna som ett led i
kvalitetsarbetet.

Lärare 1: Varenda dag måste du ha det här, veta vad du gör och varför du
gör det.

Rektor 1: Bara vi är medvetna om, bara inte saker rullar och går hela tiden
utan att man kollar upp.

Lärare 4: Sådana saker är också kvalitetsarbete och där man tvingas att
fundera.

Intervjupersonerna säger att de måste reflektera ständigt över sitt arbete i skolan och att
medvetenheten eller reflektionen kring arbetet är en del i vad de uppfattar som
kvalitetsarbete.

Erfarenhetsutbyte

Jämförelser med andra skolor kan också handla om erfarenhetsutbyte, att lära och ta
intryck av hur andra skolor arbetar. Erfarenhetsutbytets syfte är främjande eftersom det
handlar om att öka kunskapen om verksamheten vilket i förlängningen uppfattas utveckla
verksamheten.

Lärare 3: Dit skickade vi några som fick komma hem och berätta då. Ja allt
det här är ju faktiskt för att höja kvaliteten, för att vi ska bli bättre och inte
stå stilla. Ta det som är det goda och lägga in det i vår organisation där
det passar oss. Så man plockar lite här och lite där va, så man måste ju
känna då att, för lika blir det ju aldrig någonstans va.

Läraren berättar om hur de delade upp sig på skolan så att en grupp åkte på studiebesök
och sedan fick komma hem och berätta om sina erfarenheter. I erfarenhetsutbytet menar
läraren att de kan hämta idéer till att förändra sitt eget arbete utifrån sina egna
förutsättningar. De former för erfarenhetsutbyte som lyfts fram i intervjuerna är att göra
studiebesök, att delta i olika nätverk samt att läsa artiklar och böcker.

Förhållningssätt

Det finns två typer av förhållningssätt till skolans verksamhet som tas upp i intervjuerna:
målmedvetenhet och lyhördhet. Målmedvetenhet som förhållningssätt handlar om att kämpa
mot något mål som man vill uppnå och att ha det målet klart för sig i sitt dagliga arbete.
Målmedvetenheten handlar också om att hela tiden relatera arbetet till de mål som finns
uppsatta för verksamheten.
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Rektor 2: Och dit når man ju inte med alla, men man måste hela, hela tiden
ha det klart för sig.

Intervjupersonen menar att målen måste vara tydliga i arbetet även om de får inse att de inte
alltid kan nå de uppsatta målen. Lyhördhet som förhållningssätt, både internt och externt,
uppfattas vara en form av kvalitetsarbete.

Lärare 3: Men att vara lyhörd för vad som händer runt omkring skolan,
det tror jag är... Det är kvalitetsarbete.

Intervjuperson menar att lyhördhet för det som händer omkring skolan är ett sätt att bedriva
kvalitetsarbete. Andra menar att lyhördhet både gentemot det som händer i och omkring
skolan kan vara grund för reflektion och att lyhördheten därmed blir ett redskap för
kvalitetsarbete.

Utvecklingssamtal

Rektorers utvecklingssamtal med lärare uppfattas som ett sätt att utvärdera lärarens
insatser:

Lärare 3: Det som man får möjlighet att göra då det är ju att diskutera sin
egen arbetssituation och naturligtvis skolledarens syn på mitt arbete får
jag ju veta och man kan göra utvärderingar och man ser att det här
satsade vi på detta sättet och då så här långt har vi kommit...

Läraren säger att i utvecklingssamtalet får hon möjligheter att reflektera kring sitt eget
arbete och sin egen arbetssituation tillsammans med rektor. Till skillnad från den
gemensamma reflektionen i arbetslaget eller lärargruppen kan utvecklingssamtalet antas
vara mer styrt. Mina intryck av sådana utvecklingssamtal från min praktik ute på skolor är
nämligen att de är halvstrukturerade i och med att rektor följer en viss mall.

6.3 Kvalitetsarbetet sett utifrån Barnetts modell

Vid en inplacering av de olika formerna för kvalitetsarbete i Barnetts modell blir det
kvantitativt sett en liten tyngdpunkt i det nedre högra hörnet: en tendens till att
kvalitetsarbetet i skolorna drivs av externa intressen i relativt tekniska former. Men det finns
kvantitativt sett en nästan lika stort motvikt i det övre vänstra hörnet som utgörs av kollegial
utvärdering i relativt fria former och med syfte att öka lärarnas självförståelse. Vad figuren
kan visa är dock att det finns ett spänningsförhållande mellan en kollegial fri och obunden
form av kvalitetsarbete och en byråkratisk bunden teknisk form av kvalitetsarbete.
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               FÖRSTÅELSE
Fri obunden form

(organisatorisk självförståelse)

MAKT
ByråkratiskKollegial

Teknisk form
(ökad 'förståelse' av verksamheten  för extern agent)

Dialog & reflektion (11)
Erfarenhetsutbyte m. andra
skolor (12)

Utvecklingssamtal
m. rektor (13)

Handlingsplaner (3)

Dokumentation av kvalitetsarbete (4)

Enkäter (8) Beskriva verksamheten mha SIQ (5)
Extern oberoende utvärdering (6)

Visioner (10)

Kvalitetsmått (7)
Hitta förbättringsområden (1)

Hitta förbättringsområden (2)

Formulering av kvantitativa mål (9)

(personalstyrd) (huvudmannastyrd)

Figur 3. Mönster avseende makt och form i skolornas kvalitetsarbete.

Att hitta förbättringsområden kan hänföras till två ställen i figuren med delvis motstridiga
grundläggande värderingar. Anledningen till detta är att arbetet med att hitta
förbättringsområden kan handla dels om att hitta avvikelser från normen gällande vissa
mätetal vilket kan ses som en rent teknisk form av utvärdering (1), dels kan det handla om
att genom reflektion komma fram till vilka områden som behöver förbättras vilket kan ses
som en obunden form av utvärdering (2). Några av de övriga har också varit svåra att
placera in på grund av att det är oklart vems intresse utvärderingsformen egentligen
representerar. Ett exempel är skrivandet av olika handlingsplaner (3). Arbetsplan för
skolans verksamhet och åtgärdsprogram för elever med särskilda behov är skolan mer eller
mindre skyldig att upprätta, samtidigt är handlingsplaner för hur lärarna ska arbeta för att
förbättra undervisningen mer internt. Min uppfattning under intervjuerna med lärarna är
dock att de upplever att det skrivandet av handlingsplaner och åtgärdsprogram ökat i och
med ökade externa krav på skriftlig dokumentation. En lärare uttrycker sig så här:

Lärare 4: …vi är ju ålagda att skriva mycket handlingsplaner va, så man
kan väl säga att allt ligger i ett kvalitetstänkande.

Lärarens utsaga tyder på att skrivandet av handlingsplaner är något som drivs av externa
intressen. Krav på dokumentation (4) av kvalitetsarbetet upplevs som externt krav några
lärare uttrycker att de anser att de kan arbeta med kvalitetsarbete utan att det måste
dokumenteras. Som kontrast ställer de den interna dialogen och reflektionen som de inte
upplever har samma krav på dokumentation. Att beskriva verksamheten med hjälp av SIQ
(5) är en teknisk form av utvärdering eftersom det är en generell modell som sägs kunna
beskriva alla organisationer oavsett form och innehåll och eftersom ett led i modellen är att
den ska kunna användas för att jämföra olika organisationer med varandra.
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Inplaceringen av extern utvärdering (6) behöver kanske inte motiveras närmare. Den
genomförs av externer och bakom den finns krav på objektivitet och jämförbarhet.
Kvalitetsmått (7) är statistiska mätetal som används för att beskriva verksamheten på
skolan. Både själva termen mått och innebörden av begreppet är tekniskt till sin karaktär
och syftet är främst legitimerande, det vill säga kvalitetsmåtten kan inte antas fylla någon
funktion för att öka lärarnas förståelse för den egna verksamheten. Olika former av enkäter
(8) används också och där är det inte lika självklart var de ska placeras in i figuren.
Enkäterna kan både ge lärare och externa en ökad förståelse för verksamheten beroende
på utformning och innehåll. Teoretiskt sett bör enkäter som utvärderingsform kunna existera
i alla fyra delar av modellen, mitt intryck från intervjuerna är dock att enkäterna främst har
en teknisk utformning. De kan dock anses företräda både kollegiala och/eller byråkratiska
intressen varför jag har placerat enkäter mittemellan. Att formulera mål handlar om att sätta
mål som går att mäta kvantitativt (9) eller att sätta upp visioner (10) som ska fungera som
ledstjärnor för hela skolans arbete.  Dessa två sätt att sätta mål är helt olika. Att sätta
precisa kvantitativa mål är en teknisk övning som ger jämförbarhet och har därmed ett
byråkratiskt intresse. Att sätta visioner är däremot helt skilt från teknisk mätbarhet. Det är
dock svårt att avgöra om visionen ligger i kollegiets intresse eller i det byråkratiska
intresset. Visionen kan ha en funktion som en sammanhållande kraft att alla på skolan vet
vad de ska sträva efter, de kan dock också vara ett led i att marknadsföra skolan och
därmed representera byråkratiska intressen.

Dialog och reflektion (11) samt erfarenhetsutbyte (12) mellan skolor är fria former av
kvalitetsarbete som både kan ha utvärderande och utvecklande syften. De tjänar kollegiala
intressen eftersom de inte kan bidra till någon ökad förståelse för verksamheten hos
huvudmannen, det är inte heller synligt för utomstående vad som egentligen sker i
kvalitetsarbetet. Utvecklingssamtal med rektor (13) är samtal som rektor har för att
stimulera lärares egen utveckling. Med anledning av min förförståelse av att dessa samtal är
åtminstone halvstrukturerade placerar jag utvecklingssamtalen mittemellan kollegiala och
byråkratiska intressen men på den övre halvan, alltså som en friare form av utvärdering.

Det som framträder i Barnetts modell är en spänning mellan kollegialt friare kvalitetsarbete
och byråkratiskt mer tekniskt kvalitetsarbete. I figur 3 framgår det att det strukturerade
arbetssättet i huvudsak har en byråkratisk-teknisk inriktning medan det reflekterande
kvalitetsarbetet i sin helhet är en form av kollegialt friare kvalitetsarbete. Samtliga av de
byråkratiskt-tekniska företeelserna kan härledas till SIQ:s modell för kvalitetsarbete. Flera
av företeelserna kan dock förekomma även i skolor som inte arbetar med SIQ:s  modell
eftersom begreppen inte är direkt knutna till TQM. ”Beskrivning av verksamheten” och ”att
hitta förbättringsområden” är dock begrepp som kan antas ha introducerats i samband med
SIQ:s modell.  Att med hjälp av extern utvärdering granska sitt kvalitetsarbete är en central
del i SIQ:s modell för TQM och att dokumentera sitt kvalitetsarbete, att arbeta med
enkäter, kvalitetsmått etc, att ha en revision samt att jämföra sig med andra är sätt att
bedriva kvalitetsarbete som lyfts fram i användningen av TQM. Det strukturinriktade
kvalitetsarbetet kan därför också benämnas som ”TQM-inspirerat kvalitetsarbete”.
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6.4 Rektorers och lärares förhållningssätt till 
kvalitetsarbete enligt TQM

Rektorers förhållningssätt till kvalitetsarbete enligt TQM

Rektorerna upplever att de befinner sig i en konkurrenssituation där skolans överlevnad och
ekonomi är beroende av att många föräldrar väljer att låta sina barn gå i just den skolan.

Rektor 1: Det ökar ju kvaliteten och det ökar ju faktiskt det som vi vill åt,
nämligen att vi ska vara en skola som är, ja, lite attraktiv, en skola som
folk vill välja till.

Kvalitetsarbetet ses enligt ovanstående citat som ett sätt att visa för föräldrar och andra
utomstående att skolan faktiskt är bra. Kvalitetsarbetet fyller då delvis en legitimerande
funktion för rektorerna (R1, R2, R3 och R4). I samband med detta är det intressant att se
att rektorerna placerar sig ganska tydligt på en ordinal skala avseende hur de ser på TQM
från skepsis till entusiasm.

Skepsis-------------------------|-------------------------Entusiasm

R1 R2 R3 R4

De skeptiska rektorerna

I intervjuerna visar det sig att TQM: s begrepp kring verksamheten, exempelvis kund och
produkt, inte accepteras av två rektorer. Dessa rektorer har placerats in som skeptiska till
TQM. Båda uttrycker att en användning fullt ut av SIQ: s modell i skolan innebär att eleven
betraktas som produkt. Uppfattningen grundar sig på att de anser att om begreppet kund
ska användas så är det samhället som måste ses som den primära kunden eftersom de
uppfattar samhället som uppdragsgivare. Rektor 1 uttrycker sig så här kring kund och
produkt:

Rektor 1: Ja man kan ju försöka använda lite andra ord va. När man pratar
om kund så kan man ju, man behöver ju inte använda det ordet för att
överhuvudtaget att sätta sig och definiera vem är egentligen vår kund, ja
det är ju de som ger oss pengarna, som köper verksamheten och det är ju
politikerna i Stadshuset. De är ju, det är ju vår kund. Ja, vad är eleverna?
Är de produkter? Är de någonting som vi försöker tillverka eller sätta in
rätt kunskap i dem?...

Rektorn i ovanstående citat uttrycker just uppfattningen att det bara är politikerna som kan
vara kunder och att ett sådant synsätt skulle resultera i att eleverna måste ses som
produkter.

Rektorerna har valt olika strategier, antingen att inte arbeta med kvalitetsarbete enligt SIQ:
s modell eller att ignorera vissa begrepp och bara använda de delar av modellen som
uppfattades som ”anpassningsbara” till skolan. Rektor 2 menar att vissa av begreppen i
modellen måste ignoreras:
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Rektor 2: Ja alltså det som var väldigt... mäta produkterna, som var väldigt
mycket effektiviteten. Du kan ju inte mäta. Det är ju mer på en industri, där
du kan mäta hur många datorer du producerar på en timma till exempel. Då
det kan man ju inte mäta. Du kan ju aldrig mäta riktigt här för eleven är ju
den är ju bara här några år av sitt levnad. Du kan mäta vissa saker men
vissa saker kan du aldrig mäta på en människa så det hoppade vi över.

Eftersom rektor 2 säger sig acceptera TQM: s arbetssätt men inte begrepp och dessutom
tillämpar vissa delar av TQM i sin skolas verksamhet så har rektor 2 placerats in som den
näst mest skeptiske rektorn.

Rektor 1 vänder sig dessutom mot formaliteten i kvalitetsarbete enligt TQM:

Rektor 1: Om man ska läsa in och köra någon slags mönster så att säga
som TQM till exempel, det känns lite mera tvingande som att det är mera
för sakens skull. För det arbetets skull än för skolans skull. Det är lite
mera att visa utåt.

I utsagan om TQM: s krav på formalitet bekräftar också rektor 1 att kvalitetsarbete kan ha
en legitimerande funktion.

De entusiastiska rektorerna

De entusiastiska rektorerna menar att TQM visar på brister som finns i organisationen och
att en fördel är att de som arbetar på skolan vänjer sig vid att bli utvärderade. Den mest
entusiastiske rektorn (rektor 4) uttrycker sig så här:

Rektor 4: Jag tycker att metoden är väldigt tydlig, den avslöjar
obarmhärtigt alla svagheter.

Rektor 4 uttrycker att SIQ: s modell är oerhört tydlig samt att det inte går att ”lura”
modellen; modellen ses alltså som ett objektivt oberoende instrument för att granska
skolans verksamhet. Båda rektorerna (rektor 3 och 4) menar att en stor fördel med TQM
är att utvärderingarna som görs blir objektiva särskilt den granskning som görs av skolans
egen verksamhetsanalys antingen av den kommunala förvaltningen eller av sk examinatorer i
tävling om en kvalitetsutmärkelse.

De båda rektorerna tar upp orden eller begreppen inom TQM som en liten svårighet.
Rektor 4 menar att det var svårt att få lärarna intresserade i början eftersom de slog ifrån
sig orden. En tolkning är att rektorn menar att det inte är ordens innebörd, begreppen, som
är problematiska utan bara själva benämningen. Rektor 3 menar däremot att begreppen
kan vara svåra att förstå i skolan.

Rektor 4 använder sig av begreppet kunder om eleverna i intervjun på ett sätt som visar att
rektorn uppfattar det som självklart:

Rektor 4: Då kom frågan upp, var fanns eleverna? Våra kunder!

eller

Intervjuaren: Var innebär en tydlig kundorientering?

Rektor 4: Vi talar om vad vi förväntar oss av dem, förklarar vad som gäller.
De får svar på frågor. Vi ger alltid besked till elever som kommer och
undrar över något. Eleverna blir trygga i den vetskapen.

På frågan om vad en tydlig kundorientering innebär svarar rektorn om hur de bemöter
eleverna. Citaten visar att rektor 4 inte själv ser TQM: s begrepp som besvärliga. Rektor 3
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som ser begreppen som problematiska  förklarar att de har tagit begreppen som de är,
bestämt sig för en definition och sedan gått vidare:

Intervjuaren: Begreppen inom TQM har upplevts som kontroversiella i
skolan hur har ni hanterat det?

Rektor 3: Kund! Kund, nej vi har tagit det som det är. Barn och unga har
vi betonat och föräldrarna ytterst. Andra formuleringar som vi undrar ‘va
fasen menar de’ det finns, men jag kan inte komma ihåg… Vi har bestämt
oss för en definition och sen har vi gått på den. Vi har väl knorrat lite.

Rektor 3: s strategi liknar därmed rektor 2: s strategi som har valt att ignorera vissa
begrepp och bara använda delar av modellen. Skillnaden är att rektor 3 har tagit till sig
modellen och arbetar med den i dess helhet och att rektor 3 intar en positiv hållning. Ett
exempel på den positiva hållningen är att rektor 3 under intervjun ger uttryck för beundran
för rektor 4 som enligt rektor 3 lyckats mycket bra i sitt TQM - arbete.

Begrepp

Ett uttryck för rektorernas förhållningssätt till TQM är hur de ser på begreppen som TQM
är bärare av. De skeptiska rektorerna gör försök till att analysera vad TQM: s begrepp står
för (se tidigare citat). Utifrån sina analyser så kommer de till två olika slutsatser: den första
rektorn accepterar inte TQM: s begrepp eller att arbeta enligt SIQ: s modell, den andra
rektorn väljer bort vissa delar av TQM som hon inte uppfattar som anpassningsbara. De
positiva rektorerna gör ingen analys av vad TQM: sbegrepp står för och de accepterar
användningen av begreppen i skolan. Den ena av dessa rektorerna säger att begreppen är
svåra att förstå och att de gör egna definitioner. Den andra rektorn accepterar begreppen
som oproblematiska. De fyra rektorerna har alltså valt fyra olika strategier för att hantera
begreppen inom TQM.

A. Analys av begreppen B. Ingen analys av begreppen

1. Accepterar inte (R1) 3. Gör egna definitioner (R3)

2. Ignorerar vissa begrepp (R2) 4. Accepterar som oproblematiska (R4)

En fråga är hur rektorernas olika strategier ska förstås. Genom att två av rektorerna inte
gör någon analys av begreppen skulle en tolkning kunna vara att de har bestämt sig hur de
ska förhålla sig till TQM redan innan de satt sig in i, eller utan att sätta sig in i vad TQM i
skolan innebär. En annan möjlighet är att även dessa rektorer gjort en analys av begreppen
inom TQM och att de väljer att inte fördjupa sig i detta under intervjun eftersom
användningen av begreppen i skolan uppfattas som en kontroversiell fråga och att de vill
visa på de positiva sidorna av användningen av TQM i skolan. Anledningen till att de
skeptiska rektorerna analyserar begreppen i intervjun kan på samma sätt vara att de vill
visa på det problematiska i att använda TQM i skolan. I samtal med en av personerna i den
kommunala förvaltningen för att få fram bakgrundsinformation till kvalitetsarbetet i skolorna
gav personen uttryck för att skeptiska lärare och rektorer använder sig av begreppen som
en förevändning för att slippa arbeta med TQM. Om denna senare tolkning  är riktig
innebär det att rektorerna är medvetna om TQM: s grundläggande värderingar och att två
av rektorerna uppfattar att dessa värderingar ligger i linje med de värderingar som ska vara
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gällande för skolans organisation och att de andra två rektorerna uppfattar att så inte är
fallet.

Skolans sociala kontext

Det verkar finnas en koppling mellan rektorernas inställning till TQM och skolornas
upptagningsområde av elever. De båda skeptiska rektorerna (R1 och R2) tar upp hantering
av sociala problem och komplicerade föräldrarelationer som en viktig kvalitetsfråga. En av
de entusiastiska rektorerna (R3) tar också upp att skolan ligger i ett område utan några
större sociala och ekonomiska problem. En tolkning är att kvalitetsmätning enligt TQM inte
tar hänsyn till skolans sociala kontext och att rektorer i områden med större sociala
problem därför inte finner TQM lika användbart för att utveckla kvaliteten på skolan eller
för att legitimera verksamheten.

Lärares förhållningssätt till kvalitetsarbete enligt TQM

Lärarna har ett kluvet förhållningssätt till TQM och det är inte lika lätt att placera lärarna på
en skala från skeptiska till entusiastiska även om de i princip antar samma hållning som
rektorerna. Två av lärarna har arbetat aktivt med kvalitetsarbete under två olika rektorer
där den första rektorn var förespråkare för TQM och då skolan vann en
kvalitetsutmärkelse och där den andra var kritisk/skeptisk till TQM och de begrepp som
TQM är bärare av. De två lärarna menar att TQM är svårt att förstå för ”vanligt folk”. Den
tredje läraren har ingen erfarenhet av att arbeta med TQM och verkar inte veta vad
kvalitetsarbete enligt TQM innebär. Läraren finns på samma skola som en skeptisk rektor.
Den fjärde läraren är positiv till TQM och finns på en skola med en entusiastisk rektor.

I den kvalitetsgrupp som de arbetar blir de lojala mot det pågående kvalitetsarbetet dels
eftersom de ges möjlighet att påverka utvecklingen av kvalitetsarbetet, dels eftersom
kvalitetsarbetet innebär statushöjning och kan verka som en faktor i den individuella
lönesättningen. En rektor säger först att lärare inte får betalt för att arbeta med
kvalitetsarbete men säger sedan motsatsen:

Rektor 4: Kvalitetsarbete är dessutom ett kriterium i de individuella
lönerna.

Svåra ord och begrepp

Lärare som arbetat med hela SIQ: s modell menar att formuleringar och begrepp inom
modellen kan vara svåra att förstå i skolan och att egna definitioner måste göras. En
tolkning är att det språk som finns i modellen är så främmande i skolans värld att lärare tros
ha svårt att förstå begreppens innebörd. Tolkningen styrks av en av de intervjuade lärarna
som menar att om alla lärare på en skola ska kunna sättas in i kvalitetsarbete enligt TQM så
måste enklare ord användas för att lärarna ska förstå.

Två lärare säger så här om att använda TQM som lärare:

Lärare 4: Men kommer man med ord som TQM, folk vet inte vad det är.
Utan då gäller det att förklara på enkel svenska.
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Lärare 3: Där han berättade om det här med kvalitetsutveckling, var det
var då, hur man skulle tänka då. Hemskt svårt. Det var jättesvårt att
komma in i de här tankarna, om man säger nu då TQM eller, för att det är
som strikt skrivet. För att som vanlig person då sitta och förstå allt det
här. Jättesvårt.

Lärarna uttrycker att de ser sig som ”vanligt folk” i TQM-sammanhang och att de som
lärare knappt kan förstå kvalitetsarbetets innebörd och tankesätt. En av lärarna, som är
positiv till TQM menar också att lärarna måste anpassa sig till språket inom TQM.

Lärare 3: Jobbar man i skolans värld så vill man ju att det ska stå precis då
förstår du som ja lektioner eller facktermer som man använder i skolan
men det är det ju inte, utan det är ju skrivit mer som att precis vem som
helst kan gå in och titta på det och man kommer... Som vi skulle kunna gå
till en fabrik då, ett företag och se då.

Läraren säger att när de tillägnat sig kunskap om SIQ: s modell så får de en generell
expertkunskap som gör att de kan gå ut och granska vilken annan organisation som helst.
På samma sätt kan då experter utan erfarenhet av skolverksamhet gå in och granska
skolan. Erfarenhet av verksamheten är underordnat expertkunskap avseende
utvärderingsmodellen i granskning av verksamheten vilket också är ett tecken på
huvudmannastyrning och byråkrati. Lärarens utsaga kan tolkas som att hon upplever att det
uppfattas som trångsynt att tycka att facktermer ska användas för att beskriva och
utvärdera skolans verksamhet.

Lärare 3 och rektor 4 uttrycker att lärarna måste lära sig det nya språket inom TQM för att
kunna utveckla skolans kvalitetsarbete. Utsagorna tyder på stor tilltro till
expertutvärderingar och att specifik kunskap om skolans verksamhet och organisation
värderas lågt i kvalitetsarbetet.

Att begreppen uppfattas som svåra att sätta sig in i har också gjort att det upplevts svårt att
förankra kvalitetsarbetet hos personalen.

Lärare 3: Och det förstår man men det tar en väldigt lång tag att sätta sig
in i det så va och det gör ju inte alla på en arbetsplats.

Läraren menar att det är självklart att det tar lång tid att sätta sig in i kvalitetsarbete enligt
TQM och att alla inte kan förväntas göra det. Synsättet kan vara en anledning till att lärarna
på skolan inte är lika involverad i arbetet med TQM som skolledning och de enstaka lärare
som finns med i kvalitetsledningsgruppen eller motsvarande. För att få alla på skolan
delaktiga har två av skolorna i studien kopplat in konsulter för att förklara vad arbetet går
ut på och vad begreppen betyder. En av rektorerna menar att sättet att arbeta med kvalitet
är något som alla kan ta till sig bara de förstår vad arbetet går ut på. Att ta in konsulter som
ska förklara hur lärarna ska arbeta stärker intrycket av att det i användningen av TQM finns
en hög tilltro till expertkunskap.

Kvalitetsarbete är inte bara TQM

Alla lärare tar upp arbetslagets pågående samtal och utvärderingar som något som
uppfattas utveckla kvaliteten på skolan. Men lärarna uttrycker inte att arbetslagets arbete
är en del i kvalitetsarbetet utan att det borde vara en del i kvalitetsarbetet. Det uppfattas
alltså som givet uppifrån vad kvalitetsarbete kan vara och vad det inte kan vara. En lärare
menar att kvalitetsarbete i bemärkelsen kvalitetsmätning inte har bidragit till att hon har
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förändrat sin syn på sitt arbete. Hon anser att diskussionerna i arbetslaget kring förändrade
förutsättningar för skolan  har större betydelse:

Lärare 1: Men jag menar, det här sättet att kvalitetsmäta, jag tror rent
känslomässigt är vi väldigt långt ifrån i skolan att säga att det, det är…
som påverkar oss i det stora och i det hela. Jag menar då har du ju
läroplansstyrningen, kursplanerna, betygs… betyget det nya
målrelaterade betyget. Det tycker jag känns som större redskap för oss att
säga att det har förändrat vårt synsätt. Vi pratar mycket om elevaktiva
arbetssätt och vi ska förändra arbetsformer och vi ska ha
ämnessamverkan och så vidare. Jag menar det är väl mer de
diskussionerna som leder till ett förändrat synsätt på eleverna är jag nog
beredd att säga.

De två lärare som jag intervjuar i par kommer under intervjuns gång fram till att de anser att
allt de gör för att förbättra kvaliteten på skolan är kvalitetsarbete:

Lärare 4: Vi sitter ju med i en PLAN - grupp både L1 och jag i samma
grupp. Där tycker jag att vi bedriver mycket kvalitetsarbete. Just det här
att få eleverna att vara motiverade och ta ansvar.

Lärare 1: Att vi också väljer att ompröva oss själva när vi jobbar med olika
provformer. Vi har bestämt för att vi ska skriva logg - bok. Det är ju ett
sätt att medvetet kämpa mot något mål att vi vill ha reda på saker om
elever eller att vi kan delge varandra saker om skrivprocess då. Det är ju
också kvalitetsarbete.

Lärare 4: Ja just det att ha kollegor att bolla emot och se vad man lyckas
med och inte lyckas med. Tips på förändringar och det är så mycket. Det
är ett arbete i kvalitetsarbete även om det inte sätts ner på pränt alla
gånger. Visserligen dokumenteras det men det finns vissa saker som jag
betecknar som ett gott kvalitetsarbete som inte finns nedskrivet.

Ovan uttrycker lärarna att de, i arbetslag eller andra grupper, granskar och värderar sitt
arbete i en process eller ett pågående samtal som inte är synlig för utomstående. Lärarna
betonar gruppens funktion för kvalitetsutveckling och en personalstyrd kollegial friare form
av utvärdering. Att lärarna inte ger uttryck för att de argumenterar eller anser sig kunna
argumentera för vad som utvecklar kvaliteten på skolan kan tolkas som dåligt professionellt
självförtroende.

En annan tolkning är att lärarna har svårt att formulera sig kring verksamheten och att de
därför inte kan argumentera för sina erfarenheter (Colnerud & Granström 1993).

Nya tankebanor

Samtidigt som lärarna menar att diskussioner och erfarenhetsutbyte med andra lärare fyller
en större roll i att förändra deras sätt att tänka om skolan så menar en lärare att lärare
behöver provoceras till att tänka i nya banor och att kvalitetsarbete enligt TQM har varit ett
sätt att provocera och stimulera till reflektion:

Man skulle önska att någon kom in och rör om lite grann och kastar ut lite
grann så där. Förstår du? Lite... det blev ju ihop med kvalitets och lika
med Sture, han var ju lite provokativ ibland och slängde ut frågor som
man får tänka på, sånt då skulle man önska att man hade som kom hit och
rörde om lite så att man fick tänka i nya banor.
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6.4 Sammanfattning

SIQ: s modell har introducerats top - down i de studerade skolorna. De företeelser som
uppfattas vara kvalitetsarbete kan kategoriseras i tre områden: (I) Målfokuserat
kvalitetsarbete som innebär att skolan arbetar med att formulera och konkretisera mål. (II)
Strukturinriktat kvalitetsarbete som innebär att skolan skapar rutiner för att mer
systematiskt kunna utveckla skolans verksamhet eller (om rutiner finns) arbetar systematiskt
med utveckling av skolans verksamhet. Det strukturinriktade kvalitetsarbetet kan också
benämnas som ”TQM-inspirerat kvalitetsarbete”. (III) Reflekterande kvalitetsarbete som
innebär att de som arbetar i skolan reflekterar och utbyter erfarenheter kring verksamheten.

Vid en analys av form för kvalitetsarbetet  och vems intresse som är styrande visar det sig
att det finns en spänning mellan friare kvalitetsarbete som drivs av kollegiala intressen och
mer tekniskt kvalitetsarbete som drivs av byråkratiska intressen.

Kollegiala intressen ______________________ Byråkratiska intressen
fri form teknisk form

Det finns en stor tilltro till expertutvärdering och expertkunskap. Detta visar sig bland annat
i att de som förespråkar TQM anser att lärare måste anpassa sig till TQM: s
begreppsapparat. Lärarna uttrycker dock att de anser att begreppen inom TQM är svåra
att förstå. Tilltron till expertutvärderingar tydliggörs i och med att två skolor har kopplat in
konsulter för att involvera lärarna i kvalitetsarbetet enligt TQM. Kunskap om
organisationen och den lokala skolans verksamhet värderas lågt i sammanhanget.

Lärarna är kluvna mellan sitt engagemang i det huvudmannastyrda kvalitetsarbetet och det
kollegiala kvalitetsarbetet. Lärarna i studien betonar det kollegiala fria kvalitetsarbetet som
det arbete som verkligen kan förändra deras sätt att se på skolan men samtidigt accepterar
de det huvudmannastyrda tekniska kvalitetsarbetet. Det finns två skilda tolkningar till
lärarnas agerande, den ena är att de har ett lågt professionellt självförtroende och den andra
är att de saknar ett språk för att formulera sig kring skolverksamheten. I båda fallen tyder
det enligt Colnerud & Granström (1993) på bristande professionalitet.

Kvalitetsarbete ses från rektorernas sida som ett sätt dels att utveckla skolan, dels att visa
utåt gentemot föräldrar och politiker att skolan är bra. Kvalitetsarbetet har alltså både en
instrumentell och en legitimerande funktion.

Rektorerna placerar sig på en skala från skepsis till entusiasm inför TQM. Ett uttryck för
rektorernas förhållningssätt till TQM är hur de ser på begreppen som TQM är bärare av.
De fyra rektorerna har valt fyra olika strategier för att hantera begreppen inom TQM.

A. Analys av begreppen B. Ingen analys av begreppen

1. Accepterar inte 3. Gör egna definitioner

2. Ignorerar vissa begrepp 4. Accepterar som oproblemtiska

Rektorernas förhållningssätt till TQM är kopplat till skolornas upptagningsområde av
elever. En tolkning till detta är att kvalitetsmätning enligt TQM inte tar hänsyn till skolans
sociala kontext.
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7.  Diskussion

I kapitel sju diskuteras resultaten och avslutningvis lämnas förslag till
fortsatt forskning kring kvalitetsarbete i skolan.

7.1 Resultatdiskussion

Företeelser som uppfattas vara kvalitetsarbete

Den första frågeställning i examensarbetet var att undersöka vilka olika företeelser som
uppfattas vara kvalitetsarbete i skolan. I resultaten visar det sig att det är en mängd
företeelser som betraktas som kvalitetsarbete även om det som officiellt betraktas som
kvalitetsarbete är mycket nära kopplat till TQM. Genom att arbeta med en
kvalitetsutmärkelse visar skolorna också gentemot den kommunala förvaltningen att de
verkligen arbetar med kvalitetsarbete. Det var ju till och med så att rektorer var tveksamma
till att låta mig intervjua lärare eftersom de inte arbetade tillräckligt aktivt med
kvalitetsarbete och då syftade de på TQM. En risk med att kvalitetsarbete officiellt
förknippas så starkt med TQM är att det kvalitetsarbete som sker inofficiellt (det kollegiala
friare kvalitetsarbetet) hämmas. En förutsättning för att så inte ska ske är att det inofficiella
kollegiala kvalitetsarbetet också synliggörs både inom den enskilda skolans organisation
och gentemot den kommunala uppdragsgivaren.

Intressen bakom och former för kvalitetsarbetet

De företeelser som av de intervjuade lärarna och rektorerna uppfattas vara kvalitetsarbete
kategoriserades i tre områden: (I) målfokuserat kvalitetsarbete, (II) strukturinriktat
kvalitetsarbete eller TQM-inspirerat kvalitetsarbete och (III) reflekterande kvalitetsarbete.
Den andra frågeställningen handlade om hur dessa företeelser kan relateras till kollegiala
respektive byråkratiska intressen samt fria och tekniska former. Resultaten visar att sätten
att bedriva kvalitetsarbete har olika form och representerar olika intressen. Det TQM-
inspirerade kvalitetsarbetet representerar en teknisk och byråkratisk syn på kvalitetsarbete
medan det reflekterande kvalitetsarbetet representerar en kollegial och, vad gäller form, en
friare syn.

TQM-inspirerat och reflekterande kvalitetsarbete bygger också på olika grundläggande
värderingar och olika föreställningar om vad skolan är. TQM-inspirerat kvalitetsarbetet
utgår från att alla organisationer oavsett form och innehåll kan bedömas efter samma
kriterier; det vill säga att målen för kvalitetsarbete är de samma i skolan som i vilken annan
organisation som helst, vare sig det är en myndighet eller ett industriföretag. Reflekterande
kvalitetsarbete bygger däremot på att organisationen ses som konstituerad av dess
människor och dess verksamhet: att varje organisation är unik. TQM bygger på att mål
kvantifieras så att de uppfattas bli mätbara. En intervjuperson säger att man måste
bestämma sig för till exempel hur nöjda föräldrar man vill ha. Alla kan inte bli nöjda och
därför sätts målet till exempelvis sjuttio procent nöjda föräldrar. Utifrån ett reflekterande
kvalitetsarbete skulle målet vara att sträva efter att föräldrarna ska vara så nöjda som
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möjligt även om frågan om föräldrars nöjdhet kanske inte skulle ses som en fråga om
skolans kvalitet. Utifrån TQM är det givet att kundernas tillfredsställelse är en
kvalitetsaspekt men i ett reflekterande kvalitetsarbete måste lärare ta ställning till om det är
elevens omedelbara tillfredsställelse som innebär kvalitet eller, om det nu finns en
motsättning,  att det är elevens förmåga att verka som aktiv och ansvarstagande
samhällsmedborgare efter avslutad skolgång som innebär kvalitet för skolan. Vilket synsätt
som dominerar påverkar naturligtvis vilka mål som formuleras och i slutänden hur
verksamheten kommer att se ut.

Lärarnas förhållningssätt

Den tredje frågeställningen i examensarbetet handlade om hur lärarna och rektorerna
förhåller sig till kvalitetsarbete enligt SIQ: s modell för TQM. I resultaten visar det sig att
lärarna har ett tvetydigt förhållningssätt till förhållandet mellan TQM och ett reflekterande
kvalitetsarbete. Å ena sidan betonar lärarna det reflekterande kvalitetsarbetet som det som
kan förändra deras sätt att tänka och arbeta i undervisningen, å andra sidan arbetar de med
TQM eller TQM-inspirerat kvalitetsarbete. Ett sätt att förstå lärarnas preferens för
reflekterat kvalitetsarbete är att de hellre utvärderar sig på ett informellt sätt själva eller
tillsammans med kollegor. Eftersom omvärdering av synen på skolan innebär att utveckla ny
kunskap kan lärares preferenser för informellt kvalitetsarbete jämföras med vad Hultman &
Robertson-Hörberg (1998) kommit fram till avseende lärares kunskapande: att lärare
bygger sin kunskap främst på egna erfarenheter och därefter på råd från kollegor,
utvecklingsarbete och kurser. Det vill säga att lärare föredrar informella kunskapskällor
framför formella.

Att lärare betonar det reflekterande kvalitetsarbetet och samtidigt arbetar med SIQ: s
modell eller ett TQM - inspirerat kvalitetsarbete väcker frågan om varför de inte
argumenterar mer för sin sak åtminstone i intervjun. En förklaring kan vara att de är lojala
mot skolledningen och det kvalitetsarbete som de själva är engagerade i och därmed inte
vill kritisera det arbetet. Intervjuer med andra lärare, än de som arbetar aktivt med
kvalitetsarbete, skulle kunna visa om så är fallet.

En annan förklaring till varför lärarna inte argumenterar mer för ett reflekterande
kvalitetsarbete skulle kunna vara (1) att lärare saknar begrepp att formulera sig kring
verksamheten eller (2) att lärare har ett lågt professionellt självförtroende.

Magnusson (1997) skriver att den mest påtagliga erfarenheten från hans intervjustudie med
lärare är lärares svårigheter att uttrycka sin kunskap samt att lärarna inte hade någon vana
vid att formulera sig kring sitt arbete och sin kunskap. Möjliga orsaker till detta kan enligt
Magnusson, förutom ovanan, vara ovilja eller oförmåga. Oviljan menar Magnusson ligger
nedgrävd i lärartraditionen: man talar inte om vad man kan eller hur man kan bli bättre som
lärare. Oförmågan kan kopplas till att lärare enligt Granström (Colnerud & Granström
1993) saknar kognitiva och kommunikativa redskap, ungefär ett yrkesspråk. Österberg
(1999) har undersökt lärares yrkesspråk och funnit att visst har lärare begrepp och teorier
men att dessa rör mycket konkreta delar av lärares arbete, exempelvis regler i
klassrummet. Lärarna granskar eller ifrågasätter inte de värderingar som ligger till grund för
olika uppläggning av undervisningen utan dessa värderingar ses som privata (ibid). Lärares
sätt att prata om centrala delar i lärararbetet skulle kunna förklara varför lärarna har en
accepterande hållning gentemot TQM trots att de i intervjuerna förespråkar ett
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reflekterande kvalitetsarbete och därmed egentligen förespråkar värderingar som är i
konflikt med TQM. Det kan vara så att lärare inte har någon träning i att se eller formulera
underliggande värderingar och att de därför har svårt att ta ställning till dem.

Den andra förklaringen till varför lärare inte argumenterar för sin syn på kvalitetsarbete kan
vara ett lågt professionellt självförtroende åtminstone avseende kvalitetsarbete och
utvärdering. Ur ett historiskt perspektiv kan detta förstås med att staten har krävt och
genomfört extern utvärdering av skolan allt sedan folkskolans införande. Lärarkollektivet är
alltså vant vid externa expertutvärderingar av olika slag och att makten och ansvaret för
utvärdering och kvalitetsutveckling utgår från staten. Introduktionen av kvalitetsarbetet
enligt TQM i de studerade skolorna har ju skett top-down och lärarna har bara i begränsad
utsträckning varit involverade i arbetet.

Rektorernas förhållningssätt

I intervjuerna med rektorerna visade det sig att rektorerna påtagligt upplever att de befinner
sig i eller ska befinna sig i en konkurrenssituation med andra skolor. Kvalitetsarbete
uppfattas, förutom att kunna utveckla skolan, också kunna användas som ett led i att
marknadsföra skolan gentemot dess intressenter, främst föräldrar och politiker.
Kvalitetsarbetet fyller därför delvis en legitimerande funktion där själva kvalitetsutvecklingen
inte alltid är central. Capper & Jamison (1993) menar just att TQM: s drivkraft är att
säkerställa ledande positioner i en konkurrenssituation. Att rektorernas syn på SIQ: s
modell är kopplat till skolans sociala kontext kan vara ett tecken på att modellen inte
förmår ta hänsyn till den sociala kontexten och att modellen därmed inte mäter kvaliteten på
skolan. En effekt av detta är att SIQ: s modell då inte blir ett lika effektivt
konkurrensredskap för skolor med mer sociala problem. Skolor utan sociala problem
gynnas då i modellen och kan använda sig av den för att hävda sig i konkurrensen med
andra skolor. På så sätt skulle SIQ: s modell kunna vara eller bli ett redskap som kan
användas för att öka den sociala, ekonomiska och kulturella segregeringen av samhället.
Englund (1996) menar att konkurrensen mellan skolor och redan föräldrars rätt att välja
skola strider mot tanken på en gemensam grundskola; grundskolans funktion som
demokratiförberedande och mötesplats för olika sociala grupper försvagas.

Rektorernas olika syn på begreppen inom TQM och rektorernas hantering av
introduktionen av TQM i skolan tyder på att de leder sina skolor med skilda värderingar
som grund. Ett sätt att förstå detta är att se det i ljuset av att skolans mål är motstridiga och
att stat och kommun kan ge uttryck för skilda värderingar. I studien är det kommunen som
har fört in SIQ: s modell i skolorna mot bakgrund av att kommunen vill öka den
ekonomiska effektiviteten. Statens intressen representerar i högre grad en pedagogisk
inriktning i och med att staten förmedlar sina grundläggande värderingar genom läro- och
kursplaner. I och med att två av rektorerna inte gav uttryck för att de analyserat begreppen
inom TQM utan att de mer eller mindre accepterade begreppen kan deras syn på TQM: s
begrepp å andra sidan tyda på att dessa rektorer precis som lärare kan ha svårt att se och
ifrågasätta grundläggande värderingar.

Ett organisationsdidaktiskt perspektiv

Genom att lägga ett organisationsdidaktiskt perspektiv på resultaten frågar jag efter
förutsättningarna för kvalitetetsarbetet att utveckla skolan till en professionell organisation.
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Enligt ett organisationsdidaktiskt synsätt så är det en styrka i SIQ: s modell att
beskrivningen av verksamheten betonas eftersom att beskriva och formulera sig kring
organisationen och verksamheten är ett sätt att förstå vad man håller på med.
Introduktionen av TQM har inneburit att de intervjuade lärarna och rektorerna verkligen
har satt sig ner för att granska och formulera sig kring sin egen verksamhet. Enligt ett
organisationsdidaktiskt perspektiv är bristen med  SIQ: s modell att beskrivningen görs
utifrån givna begrepp och med korta precisa formuleringar och kvantitativa data vilket
också innebär att skolledningens och lärarnas ökade förståelse för skolans verksamhet
formas av utifrån givna begrepp och kvatitativa data. Enligt ett organisationsdidaktiskt
perspektiv är det alltså en uppenbar nackdel med SIQ: s modell att det inte är lärarna som
skapar begreppen kring skolans verksamhet utan dessa har skapats av andra och inte för
skolan specifikt. Reflektionen kring och beskrivningen av skolans verksamhet sker därmed
på andra villkor än den lokala skolans. Slutligen finns det en grundläggande konflikt mellan
ett organisationsdidaktiskt perspektiv och TQM: TQM utgår från att alla organisationer kan
bedömas enligt samma kvalitetskriterier medan organisationsdidaktiken utgår från att varje
organisation är unik beroende på dess medlemmar och organisationens uppgift och
funktion.

Utgångspunkten för ett reflekterande kvalitetsarbete ligger däremot nära
organisationsdidaktiken eftersom verksamheten då beskrivs genom att begrepp och teorier
skapas utifrån verksamhetens egna förutsättningar. Ytterligare en brist med det
strukturerade TQM - inspirerade kvalitetsarbetet och SIQ: s modell är att det är
skolledningen som driver kvalitetsarbetet. Särskilt inom SIQ: s modell betonas ledarskapets
roll. Effekten blir att de många lärarna i skolan som arbetar med skolans undervisning inte
har någon tid till sitt förfogande för utvärdering av skolans arbete. Lärarna lämnas då enligt
Dales modell (1996) i att genomföra undervisning (K1) samt att organisera och planera
undervisningen (delvis K2) eftersom utvärderingen är en expertutvärdering som drivs av
skolledningen och eftersom de begrepp som används inte skapas av lärarna. Gustavsson
(1994) menar att om en organisation domineras av K1 och K2 så präglas den av ett
autodidaktiskt och oreflekterat handlande.

I intervjuerna visar det sig att lärarna anser att det är i den gemensamma och den enskilda
reflektionen som de kan förändra sitt sätt att se på skolan. Det är också i det reflekterande
kvalitetsarbetet som det finns förutsättningar för att utveckla begrepp och teorier om
undervisningen. Med målet att skolan ska bli en professionell organisation vore det därför
naturligt att utveckla det reflekterande kvalitetsarbetet. Ur ett professionaliseringsperspektiv
är det också här som det kan finnas förutsättningar för att utveckla lärares teorier och
begrepp om skolan. En nackdel med det reflekterande kvalitetsarbetet utifrån ett
organisationsdidaktiskt perspektiv är bristen på dokumentation.

Utveckling av kvalitetsarbete i skolan

Hixon & Lovelace (1992) skriver att lärare som arbetat praktiskt med att införa TQM i
Detroit Public Schools menar att TQM kanske inte är lösningen på alla problem men att
det kan utgöra en filosofisk och praktisk bas för utveckling. Lärarna i Detroit såg brister i
TQM, främst beroende på att TQM inte tar hänsyn till komplexiteten i den sociala
kontexten och att elever med behov av särskilt stöd inte fokuseras. För mig är det svårt att
förstå att TQM skulle kunna utgöra en filosofisk och praktisk bas för ett kvalitetsarbete
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som tar hänsyn till den lokala skolans behov och till den sociala kontexten eftersom detta,
enligt min mening, står i konflikt med TQM: s grundläggande värderingar om
konkurrenskraft, ekonomisk effektivitet samt krav på objektivitet och kvantitativ mätbarhet.
TQM kan knappast heller utgöra en filosofisk och praktisk bas för kvalitetsarbetet i skolan
om strävan är att skolan ska bli en professionell organisation. Däremot finns det element
inom SIQ: s modell som mycket väl kan bidra till utvecklingen av skolan mot en
professionell organisation. Främst är det betoningen på att beskriva och formulera sin
förståelse för den egna verksamheten i skrift som sedan kan läsas, förstås och granskas av
andra. Det reflekterande kvalitetsarbete som lärarna betonar saknar också detta att
beskriva verksamheten. Även i ett reflekterat kvalitetsarbete där formerna för arbetet är
relativt ostrukturerade och där intresset utgår från kollegiet är det viktigt att tydliggöra sin
förståelse för att kunna utveckla skolan till en professionell organisation.

Skolans mål är otydliga och de som arbetar i skolan behöver lägga mycket tid till att förstå
och formulera mål för att alla i skolan ska kunna arbeta åt samma håll. En svårighet med
SIQ: s modell, eller hur den tolkas, är att målen formuleras kvantitativt så att målen ska bli
lätta att mäta vilket innebär att skolan riskerar både att mäta och att inrikta sig på ”fel
saker” i sitt kvalitetsarbete. Wiklund (1997), som intervjuat lärare och elever om vad som
är kvalitet i skolan, skriver att de kvalitetsdefinitioner som framträder i stor utsträckning inte
är mätbara och att viktiga pedagogiska kvaliteter riskerar att försummas vid användning av
SIQ: s modell. Om ”fel saker” mäts riskerar skolan också få en förskjutning av målen så att
det blir vad som mäts som uppfattas som skolans mål (Dalin 1994). Det viktiga med mål är
enligt min mening inte att målen går att mäta exakt, deras funktion är istället att fungera som
riktningsgivare: det här området ska vi inrikta oss på att förstå bättre. Exempelvis hur
kontakten med föräldrarna på skolan fungerar. Lärarnas eller skolledningens ökade
förståelse går då inte att mäta absolut, att den har ökat med si och så många procent.
Istället handlar det om att lärarna och skolledningen har lärt sig förstå, skapat begrepp,
kring föräldrakontakter vilket kan innebära att de bättre kan hantera kontakter med
föräldrar i framtiden.  Istället för att utgå från SIQ: s modell har lärare och skolledning då
utgått från sina egna frågor utifrån organisationens förutsättningar och värdestruktur. Vad
som är god kvalitet måste skolan själv formulera utifrån gällande styrdokument och de
förutsättningar som den enskilda skolan har.

Avslutande reflektioner

Intresset för kvalitetsarbete enligt TQM verkar vara på uppgående och många skolor är
intresserade av att prova SIQ: s modell eller andra liknande modeller (t ex Koality Kid).
Mitt råd till dessa skolor är att innan de börjar arbeta med TQM, enligt diverse handböcker
som finns ute på marknaden, så bör de ställa sig frågan huruvida skolans värdegrund är
förenlig med TQM: s grundläggande värderingar. Det är intressant att notera att
kundbegreppet som är en av de grundläggande värderingarna inom TQM inte tas upp av
de intervjuade som en central fråga i tillämpningen av SIQ i skolan. En anledning till detta
kan vara att de konflikter som togs upp i teoridelen inte är synliga eller betydelsefulla för
rektorerna och lärarna i studien. En tolkning är att lärare och rektorer har svårt att
blottlägga och ifrågasätta grundläggande värderingar om skolan (jfr diskussionen om
lärarnas förhållningssätt till kvalitetsarbetet).
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Frågan om huruvida TQM: s grundläggande värderingar är förenliga med skolans
grundläggande värderingar har jag inte för avsikt att diskutera utförligare här men jag anser
att frågan är avgörande för om SIQ: s modell eller någon annan TQM - modell kan ha en
plats i skolan. Det är en fråga som varje lokal skolpolitiker, rektor och lärare måste ta
ställning till. Att blunda för frågan eller säga att ”vi tar begreppen för vad de är” innebär att
de värderingar som SIQ bygger på accepteras.

7.2 Fortsatt forskning

Fortsatt forskning inom området kvalitetsarbete i skolan skulle för det första kunna vara
att studera hur de grundläggande värderingar som återfinns i nationella såväl som lokala
styrdokument för skolan förhåller sig till de grundläggande värderingar som är uttryckta och
underförstådda i exempelvis SIQ: s modell för TQM.

För det andra vore det intressant att studera om och i så fall på vilket sätt lärares språk
förändras i en skola som börjar arbeta med TQM. I mina intervjuer använde sig de flesta
rektorer och lärare av begrepp som återfinns inom SIQ då de pratade om kvalitetsarbetet.
Frågan är om och i så fall hur deras sätt att uttrycka sig om kvalitetsarbetet också påverkar
deras sätt att uttrycka sig om och deras syn på sitt dagliga lärararbete. Vad händer med
utvecklingen av ett eventuellt eget yrkesspråk då lärarna ges en begreppsapparat som
skapats externt?

För det tredje vore det intressant att jämföra lokala arbetsplaner från skolor som arbetar
med TQM och skolor som har valt att bedriva ett mer reflekterande kvalitetsarbete
(exempelvis genom handledning för lärare, arbetslagsutveckling och kvalitativ utvärdering).
Intressanta frågor att söka svar på vore då: Hur formulerar skolorna sina mål? Vad handlar
målen om? På vilket sätt utvärderas målen? Hur ser argumentationen eller retoriken ut?



59

Referenser

Alexandersson, M (1998). Dynamisk kunskapsprocess eller förstelnad ritual. I Värdera
och utvärdera, Pedagogiska magasinet nr 4, november 1998 (s 19 - 22).

Alvesson, M & Sköldberg, K (1994). Tolkning och reflektion. Vetenskapsfilosofi och
kvalitativ metod. Studentlitteratur, Lund.

Andersson, I M (1994). Att välja kvalitet. I KRUT nr 76, (s26 - 29).

Barnett, R (1994). Power, enlightment and quality education. European Journal of
Education, 29 (s 165 - 179).

Capper, C & Jamison M (1993). Let the Buyer Beware: Total Quality Management and
Educational Research and Practice. I Educational Researcher, Vol 22, No 8 (s 25 - 30).

Colnerud, G & Granström, K (1993). Respekt för lärare. Om lärares

professionella verktyg - yrkesspråk och yrkesetik. HLS-förlag, Stockholm.

Cullen, J & Hollingum, J (1992). Inför Total kvalitet. Hur du i praktiken inför
kvalitetsstänkande i en hel organisation. Konsultförlaget AB, Stockholm.

Dale, L E (1996). Pedagogisk profesjonalitet. Om pedagogikkens identitet og

anvendelse. Aurskog: Gyldendal Norsk Forlag.

Dalin, P (1994). Skolutveckling. Teori. Bok 2. Liber utbildning AB. Falköping.

Ekholm, M & Lander, R (1993). Utvärderingspraktikan. Att utvärdera skolans
verksamhet. Liber Utbildning AB. Arlöv.

Englund, T (1996). Utbildningspolitiskt systemskifte. HLS förlag, Stockholm.

Franke-Wikberg, S & Lundgren, U P (1990). Att värdera utbildning. Del 1. En
introduktion till pedagogisk utvärdering. Wahlström & Widstrand, Stockholm.

Garvin, D (1988) Managing Quality. The Free Press, New York.

Granström, K (1996). Utvärdering i skolan. Dolda och öppna budskap i olika
utvärderingsstrategier. FOG rapport nummer 32, Institutionen för pedagogik och
psykologi, Linköpings universitet.

Granström, K (1998). Strategier och organisation för utvärdering inom skolan. Hur
man i tre kommuner försöker förstå skolans arbete och villkor. FOG rapport nummer
39, Institutionen för pedagogik och psykologi, Linköpings universitet.

Gustavsson, K (1994). Vad är idrottandets mening? En kunskapssociologisk
granskning av idrottens utveckling och läromedel samt en organisationsdidaktisk
kompetensanalys. Uppsala studies in Education 55, Uppsala universitet.



60

Hartman, S G (1993). Handledning. Liten handbok för den som arbetar med projekt,
specialarbeten eller rapporter. Skapande vetande nr 17. Universitetet i Linköping.
Lärarutbildningen.

Hargreaves, A & Fullan, M (1998). What’s Worth Fighting for in Education? Open
University Press, Suffolk, Great Britain.

Hixon, J & Lovelace, K (1992). Total Quality Management’s Challenge to Urban Schools.
I Educational Leadership, Volume 50, No 3 (s 24 - 27).

Hultqvist, K (1995). En nutidshistoria om barns välfärd i Sverige. Från Fröbel till dagens
decentraliseringsprojekt. I Dahlgren & Hultqvist Seendet och seendets villkor. En bok
om barns och ungas välfärd. HLS Förlag, Stockholm.

Hultman, G & Robertson - Hörberg, C (1998). Knowledge Competition and Personal
Ambition. A Theoretical Framework for Knowledge Utilization and Action in Context. I
Science Communication, Vol 19 No 4, June 1998.  (s 328 - 348).

Jansson (1995). Kriterier och anvisningar för Utmärkelsen Kvalitet i Produktionen
1996. Ett hjälpmedel för utveckling av resultatenheter. Linköpings kommun,
Produktionen. Kommuntryck, Linköping.

Karlsson, O (1995). Att utvärdera - mot vad? Om kriterieproblemet vid
intressentutvärdering. Studies in Educational Sciences 1. HLS Förlag, Institutionen för
pedagogik, Lärarhögskolan i Stockholm.

Karlsson, O (1998). Vägledning genom litteraturen. I Pedagogiska magasinet nr 4,
november 1998 (s 52 - 55).

Kvale, S (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur, Lund.

Kärrby, G (1992). Kvalitet i pedagogiskt arbete med barn. Allmänna förlaget,
Stockholm.

Lagrosen, S (1997 a). Kvalitetsstyrning i skolan? En analys av TQM:s tillämpbarhet
inom den svenska grundskolan sett från en företagsekonomisk utgångspunkt. School
of Business’ Research Reports No 1997:2. Företagsekonomiska institutionen, Stockholms
universitet.

Lagrosen, S (1997 b). Förbättra skolan med Kvalitetsstyrning. Akademitryck AB,
Edsbruk.

Larsson, S (1994). Om kvalitetskriterier i kvalitativa studier. I Starrin, B & Svensson P-G
(red) Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Studentlitteratur, Lund.

Liljequist, K (1994). Skola och samhällsutveckling. Studentlitteratur, Lund.

Magnusson, A (1997). Läraren och lärarkunskapen - en studie av tio högstadielärares
syn på den egna kunskapen. Liu-PEK-R 197. Institutionen för pedagogik och psykologi,
Linköpings universitet.

Nationalencyklopediens ordbok första, andra och tredje bandet (1995). Språkdata vid
Göteborgs universitet. Bra Böcker AB, Höganäs.



61

Näsman, E (1995). Vuxnas intresse av att se med barns ögon. I Dahlgren & Hultqvist
Seendet och seendets villkor. En bok ombarns och ungas välfärd. HLS Förlag,
Stockholm.

Ogden, T (1993). Kvalitetsmedvetande i skolan. Studentlitteratur, Lund.

Pedagogiska magasinet (1998). Temanummer: Värdera och utvärdera. Nr 4, november
1998.

Pedagogisk uppslagsbok. Från A till Ö utan pekpinnar (1996). Lärarförbundets förlag
och Informationsförlaget, Stockholm.

Regeringens skrivelse 1996/97:112. Utvecklingsplan. För förskola, skola och
vuxenutbildning. -Kvalitet och likvärdighet. Fritzes, Stockholm.

Sandström, B & Ekholm, M (1984). Stabilitet och förändring i skolan. Liber,
Stockholm.

SIQ, Institutet för kvalitetsutveckling (1998). Kriterier och anvisningar för utmärkelsen
Svensk Kvalitet 1998. SIQ, Göteborg.

Schwandt, T A (1998). De dubbla aspekternas dilemma. I Pedagogiska magasinet nr 4,
november 1998 (s 42 - 47).

Skolverket (1997). Ansvaret för skolan - en kommunal utmaning. Skolverket,
Stockholm.

Skolverket (1998). Kvalitetssäkring i skolan. En rapport om kvalitet -
begreppsanalys, TQM:s historia och dess användbarhet vid utvärdering av skolans
kvalitet. Skolverkets rapport nr 150. Skolverket, Stockholm.

SOU 1997:121 Skolfrågor. Om skola i en ny tid. Slutbetänkande av Skolkommittén.
Utbildningsdepartementet, Stockholm.

SOU 1997:157 Att erövra omvärlden. Förslag till läroplan för förskolan.
Slutbetänkande av Barnomsorg och Skolakommittén. Utbildningsdepartementet,
Stockholm.

Svedberg, L ( 1997). Gruppsykologi. Om grupper, organisationer och ledarskap.
Studentlitteratur, Lund.

Svenska Kommunförbundet (1994). Kriterier och anvisningar för 1995 års
kvalitetsutmärkelse. Svensk Skola. Ett verktyg för utveckling av skolans verksamhet.
Svenska kommunförbundet, Stockholm.

Starrin, B (1994). Om distinktionen kvalitativ - kvantitativ i social forskning. I Starrin, B &
Svensson, P-G red. , Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Studentlitteratur, Lund.

Sztajn, P (1992). A Matter of Metaphors: Education as a Handmade Process. I
Educational Leadership, Volume 50, No 3 (s 35 - 37).

Tengström, E (1997). Lärarens roll i kunskapssamhället. En tid av stora förändringar - ökat
behov av ledbilder. I Didaktisk tidskrift, Nr 1-2 (s 4 - 10).



62

Tiller, T (1997). Den tänkande skolan. Utveckling på skolans egna villkor.
Förlagshuset Gothia, Göteborg.

Utbildningsdepartementet (1994). Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de
frivilliga skolformerna. Lpo 94. Lpf 94. Utbildningsdepartementet.

Vedung, E (1998). Utvärdering i politik och förvaltning. Studentlitteratur, Lund.

Wiklund, A (1997). Kvalitet i skolan - vad är det? Examensarbete
grundskollärarprogrammet 1 - 7. Linköpings universitet.

Åberg, J O (1997). Det rationella och det legitima. En studie av utvärderingars teori
och praktik. Monograph from the Departement of Sociology, Göteborg University.

Österberg, K (1999). Ej tryckt. Arbetstitel: Lärares yrkesspråk. En studie av lärares
teorier i ett arbetslag. C-uppsats, Institutionen för pedagogik och psykologi, Linköpings
universitet.

Muntliga referenser

Samtal 990330 med Bengt Jansson (chef för kvalitetsarbetet i produktionsledningen) om
kvalitetsarbetet i Linköpings kommun.

Samtal 990409 med Birgitta Karlsson (chef för Barn och Ungdom) om kvalitetsarbetet i
Linköpings kommun .

Övrigt material

Opitz, C (1999). Folkungaskolan. Bäst i Sverige på kvalitet. Östgöta Correspondenten
Torsdag 18 mars 1999.



63

Bilaga 1

Tretton grundläggande värderingar för utmärkelsen
Svensk Kvalitet (citerat ur SIQ 1998, s 5)

Kundorientering

En organisations långsiktiga framgång beror på dess
förmåga att skapa värde för dem som den finns till för -
kunderna. De externa och interna kundernas uttalade
och underförstådda behov, krav, önskemål och
förväntningar skall vara vägledande för
organisationen, dess medarbetare och verksamhet.

Förebyggande åtgärder

Det är lönsamt att förebygga fel  och ta bort risker i
processer, varor och tjänster. Framsynthet,
förutseende och planering är nyckelord i
förbättringsarbetet där även kunder och leverantörer
skall engageras.

Engagerat ledarskap

För att skapa en kultur som sätter kunden i främsta
rummet krävs ett personligt, aktivt och synligt
engagemang från varje ledare. Ledarskapets viktigaste
uppgifter är att ange riktningen för verksamheten,
skapa förutsättningar för medarbetarna samt att i
dialog med dem definiera och följa upp målen.

Ständiga förbättringar

Konkurrenskraft kräver ständiga förbättringar och
förnyelse av verksamhetens alla delar.
Förutsättningen för detta är ett metodiskt
förbättringsarbete som genomsyrar organisationen
och en kultur som stimulerar till kreativa förslag och
nya idéer.

Allas delaktighet

En förutsättning för en framgångsrik organisation är
att varje medarbetare känner sig ha förtroende att
utföra och utveckla sina arbetsuppgifter. Var och en
måste därför se sin roll i helheten, ha klara mål, de
medel som krävs samt kunskap om de resultat som
nås.

Lära av andra

För att kunna vidareutvecklas måste organisationen
och dess medarbetare på alla områden skaffa sig ny
kunskap om vad som är möjligt att uppnå och hur
detta kan uppnås. Detta kräver jämförelser med dem
som är bäst på en viss process, oavsett vilken bransch
eller sektor de tillhör.

Kompetensutveckling

Medarbetarnas kompetens är nödvändig för
organisationens framgång och konkurrenskraft. Därför
måste varje medarbetare ges möjlighet till förkovran
och vidareutveckling på ett sätt som stärker såväl
individen som organisationen i sin helhet.

Snabbare reaktioner

I alla verksamheter är kortare svarstider, kortare
ledtider och snabbare reaktioner på kundernas behov
av avgörande betydelse. Det gäller såväl för
utveckling, produktion och leverans av varor och
tjänster, som för administrativa processer.

Långsiktighet

Organisationens verksamhet måste värderas med
tanke på utveckling och konkurrenskraft över tiden.
Ett uthålligt förändringsarbete leder till ökande
produktivitet och effektivitet, bättre miljö, nöjdare
kunder samt varaktig lönsamhet på lång sikt.

Faktabaserade beslut

Beslut måste bygga på dokumenterade och tillförlitliga
fakta. Varje medarbetare måste inom sitt arbetsområde
få möjlighet att mäta och analysera fakta av betydelse
för att uppfylla sina mål och för att tillfredsställa sina
kunder.
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Samhällsansvar

Varje organisation har ett samhällsansvar utöver lagar
och förordningar. Organisationen och dess
medarbetare måste se sina processer, varor och
tjänster som delar i en större helhet och aktivt
medverka till förbättringar i både samhälle och miljö.

Samverkan

Samverkan är ett nyckelbegrepp i varje framgångsrik
organisation. Det är väsentligt att genom samverkan
kombinera många kompetenser såväl hos medarbetare
som hos kunder, leverantörer, partners, Ägare och
huvudmän.

Processorientering

Organisationens verksamhet skall ses som processer
som skapar värde för kunderna. Processorienteringen
stimulerar till att analysera och förbättra arbetsflöden
och arbetsorganisationen, och lägger grunden för
kundorienterad verksamhetsutveckling.
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Bilaga 2

Intervjuguide

• Berätta om kvalitetsarbetet på skolan.

• Vad är kvalitet i skolan?

• Vad innebär kundorientering i skolan för dig/er? Vem är kund och vad är en 
kund?

• Begreppen inom TQM har upplevts som kontroversiella i skolan. Hur har ni 
hanterat det, tänkt kring det?

• Hur skulle du vilja utveckla kvalitetsarbetet på skolan?


