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”Jag tycker, jag tror nog att de är mer så här i väntan, i väntan på underverk!”
(Intervju 3)
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Förord
Det här är en magisteruppsats skriven på Mittuniversitetet under vårterminen 2013. Trots att
våren har varit kall och mulen, ser vi det här arbetet med att skriva uppsats som en resa till
bredden rågad med värme och solsken. Det har varit en spännande, berikande och intensiv
resa som har stärkt oss både som individer men också i våra framtida uppdrag som ledare
inom kvalitetsutveckling.
Det finns många att tacka för att den här magisteruppsatsen är genomförd. Ni vet alla vilka ni
är, men vi vill rikta en särskild tacksamhet till några som bidragit med sin expertis och
erfarenhet. Utan er hjälp hade aldrig den här resan varit möjlig.
Tack Barn- och utbildningsförvaltningens arbetsgrupp i framtagandet av
kvalitetsledningssystem i Flens kommun! Era erfarenheter har varit guld värda att ta del av för
oss. Vi önskar er all lycka i ert framtida kvalitetsarbete.
Tack vår handledare Maria Eriksson, vår termos i gryningen. Du har under arbetets gång givit
oss konstruktiv och värdefull handledning. Tack för dina glada tillrop och för att Du alltid trott
på vår förmåga att klara den här resan.
Tack våra underbara familjer för att ni förstår när vi har skrivit, träffats och diskuterat den här
uppsatsen på de mest konstiga tillfällen. Till slut vill vi tacka varandra för ett härligt
samarbete som flutit på fint från första bokstav till färdig uppsats. Vi kompletterar varandra
mycket bra, ja som kaffe och choklad ungefär - de är goda var för sig men tillsammans blir de
oslagbara!
Flen och Karlskrona, 2013-04-23

Sanna Almqvist

Lina Nilsson
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Sammanfattning
Aktuell forskning visar att svenska skolresultat är nedåtgående, där bristande systematiskt
kvalitetsarbete pekas ut som en möjlig anledning till att eleverna inte når de grundläggande målen.
Flens kommun var en av de kommuner som uppmanats av Skolverket att utveckla sitt systematiska
kvalitetsarbete och vidare initierade kommunen uppbyggnaden av ett kvalitetsledningssystem.
Studiens syfte var att erhålla en djupare förståelse för medarbetarna i Flens kommuns upplevelser av
uppbyggnaden. Studien sökte genom ett kvalitativt perspektiv, svar på frågor kring vad ett
kvalitetsledningssystem kan definieras som, vilka moment som är betydelsefulla samt vilka deltagare
som upplevs betydelsefulla vid uppbyggandet. Resultaten från de båda sammanställdes i fyra
kategorier: Anpassning till kontext, Stabil process, Management och Allas delaktighet. I slutsatsen
framkom att ett kvalitetsledningssystem ska vara ett stöd i det dagliga arbetet, ett system som leder
mot kvalitet, där alla görs delaktiga. Som stöd i kvalitetsarbetet föreslogs befintliga modeller och
teorier.

Nyckelord: Kvalitativ metod, Kvalitetsledningssystem, Skola, Systematiskt kvalitetsarbete
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Summary in English
Resent research show that the results in Swedish schools have a negative development, and that the
systematic quality management isn´t satisfying and furthermore a possible reason why the pupils
doesn´t reach their goals. The community Flen has been recommended to enhance their systematic
quality management and had therefore initiated the development of a Quality Management System.
The aim in the study was to recognize how the employees in Flen experienced the development.
Through a qualitative perspective the study examined what a Quality Management System was
defined as, which elements to include in the development and who should be involved in the
development. The results were compiled into categories: Adjustment to context, Stable process,
Management and Everyone’s participation. The conclusion showed that a Quality Management
System expects to be a support in the everyday work, a system that leads to quality and where
everyone is involved. As a support to the quality management, the use of existing models and theories
were suggested.

Key words: Qualitative method, School, Systematic Quality management, Total Quality Management
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1. Inledning
I det här kapitlet presenteras en bakgrund, Flens kommun, en problemdiskussion och
uppsatsens syfte och problemställningar. Kapitlet avslutas med uppsatsens
begreppsdefinitioner och avgränsningar.

1.1

Bakgrund

Enligt skolverkets rapport Vad påverkar resultatet i svensk grundskola? (2009), framgår att
det sedan mitten av 1990-talet har skett en nedgång i elevernas kunskapsinhämtning,
framförallt i matematik, naturvetenskap och läsinlärning. En förklaring kan vara de
förändringar som skett gentemot skolan, bland annat att det från år 2000 finns ett ökat
resultatfokus, samt förändringar i styrning (ibid.). Kärrby, Björck, Giota och Däversjö
Ogerfelt (2011) beskriver att internationella jämförelser visar att svenska elever ligger långt
framme i sin kunskapshämtning, men att var tionde elev inte når de grundläggande målen1.
Reflektion kring pedagogisk kvalitet kan vara ett sätt att utveckla skolans verksamhet till att
fler når grundläggande mål och att Sveriges skolor kan vända trenden av nedgång i elevers
kunskapsinhämtning (ibid.). Backaskolan i Ystad kommun har påbörjat just sådana
reflektioner samt ett systematiskt kvalitetsarbete för att främja barnens kunskapsinhämtning.
Backaskolans arbete har givit resultat genom att fler barn når de grundläggande målen
(Backaskolan, 2012). Fler kommuner uppmanas av Skolinspektionen att inom skol- och
utbildningsområdet jobba aktivt med systematiskt kvalitetsarbete för att vända den
nedåtgående trenden i elevers kunskapsinhämtning. En av kommunerna som uppmanats är
Flens kommun (Flens kommun, 2012), med grund i det har Flen varit föremål för studien. Säll
(2005) påvisar att det saknas forskning om hur systematiskt kvalitetsarbete ska införas och
drivas inom skol- och utbildningsområdet och vad kvalitet egentligen är i ett sådant område.
Därför uppmanar Säll (2005) till mer forskning i hur skol- och utbildningsområdet uppfattar
och arbetar med systematiskt kvalitetsarbete. Den här uppsatsen2 är ett svar på denna
uppmaning.
Flen är en kommun som märkt av nedgången i elevernas kunskapsinhämtning, framförallt de
senaste åren. Från år 2008 till år 2010 sjönk andelen elever som uppnått grundläggande målen
från 70 % ner till 57 %. Visserligen har trenden vänt då 66 % av Flens kommuns elever
klarade de grundläggande målen år 2011, ändock ligger Flens kommun procentuellt långt
under andelen elever som klarar grundläggande mål räknat på hela riket (se figur 1.1).
Orsaken till tillfällig uppgång 2011 saknar förklaring, förutsättningarna var av någon
anledning bättre det året. På grund av de snabbt sjunkande resultaten initierades av
kommunfullmäktige i Flens kommun ett förbättringsprojekt, Skolprojektet, för Barn- och
utbildningsförvaltningen som startade 2011. Syftet med projektet var att ta fram åtgärder för
att höja frekvensen av elever som uppfyller grundläggande mål. I centrum för projektet står
eleverna och deras resultat (Flens kommun, 2012). Samtidigt som projektet initierades,
uppmärksammade Skolinspektionen år 2012 att Flens kommun hade förhållandevis mindre
bra resultat gällande del av elever som nådde grundläggande mål. Skolinspektionen påpekade
att Flens kommun är tvungna att utveckla sin verksamhet så att fler elever klarar av sin
utbildning och därmed nå de grundläggande målen (Flens kommun, 2012).
1

Med grundläggande mål menas att skolan ansvarar för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper
som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. Dessa ger också en grund för fortsatt utbildning
Skolverket, 2011).
2
Med uppsats menas hela arbetet som ligger bakom den här texten, alltså där empiri analyseras och diskuteras.
När data från empiri presenteras benämns detta som studie.
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Figur 1.1 Andel elever som uppnått grundläggande målen (Kommunfullmäktige, 2012).
En av åtgärderna för att svara upp mot Skolinspektionens uppmaning till
verksamhetsutveckling, och så även ett sätt att öka andelen elever som når grundläggande
mål, var att i en satsning kallad Skolprojektet ta fram ett kvalitetsledningssystem för Barnoch utbildningsförvaltningen i Flens kommun. Skolinspektionens granskning 2012
uppmärksammade att förvaltningens kvalitetsarbete hade brister i form av en osynlig
systematik i återkoppling till förvaltningens verksamheter och en brist i att tidigare vidta
åtgärder till negativa resultat. Bristerna i kvalitetsarbetet kan ha inverkat negativt på elevers
måluppfyllelse. Därmed uppmanades förvaltningen till att bygga upp ett systematiskt
kvalitetsarbete, vidare bestämdes i och med Skolprojektet att kommunen skulle göra detta
med hjälp av ett kvalitetsledningssystem. Detta arbete initieras i Barn- och
utbildningsförvaltningen i Flens kommun året 2013 (Kommunfullmäktige Flens kommun,
2012).
Ett systematiskt kvalitetsarbete utgår från att en organisationsledning ska vara engagerad,
samt genom sitt ledarskap visa att kvaliteten står i fokus (Sandholm, 2001). Ledarskapet blir
därmed en betydande del av det systematiska kvalitetsarbetet då det är ledarskapet som ska
engagera till kvalitetsförbättringsarbete, men också lyfta ett arbetsklimat som innefattar
exempelvis ständiga förbättringar och att basera beslut på fakta. För att tydliggöra fokus i
arbetsklimatet är kommunikation mellan ledning och medarbetare av stor vikt, ledning och
medarbetare måste förstå varandra i deras gemensamma systematiska kvalitetsarbete. I ett
kvalitetsledningssystem, vars mål är att leda organisationen gällande kvalitetsarbetet,
innefattas därmed integrerade aktiviteter som uppmärksammar exempelvis ständiga
förbättringar och att basera beslut på fakta. Dessa aktiviteter kan ofta härledas till en generell
manual och vägledning i hur dels systematiskt kvalitetsarbete ska gå till, dels vad
kvalitetsledning innefattar. Manualen måste ändras till organisationens förutsättningar för att
kunna uppfattas som trovärdig av medarbetare (Bergman & Klefsjö, 2002). Swedish Quality
Management Academy (SQMA) är en forskningsplattform bestående av svenska lärosäten
inom kvalitetsteknik. SQMA föreslår tillsammans med Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ)
i en nyligen publicerad rapport att individers upplevelser av kvalitetsarbete bör ligga till grund
för en sådan anpassning av generella förslag på hur kvalitetsarbete ska utföras (SQMA, 2012).
Rapporten indikerar därmed att medarbetare på Barn- och utbildningsförvaltningens
upplevelser bör ligga till grund för hur kvalitetsledningssystemen bör anpassas till
förvaltningens arbete, detta för att möta de krav de har på sig som ett led i att öka
måluppfyllelsen i den kommunala skolan i Flen. Denna indikation bör undersökas vidare.
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Medarbetares betydelse för en anpassning av kvalitetsarbete uppmärksammas i flera andra
studier än den som SQMA gjort. Bland annat beskriver Lager (2010) utifrån sin studie
betydelsen av att innefatta engagerade nyckelpersoner i kvalitetsarbetet inom offentlig
verksamhet. Lager menar att de som nådde mest framgång var de nyckelpersoner med goda
”översättarkompetenser”. Med det menade hon förmåga att tolka exempelvis styrdokument
för att sedan kommunicera ut dessa på ett tydligt sätt och därigenom kunna mobilisera
fördelaktiga nätverk och verktyg. Nyckelpersonerna behövde vidare ha legitimitet hos
medarbetarna, vilket kunde vara kontextkännedom. I ett första skede pekar Lager dock på
vikten av att de som arbetar med kvalitet bör enas om vilken innebörd de lägger i begreppet
(ibid.). Med grund i det föreslår Lager (2010) att de nyckelpersoner som kommer att ingå i
framtagandet och vidare arbete med kvalitetsledningssystemet, är personer som har
översättarkompetens och kontextkännedom, samt att de inleder arbetet med att definiera
innehållet i ett kvalitetsledningssystem.
Den här uppsatsen handlar just om de nyckelpersoner som ska innefattas i Barn- och
utbildningsförvaltningen i Flens kommun kommande systematiska kvalitetsarbete. Det är
deras upplevelser som ska ligga till grund för hur det systematiska kvalitetsarbetet ska
anpassas till just deras organisation. Även om den här uppsatsen har fokus på Barn- och
utbildningsförvaltningen i Flens kommun, kan nyckelpersonernas upplevelser ses som en
guide i hur generella förslag på hur kvalitetsarbete ska anpassas till organisationen. Den här
uppsatsen är också en påminnelse i hur betydelsefull organisationens medarbetare är för att ett
systematiskt kvalitetsarbete ska kunna genomföras.

1.2 Flens kommun med fokus på Barn- och utbildningsförvaltningen
Barn- och utbildningsförvaltningen är av kommunfullmäktige uppmanad till att, som ett led i
systematiskt kvalitetsarbete, snabbt arbeta fram ett kvalitetsledningssystem. Elevers
måluppfyllelse måste snarast vändas till en positiv trend för att Flens kommun ska klara av
konkurrensen dels från andra kommuner gällande tillväxt och utveckling, dels från friskolor
gällande konkurrensen om vilken skola familjer väljer att ha sina barn i. Barn- och
utbildningsförvaltningen har saknat ett tydligt ledarskap och vision i att leda kommunala
skolor i Flens kommun framåt. Denna otydlighet ger effekter som dåliga resultat gällande
elevernas måluppfyllelse. Dessutom saknar Barn- och utbildningsförvaltningen ett tydligt
samarbete mellan cheferna, vilket inverkar negativt på kommunala skolors gemensamma syn,
möjligheter och förutsättningar till att förbättra måluppfyllelsen. Slutligen finns en otydlighet
i nämndens uppdrag, vilket också inverkar negativt på hur och vad som ska fokuseras på för
att erhålla en bättre måluppfyllelse bland den kommunala skolans elever
(Kommunfullmäktige Flens kommun, 2012).

1.3 Problemdiskussion
Alla organisationer behöver jobba med förbättringar av något slag (Sörqvist, 2004). Oftast vill
organisationen att förbättringen ska genomföras snabbt då resultaten vill skönjas omedelbart
och också hänga med i omvärldens snabba takt. Förbättringar kan till exempel vara att bygga
upp och genomföra ett kvalitetsledningssystem inom en organisation eller i en del av en
organisation. Att genomföra en förbättring på ett, för organisationen, lyckat sätt är inte enkelt.
Särskilt inte om det krävs snabba resultat och inte organisationen tillåter sig själv att ta den tid
förbättringen kräver (Bergman & Klefsjö, 2007). När en förbättring ska genomföras, till
exempel som att ett kvalitetsledningssystem ska tas fram, kan det finnas många olika
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uppfattningar om vilka moment 3som bör innefattas i en sådan förbättring. En organisation
kan eftersträva att följa en mall i sitt förbättringsarbete, men samtidigt måste
förbättringsarbetet anpassas till organisationens förutsättningar (Bergman & Klefsjö, 2002).
Förbättringen måste införlivas i exempelvis en organisations kultur och rutiner för att kunna
kännas betydelsefull och personlig för organisationen (Sörqvist, 2004). Nyckelpersoner bör
även involveras i kvalitetsarbetet eftersom dessa känner miljön och kan med sin kompetens
förmedla kvalitetsarbetets betydelse på ett sätt som medarbetarna i miljön förstår (Lager,
2010). För att Barn- och utbildningsförvaltningen ska känna att kvalitetsledningssystemet är
deras eget och verkligen passar förvaltningens förutsättningar såsom SQMA (2012) påpekar
är en nödvändighet, kommer förvaltningens medarbetare i Flens kommun delge sina
upplevelser i den här studien. Dessa upplevelser grundas i vilka moment medarbetare tycker
är av betydelse när ett kvalitetsledningssystem ska byggas upp inom deras organisation.
Medarbetarnas upplevelser är inte bara av betydelse för förbättringsarbetet i sig, utan kan
också ligga till grund för en guide när kvalitetsledningssystem ska anpassas till kommunens
egna förutsättningar. Det är även av betydelse att inbegripa individuella upplevelser när det
generella ska bli mer konkret och passa till varje dags arbete.

1.4 Syfte och problemställning
Syftet med uppsatsen är att erhålla en djupare förståelse för medarbetares upplevelser
gällande uppbyggnaden av ett kvalitetsledningssystem. Detta görs genom att studera vad ett
kvalitetsledningssystem är för medarbetarna samt viktiga moment och deltagare i arbetet med
att bygga upp ett kvalitetsledningssystem för en barn- och utbildningsförvaltning.
Därmed får uppsatsen följande frågeställningar:


Vad betyder kvalitetsledningssystem för medarbetare på en barn- och
utbildningsförvaltning?



Vilka moment upplevs vara betydelsefulla vid uppbyggandet av ett
kvalitetsledningssystem inom en barn- och utbildningsförvaltning?



Vilka deltagare upplevs vara betydelsefulla vid arbetet med att ta fram ett
kvalitetsledningssystem inom en barn- och utbildningsförvaltning?

1.5 Begreppsdefinitioner
Följande förkortningar används i uppsatsens text. Nedan presenteras vad förkortningarna står
för.
ISO: International Standard Organization
L.N: Lina Nilsson
PQS: Pedagogisk kvalitet i skolan
S. A: Sanna Almqvist
SIQ: Svenska institutet för kvalitetsutveckling (Swedish Institute for Quality)

3

I den här uppsatsen betyder moment de delar eller faktorer som medarbetare på Barn- och
utbildningsförvaltningen i Flens kommun upplever är betydelsefulla när ett kvalitetsledningssystem ska byggas
upp.
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SQMA: Swedish Quality Management Academy
TQM: Total Quality Management

1.6 Avgränsningar
Uppsatsen avgränsas till att beröra medarbetares upplevelser på Barn- och
utbildningsförvaltningen i Flens kommun våren 2013. Intervjuer och observationer har
fokuserat på moment, deltagare och delar som upplevs bör innefattas när ett
kvalitetsledningssystem ska utvecklas. Således begränsas uppsatsen av vald kontext, tid,
medarbetare och fokus i datainsamling.

2. Teori
I det här kapitlet presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Teori om kvalitet,
kvalitetsledningssystem, självutvärdering samt kvalitetsarbete i skolan introduceras för
läsaren.

2.1 Kvalitet
Inom utbildning är det elevernas lärande som är i fokus och lärandet kan ses som en tjänst
som verksamheterna levererar. Bergman och Klefsjö (2002) beskriver kvalitetsdimensioner på
en tjänst som: pålitlighet, trovärdighet, tillgänglighet, kommunikationsförmåga,
tjänstvillighet, artighet, inlevelseförmåga och omgivning. De pratar vidare om sanningens
ögonblick, vilket uppstår när leverantören av tjänsten och kunden möts. Kvalitet är då alltså
en relation mellan tjänsten, dess leverantör och kund. De beskriver vikten av offensiv
kvalitetsutveckling (Total quality management, TQM) som nödvändig eftersom det handlar
om att förebygga och förbättra, inte kontrollera och reparera. Det är en helhet av värderingar,
arbetssätt och verktyg som krävs för att lyckas med kvalitetsarbetet. TQM hänvisar till
Hörnstensmodellen, som sammanfattar fokus i kvalitetsutvecklingen. Värderingarna i
Hörnstensmodellen utgörs av: Sätt kunderna i centrum, Basera beslut på fakta, Arbeta med
processer, Arbeta med ständiga förbättringar, Skapa förutsättningar för delaktighet och ska
dessutom genomsyras av ett Engagerat ledarskap. Att sätta kunden i centrum är något
essentiellt i verksamhetsutveckling enligt Bergman och Klefsjö (2002). De beskriver att
kvalitet ligger i att tillfredsställa kundens behov och att det i första hand innebär ett arbete
med att ta reda på vilka behov kunden har (ibid.). Lilja (2005) menar att TQM är en
utveckling av kvalitetsledning inom en organisation där långsiktig framgång skapas av
kundtillfredsställelse och behållning för medarbetare och samhället, genom att helheten
värderas och att hörnstensmodellen används som grundläggande värdering i organisationens
arbete.
Sörqvist (2004) uttrycker att det inom TQM är för lite fokus på förbättringar, något som leder
till att resultaten uteblir. Ett förbättringsarbete bör enligt Sörqvist (2004) baseras på
tvärfunktionellt processtänkande, där samtliga led är involverade. Ingelsson, Eriksson och
Lilja (2012) menar att resultat av TQM är beroende av att medarbetare delar samma
värderingar från början när ett kvalitetsarbete ska inledas. Det betyder inte att alla
medarbetare behöver tänka likadant, dock måste gemensamma moment och delar av arbetet
uppmärksammas för att organisationen ska ta ett avstamp från en gemensam start (ibid.).
Joiner (2007) menar att gemenskapen mellan medarbetare är av betydelse för TQMs
utveckling inom organisationen eftersom det är i kulturen mellan medarbetare som TQM får
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sitt fäste, accepteras och ständigt kan förbättras. Om inte medarbetare känner för
kvalitetsarbete och får uppmuntran för deras arbete, kan kvalitetsarbetet komma att
suboptimeras. Med det menas att kvalitetsarbetet fokuseras till det närmaste arbetet då
medarbetarna inte har motivation nog att arbeta med kvalitet på det övergripande sätt som är
bra för hela organisationen (ibid.).
Genom att använda Hörnstensmodellen tillsammans med konkreta arbetssätt och verktyg
bildar kvalitetsarbetet en helhet som Bergman och Klefsjö (2007) beskriver som ett
ledningssystem för kvalitet. Kompletteringen av verktyg och arbetssätt är en förutsättning för
att påverka kulturen, vilket är betydelsefullt för utvecklingen. De poängterar dock att
organisationer är öppna system som hela tiden påverkas av omvärlden (ibid.). Eftersom
systemen är öppna för påverkan, poängterar Ingelsson (2012) att kulturen och värderingar
inom organisationer bör uppmärksammas. Ingelsson (2013) menar att kulturen och
värderingar måste vara starka för att stå emot yttre påverkan, samtidigt som de ska vara
mottagliga för yttre intryck som ger organisationer bättre förutsättningar att utvecklas med sin
samtid (ibid.).

2.2 Kvalitetsledningssystem
Van Harten, Casparie och Fissher (2002) beskriver att den ursprungliga tanken med
kvalitetsledningssystem var ett fokus på standardiseringar, regler och rutiner. Senare tillkom
även fokus på system och strategi, något som i kombination med de instrumentella aspekterna
gav ett dynamiskt verktyg för kontinuerlig utveckling av kvalitetsledningssystem. Det, menar
författarna, innebär att ett kvalitetsledningssystem inte är något statiskt. Författarna beskriver
även den brist på litteratur om kvalitetsledningssystemets utveckling och effekt, och drar
slutsatser som att kulturella aspekter är mer betydelsefulla än valet av kvalitetsledningssystem
(ibid.).
En vanligt förekommande modell som stöd för att bygga ett kvalitetsledningssystem är ISO
9000. Systemet bygger i stort på Hörnstensmodellen med tilläggen systemangreppssätt för
ledning samt att det ska finnas en ömsesidigt fördelaktig relation till leverantörerna, detta för
att öka förmågan hos båda att skapa värde (Jain & Ahuja, 2012). I ISO 9000:2008 (SIS, 2008)
förklaras ett kvalitetsledningssystem som ett system som ska sätta upp riktlinjer i form av
policy och mål. Kvalitetsledningssystemet hjälper organisationens ledning och styrnig att
uppnå riktlinjerna med hänsyn till kvalitet.
Bergman och Klefsjö (2007) är kritiska till en del aspekter i ISO-systemen. Bland annat
är de tveksamma till standardisering av vissa delar, eftersom det riskerar att strypa
kreativiteten. Vidare anser de inte att det kan finnas en framgångsrik standard för
ständiga förbättringar, eller att det i längden skulle finnas några konkurrensfördelar med
certifieringen, eftersom det blir allt vanligare och därför inte är något unikt om ett
företag är certifierade (ibid.).
Sörqvist (2004) menar att ISO9000 idag är tillräckligt uppdaterat med starkt fokus på
ständiga förbättringar. Men även om Sörqvist anser att intentionerna i ISO-systemen är
goda medger han att det i verkligheten framgår att organisationer inte förmår att nyttja
deras potential fullt ut. Många organisationer tycks endast vara ute efter certifikat och
har inte förstått vikten av att skapa ett effektivt ledningssystem för förbättringsarbetet.
Franscheshini, Galetto och Cecconi (2006) stärker detta påstående då de menar att ISO
9000 certifiering ofta missförstås på det sättet och heller inte anpassas till kontext eller
ett lands förutsättningar att hjälpa organisationer att certifieras.
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2.3 Självutvärdering
I syfte att stimulera kvalitetsutvecklingen har flera kvalitetsutmärkelser skapats. Dessa bygger
på självutvärderingar som ger en helhetsbild av verksamheten. De är inspirerade av TQM och
fokuserar en hel del på resultat och arbetet med att förbättra resultaten (Bergman & Klefsjö,
2002). Svenska institutet för kvalitetsutveckling, SIQ, (u. å.) är en av de som tagit fram en
utmärkelse, vilken är SIQs modell för kundorienterad verksamhetsutveckling, som belyser
verksamheten utifrån Angreppssätt, Tillämpning och Resultat och bygger i stort på
Hörnstensmodellen. Arbetet består av en process i fyra steg: Planering,
Verksamhetsbeskrivning, Analys och Handlingsplan. Vidare kan handlingsplanen ligga till
grund för övergripande verksamhetsplanering (ibid.). SIQ (u. å.) har även tagit fram en modell
för kvalitetsutvärdering inom utbildning som heter Bättre skola vilken bygger på SIQs modell
men är anpassad efter skolverksamhet. Modellen startar med en självutvärdering där skolans
värderingar, visioner, mål och ledarskap ska dokumenteras och rapporteras.
Självutvärderingen ger en återföringsrapport som blir ett kvitto på hur verksamheten jobbar
med kvalitet och som kan användas som underlag för att utveckla verksamheten med
avseende på kvalitet (ibid.).
Qualis (u. å.) kvalitetssäkringssystem är en annan utmärkelse som stimulerar kvalitetsarbete
inom utbildning och skola i Sverige. Kvalitetssäkringen nås genom att skolan arbetar med
förbättringar i sju steg, innefattandes bland annat trygghet, trivsel och delaktighet. Skolan
självutvärderar sig själv i varje steg med bland annat webenkäter, innan kvalitetsarbetet kan
gå vidare till nästa nivå. Skolor som kvalitetssäkrar sitt arbetssätt med Qualis kan mäta sig
med andra skolor som använt samma kvalitetssäkringssystem (ibid.).
Bronkhorst, Baartman och Karel (2011) påpekar att utbildningsverksamhet behöver
utvärderas som vilken annan verksamhet som helst. Dock visar studien att främst
självvärderingar, men även kvalitetsarbete, behöver anpassas till utbildningsverksamhetens
förutsättningar. Alltså måsta självvärderingar passa verksamheternas upplägg för att på så sätt
kunna användas som ett viktigt verktyg i kvalitetsarbetet (ibid.).

2.4 Kvalitetsutveckling i offentlig förvaltning
Konkurrensen till arbetet inom offentlig förvaltning har blivit hårdare under 2000-talet på
grund av globalisering, privatisering och allt hårdare budgetrestriktioner. Dessa
förutsättningar gör att offentlig förvaltning tvingats kvalitetsutveckla sig. Detta arbete har
varit tämligen svårt och problematiskt då kvalitetsnormer inte har passat den offentliga
förvaltningens arbetssätt och förutsättningar. Därmed har kraven på kvalitetsutveckling växt
samtidigt som offentlig förvaltning inte har hittat ett passande arbetssätt inom rådande
kvalitetsnormer för att kunna mäta sig med konkurrenter och mot nya krav (Saner, 2002).
Dock föreslår Sandberg (1997) hur kvalitetsutveckling inom offentlig förvaltning skulle
kunna se ut enligt vad han anser vara viktigt i detta arbete. Bland annat menar Sandberg att
forskningsbaserad kvalitetsutveckling är det eftersträvansvärda eftersom det är en lärprocess.
Den utgår från en kartläggning och analys av verksamhetens förutsättningar, slutsatserna som
dras i analysen bör sedan relateras till arbetsprocess, mål och resultat. Det skapar ett underlag
för beslut som i sin tur kan ge en förbättrad arbetsprocess. Att ta hänsyn till kontexten är med
andra ord mycket betydelsefullt enligt författaren. Anledningen till att utvecklingen bör
knytas till forskning är att det innebär en förankring i modeller, ger ett systematiskt förfarande
samt hög kvalitet på relevans och resultat, enligt Sandberg (1997).
Arbetet ska ha sin utgångspunkt i dokument, synpunkter och observation. Sandberg (1997)
menar att aktörperspektivet är centralt eftersom det finns sakkunskap och ger en
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erfarenhetsmässig förankring. Delaktighet är vidare en god strategi eftersom
utvecklingsarbetet då blir intressant och viktigt (ibid.). Författaren ser att det finns svårigheter
med att använda befintliga modeller för analys inom offentliga förvaltningar, eftersom de inte
är anpassade efter den typen av organisation. Han har tagit fram en egen modell (se figur 2.1)
med ett rationalistiskt perspektiv, vilken sätter politiska mål i fokus vid sidan av de
traditionella målen som ekonomi och kundtillfredsställelse. Den tar hänsyn till att yttre
ramfaktorer påverkar pedagogiska verksamheter. Enligt modellen ska systematiska
undersökningar av vad personalen uppfattar vara det som styr arbetet. Sandbergs modell är
strukturell och psykologisk med hänsyn till yttre och inre faktorer. Bland de yttre faktorerna
räknar han exempelvis vilka ideologier som ligger som grund för verksamheten,
personalgruppens sammansättning och mål från myndigheter och lagar. Bland inre faktorer
räknar han kompetenser, informella handlingsmönster, klimat, attityder och upplevelser av
arbetet (ibid.).

Stödprocess
Yttre faktorer
Kärnprocess

Inre faktorer

Kortsiktiga
resultat

Långsiktiga
resultat

Hinderprocess

Figur 2.1. Kvalitetsutvecklingsmodell i offentlig förvaltning (Sandberg, 1997).
Sandberg (1997) definierar kvalitet som ett mått på hur bra tjänsterna är i förhållande till vad
som förväntas. Med grund i det anser han att medlemmar i ett utvecklingsteam är de som bör
ta fram kvalitetsbestämbara enheter, delaspekter och övergripande aspekter. Dessa beskriver
det som personalen upplever som meningsfullt i verksamheten. Helhetsbedömningen utgår
sedan från den insamlade datan och forskning, vilket ger teoretisk och erfarenhetsmässig
relevans. Han trycker på att det i skolans värld är viktigt med kunskap om yttre gränser och
handlingsutrymme. Slutligen tydliggör han att arbetet med skolans kultur är avgörande för
utveckling (ibid.).

2.5 Kvalitet i skolan
Skollagen (Skolverket, 2012) säger att huvudmän kontinuerligt ska följa upp verksamheten
och analysera dess resultat i förhållande till de nationella målen och utifrån det planera och
utveckla utbildningen. I det systematiska kvalitetsarbetet ska även vetenskap och beprövad
erfarenhet vägas in. Med systematiskt menar Skolverket att arbetet ska bedrivas strukturerat
och uthålligt med fokus på långsiktig utveckling, men att det är upp till varje huvudman att
hitta sina former för arbetet. Syftet med kvalitetsarbetet är att skapa dialog och delaktighet
kring målet som är ökad måluppfyllelse i förhållande till de nationella målen. Det är enligt
Skolverket viktigt med dokumentation, för att möjliggöra regelbundna avstämningar. Vidare
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trycker de på att det ska vara tydligt för de involverade, vilka är barn, föräldrar, lärare och
ledning, hur arbetet ska utföras. Verksamheter som präglas av en lärande organisation bidrar
till att kvalitetsarbetet genomsyrar alla delar, vilket är eftersträvansvärt för att förverkliga de
ständiga förbättringarna enligt Skolverket (ibid.).
2.5.1 PQS – Pedagogisk kvalitet i skolan
Kärrby et al. (2011) presenterar en metod, PQS, för arbetet med kvalitet i skolan. I fokus ställs
verksamhetens förmåga att skapa goda möjligheter för lärande. Där samverkar många faktorer
som fysisk miljö, pedagogisk kompetens, relationer och ledarskap. Exempel på god kvalitet
kan då vara:
-

Att målen är preciserade
Att grupporganisationen är anpassad till aktiviteter med tydliga mål
Att det finns ett varierat material
Att lärande ses som en helhet
Att relationerna mellan barn och vuxna speglar rättvisa
Att lokaler utnyttjas ändamålsenligt (ibid.).

Kärrby et al. (2011) menar att modellen innefattar forskning, extern utvärdering,
självvärdering och utveckling av kvalitet. Det är ett antal kvalitetsaspekter som bedöms med
hjälp av kvalitetskriterier. Aspekterna är Utrustning, Barns behov, Aktiviteter, Värdegrund,
Pedagogiskt förhållningssätt, Samspelsklimat och Organisation och Professionell utveckling.
Författarna menar att kvaliteten i verksamheten också handlar om att hantera de
samhällsförändringar som pågår. Vidare pekar de på svårigheten med att pedagogiska
handlingar är uttryck för teorier och därför kräver att lärarna får möjlighet att reflektera för att
öka medvetenheten om sitt eget arbete (ibid.).
Kärrby et al. (2011) beskriver syftet med utvärdering som ett systematiskt sätt att söka
kunskap om verksamheten för att fastställa dess förhållande till målen, samt att utifrån
utvärderingen ta fram förbättringsåtgärder. Utvärdering bör inledas med att först definiera vad
som ska åstadkommas och hur, sen ringa in de aspekter som är viktiga för kvaliteten. De
beskriver tre olika sätt att utvärdera kvaliteten i skolan och menar att de olika delar som
utvärdering kan fokusera på uttrycker att det finns ett samband mellan dessa delar och barns
motivation, lärande och utveckling. Ett första fokus är resultaten, i vilken utsträckning målen
nås. Ett annat fokus är förutsättningarna i en verksamhet. Ett tredje sätt är att bedöma den
pedagogiska processen, vilket PQS riktar in sig på (ibid.).
I den pedagogiska processen menar Kärrby et al. (2011) att lärarnas medvetenhet om arbetet
påverkar kvaliteten i verksamheten. Det innefattar hur de i praktik skapar meningsfullt
lärande. De trycker vidare på vikten av arbetssätt i utvärderingen, vilket kan vara skillnaden
på att få in relevant information och inte. Det bör skapas utrymme och klimat för reflektioner i
ett öppet system där alla intressenter görs delaktiga. På så vis skapas möjligheter för ökad
kunskap och medvetenhet kring vad som är viktigt i det pedagogiska arbetet. Den interaktiva
processen är viktig för att fånga in kvalitet utifrån demokrati och kräver observationer och
tolkningar, där alltifrån ledarskap och organisation till resursfördelning och arbetsmiljö
påverkar utfallet (ibid.).
Kärrby et al. (2011) lyfter skillnaden på kvalitet i skolan i jämförelse med kvalitet i
näringslivet, vilka jobbar med kundtillfredsställelse på ett sätt som inte är relevant för skolan.
I stället menar de att skolan som institution för lärande och utveckling ska lyftas. Grunden för
utvärdering av kvalitet i skolan ligger i motivation, lärande, utveckling och arbetssätt. De
framhåller några frågor som är viktiga att ställa sig för bedömning av den pedagogiska
processen och som vidare ligger till grund för metoden PQS:
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-

Vad kännetecknar en god lärandesituation?
Vilken syn på kunskap styr den pedagogiska processen?
Hur tolkar läraren målen och skolans värdegrund och hur konkretiseras dessa till
lärandeprocesser i skolans praktiska arbete?
Hur ser läraren på barn, barns egen motivation, lärande och växande (ibid.)?

Metoden vilar på de värderingar och den kunskapssyn som läroplanerna (Lpo94, Lpfö98)
bygger på.
2.5.2 Framtagande av kvalitetsledningssystem i högre utbildning utomlands
För att beskriva hur framtagandet av ett kvalitetsledningssystem inom utbildning kan gå till
har följande exempel valts, detta utifrån att dessa länder kommit längre i sitt förfarande och
för att deras erfarenheter kan komma till nytta även i svensk forskning och gällande andra
undervisningsformer.
Carroll, Razvi, Goodlife och Al-Habsi (2009) skriver i sin rapport om framtagandet av ett
nationellt kvalitetsledningssystem för högre utbildning i Oman. Bakgrunden till att behovet av
ett kvalitetsledningssystem efterfrågades, var en ökad tillväxt av högre utbildning i området
vilket i sin tur krävde större systematik. Oman Accreditation Council (OAC) skapades för att
ta fram rutiner och program för kvalitetsarbetet. En konsult anlitades som tog fram en
kvalitetsplan för sektorn, i denne identifierades fyra strategiska områden:
a. Infrastrukturpolitik och ramar
b. Kvalitetssäkringsstandarder
c. Program för kvalitetssäkring
d. Kvalitetsförbättring och kapacitetutveckling (ibid.).
Carroll et al. (2009) menar att detta skedde genom internationell benchmarking utifrån en
australiensisk modell som anpassades efter Omans specifika förutsättningar. I processen
skapades även en begreppssamling för de förekommenade termerna för kvalitet inom
utbildningssektorn.
Carroll et al. (2009) påvisar att alla institut inom högre utbildning skulle ackrediteras utifrån
en lokal standard, men det visade sig att de vara ovana vid förfarandet och inte redo. I stället
genomgick varje institut en kvalitetsrevision, för att utvärdera dess kvalitetssäkring och
kvalitetsutvecklingsprocess. Där nåddes syftet att bestämma institutets kapacitet och förmåga.
Den innefattade en självstudie som la grunden för en kvalitetsrevisions portfolio, vilken sedan
verifierades av en kvalitetspanel. Panelen skrev sedan en rapport utan summativa inslag. Då
synen på kvalitetsrevisionen skiljde sig åt mellan medarbetarna infördes även workshops, med
syfte att skapa en större medvetenhet kring kvalitetsledning, samt för att skapa ett mer
konstruktivt samarbetsklimat inom sektorn. Vitalt för arbetet med kvalitetsledningssystemet
var att det behövde ta hänsyn till sociala, politiska och ekonomiska kontext (ibid.).
Vid skapandet av kvalitetssäkringsprogram lades enligt Carroll et al. (2009) stor vikt vid att
anpassa dessa efter verksamhetens specifika förutsättningar. Alla program skulle godkännas
av ett särskilt ministerium för att vidare involvera studenter i arbetet. Processen för att
godkännas innefattades av att ministeriet besökte instituten, samt intervjuade personal och
studenter. Det resulterade i en rapport som fungerade som en rekommendation för vidare
programförberedelse, samt gav en status för programmet. Processen var högst subjektiv och
förbättrades genom att fler involverades och skapade ett bredare och mer balanserat
perspektiv, samt genom att det skapades ett antal programstandarder som byggde på
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internationell benchmarking. Idag innefattas programmen av självutvärdering utifrån relevant
programstandard (ibid.).
En upptäckt i implementeringen menar Carroll et al. (2009) var att sektorn var entusiastisk
men saknade kunskap om hur arbetet skulle utföras. För att minska konkurrenstänkandet inom
sektorn, skapades strategier för att öka det konstruktiva samarbetet. Det satsades även på att
utbilda personal i kvalitetsledning och forum där dessa kunde mötas och dela erfarenheter.
Arbetet var inte helt enkelt då personalen var ovana vid sättet att arbeta. En lärdom i arbetet
var därtill att det är viktigt att ta hänsyn till rådande kultur vid införandet av nya koncept och
strukturer (ibid.).
Ett kvalitetsledningssystem enligt Caroll et al. (2009) involverar ett antal fristående men
interrelaterade ramar och processer. Alla element måste fungera enskilt men även
tillsammans. Några nyckelfaktorer för framgång vad gällde att ta fram ett
kvalitetsledningssystem för högre utbildningsverksamhet var benchmarking tillsammans med
att göra verksamhetens medarbetare delaktiga. Genom att göra medarbetare i verksamheten
delaktiga skapades en gemensam grund och underlättade implementeringen. Detta eftersom
delaktighet gav systemet större legitimitet (ibid.).
I Sydafrika har det tagits fram ett integrerat kvalitetsledningssystem för att motverka dåliga
resultat i skolan (Kethani, 2006). Systemet innefattas av kvalitetskontroll, kvalitetssäkring
och totalkvalitet och består av tre program som kombineras för att göra dem mer effektiva. De
tre programmen är Development appraisal (DA), Performance measurement (PM) och Whole
school evaluation (WSE). DA är till för att bedöma individuella lärare för att identifierar
styrkor och svagheter som underlag för vidare framtagning av kompetensutvecklingsprogram.
PM utvärderar individuella lärares lön, belöningar och andra bekräftelser. WSE är till för att
utvärdera hela skolsystemets effektivitet, även stödverksamheter, skolledning, infrastruktur,
resurser för lärande och kvaliteten på undervisning och lärande. Systemet bygger på en
filosofi som ska möjliggöra att: Bestämma kompetensen, Skapa stöd och möjlighet till
utveckling för att understödja tillväxt, Främja ansvarstagandet och Bevaka övergripande
effektivitet (ibid.).

2.6 Flens kommun
Flens kommun bildades år 1971 och ligger centralt i Södermanlands län. Centralorten i Flens
kommun är Flen (Flens kommun, 2011). I november 2012 hade Flens kommun 16 009
stycken invånare (Statistiska centralbyrån, 2012). Kommunen är organiserad utifrån nämnder
som ansvarar för den service som kommunen erbjuder sina invånare, och förvaltningar vilka
utför de tjänster som de får på uppdrag från nämnderna. Uppbyggnad av Flens kommun kan
ses i figur 3.
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Figur 2.2. Flens kommuns organisation (Flens kommun, 2013a).
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Barn- och utbildningsförvaltningen har ansvar för det arbete som pågår i kommunala skolor
och förskolor i Flens kommun. Totalt finns 14 kommunala förskolor, 10 grundskolor, nio
fritidshem, en gymnasieskola och en kulturskola i Flens kommun. Barn- och
utbildningsförvaltningen ska vara instansen mellan Barn- och utbildningsnämndens beslut och
verkställandet av dessa beslut i den kommunala skolverksamheten (Flens kommun, 2013b).
En förvaltningschef ansvarar för nämndens nio indelade områden utöver en ekonomi- och
planeringsfunktion samt en utvecklings-, utrednings- och informationsfunktion. Dessa nio
områden inkluderar två förskolechefer, två rektorer i F-9 skolor inom kommunen (i
Malmköping och Hälleforsnäs), två rektorer i Flens F-5 respektive 6-9 skolor, en rektor för
gymnasiet, en rektor för övergripande resurser samt en kulturskolechef (Flens kommun,
2007). Av Barn- och utbildningsförvaltningen utsedda åtta individer tillhör en arbetsgrupp i
framtagandet av kvalitetsledningssystem i Flens kommun. Dessa individer har bakgrund inom
pedagogik, ledning och kvalitetsutveckling. Den här gruppen anses i uppsatsen och av Flens
kommun, inneha denna översättarkompetens som Lager (2012) hänvisar till. Alltså uppfattar
Flens kommun att arbetsgruppen kan överföra kvalitetsarbete till utbildningsverksamhetens
förutsättningar.

3. Metod
I det här kapitlet beskrivs uppsatsens vetenskapsteoretiska grund. Den vetenskapliga metod
som används i den här studien presenteras också. Analysförfarandet av studiens empiriska
material presenteras även i det här kapitlet. Kapitlet avslutas med ett resonemang om
förförståelsens inverkan, likaså om studiens reliabilitet, validitet samt etiska överväganden.

3.1 Val av vetenskapsteoretisk grund
Vetenskapliga undersökningar om verkligheten söker efter den sanna kunskapen om det
fenomen som studeras. När sann kunskap eftersöks, bedrivs studier utifrån olika vetenskapliga
inriktningar som styr uppfattningar om hur den sanna kunskapen nås och hur den är möjlig.
Två framträdande vetenskapsteoretiska inriktningar är positivism och hermeneutik (Hartman,
2004; Wallén, 1996). Positivismen har sitt ursprung i naturvetenskapliga ideal vilka styr den
vetenskapliga sanningen till att kontrolleras av övervakning och exakthet. Varje sanning som
presenteras ska kunna kontrolleras, prövas och styrkas av andra studier (Wedin & Sandell,
2004). Enligt positivismen nås vetenskaplig sanning om verkligheten genom det individer kan
betrakta med sina sinnen och räkna ut med logik. Sådan sanning kan antingen vara sann eller
falsk (Thurén, 2007). Hermeneutik har sitt ursprung i att individers tankar, känslor och
upplevelser av vad som är sann verklighet tolkas i vetenskaplig kunskap. Hermeneutik önskar
att förstå hur individer erfar händelser i individens tolkning av verkligheten (Wedin &
Sandell, 2004). Således är det hur individer finner mening och innebörd i fenomen som
vetenskapligt ska studeras inom hermeneutik. Tolkningen som görs i en hermeneutisk
vetenskaplig studie växlar mellan studiens fokus på förförståelse, delarna och helheten av
individers tankar, känslor och upplevelser. Förförståelsen möter nya erfarenheter i individuella
delar av ett fenomen. Delar skapar en helhet, men när helheten studeras påverkas också
förförståelsen och tolkningen av de individuella delarna i fenomenet som uppbyggda av
individens tankar, känslor eller upplevelser. Växelspelet mellan del och helhet benämns den
hermeneutiska cirkeln eller spiralen (Thurén, 2007; Wedin & Sandell, 2004).
Den här studien utgår från hermeneutiken eftersom syftet med studien är att förstå faktorer
som kan påverka arbetet med kvalitetsledningssystem och därmed hur individers tolkningar
inverkar på hur en organisation bör förhålla sig till kvalitetsmodeller. Med andra ord utgår den
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här studien från att det som visar sig i empirin har en innebörd för organisationens arbete med
kvalitetsledningssystem. Studien söker inte efter en absolut sanning, utan låter individer på
Barn- och utbildningsförvaltningen tala om sina upplevelser och på så sätt visa på hur de ger
mening till arbete med kvalitetsledningssystem. Tolkningen av individers upplevelser kommer
att växa fram genom att förförståelse för fenomenet skola och utveckling av
kvalitetsledningssystem möter nya individuella tankar, känslor eller upplevelser av samma
fenomen. Dessa nya delar skapar en ny helhet och förståelse som i sin tur blir starten för ny
tolkning av delar som i sin tur blir en ny helhetsförståelse av fenomenet som i den här studien
handlar om införandet av ett kvalitetsledningssystem på Barn- och utbildningsförvaltningen i
Flens kommun.

3.2 Val av vetenskaplig metod
Systematisk användning av verktyg behövs när information om verkligheten ska samlas in.
Dessa verktyg kan ses som metoder för att kunna upptäcka det fenomen som ska undersökas.
Med andra ord skärper metoden sättet att samla in information till att vara ett disciplinerat
hjälpmedel och något som kan efterföljas i andra insamlingar av samma information (Patel &
Davidson, 2003). En studies problemformulering och vetenskapsteoretiska avstamp styr
vilken sorts information som ska samlas in om ett fenomen. Vilken sorts information som
eftersöks, styr vilken metod en studie ska ha för att just finna informationen som söks om ett
fenomen. En primär indelning av vetenskapliga metoder skiljer på kvantitativa och
kvalitativa metoder (Halvorsen, 1992). Kvantitativ metod har sin grund i positivistiskt
vetenskapsteoretiskt ideal där sann kunskap kan nås genom att verkligheten kvantifieras och
presenteras med siffror. För att kunna förklara vad som är sant använder sig kvantitativ metod
av precision när denne visar sitt intresse av att fånga det gemensamma och representativa i
många undersökningsenheter. För att fånga den verkliga sanningen ställs hypoteser,
påståenden, som sedan prövas i ordnade studier. För att flera studier ska kunna finna samma
sanna kunskap, har den kvantitativa metoden strikta regler som ska följas under
undersökningen och prövningen av hypotesen. För att följa dessa strikta regler, väljer den
kvantitativa metoden att ha ett avstånd till det som ska undersökas för att så lite som möjligt
störas i sin sökning av sann kunskap. (Holme & Solvang, 1997). Kvalitativ metod har sin
grund i hermeneutisk vetenskapsteoretiskt ideal där individers upplevelser om en gemensam
skapad verklighet tolkas. Det är orsaker och mekanismer som ligger bakom fenomen som
uppenbarar sig i verkligheten som studier önskar finna. Dessa orsaker och mekanismer startar
i individers tankar, känslor, upplevelser och när individen ska finna mening i verkligheten. För
att verkligen finna orsaker och mekanismer och förstå dem, väljer kvalitativ metod att
undersöka ett fåtal individers tankar, känslor och upplevelser på nära håll. För att ge en
förståelse för hur individer ger mening till fenomen, använder kvalitativa metoder ord istället
för siffror i sin beskrivning av verkligheten. Intervjun och observationen är exempel på
kvalitativa metoder (ibid.).
Den här studien använder sig av kvalitativ metod eftersom studiens grundfilosofi bygger på
att individer skapar sin egen verklighet. Med det menas i den här studien övertygelsen om att
det är individer på Barn- och utbildningsförvaltningen som skapar förutsättningarna för att
arbetet fortlöper med uppbyggnaden av ett kvalitetsledningssystem i individernas skapade
verklighet. Eftersom detta är studiens grundfilosofi, så är dess syfte med att skapa en
förståelse för individers upplevelser av ett fenomen, i det här fallet införandet av
kvalitetsledningssystem på Barn- och utbildningsförvaltningen i Flens kommun. Studien
önskar finna orsaker och mekanismer som upplevs vara av betydelse i kvalitetsarbetet. För att
finna orsaker och mekanismer och kunna tolka dem, kommer insamling av information om
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verkligheten ske nära dem vars upplevelser ska tolkas. Med andra ord kommer insamling av
information om upplevelser om verkligheten ske genom delaktighet på Barn- och
utbildningsförvaltningen i Flens kommun.
3.2.1 Kvalitativa intervjun
När individers upplevelser eftersöks och ska tolkas i en studie, är den kvalitativa intervjun ett
väl använt och bra verktyg. En kvalitativ intervju fokuserar således på individens egen
upplevelse av det som ska undersökas, och det är upplevelsen som får styra samtalet i den
riktning som individen väljer. Den kvalitativa intervjun blir därmed tämligen flexiel i vilka
frågor som ställs. Den blir också flexibel i hur lång tid den tar, eftersom den önskar
uttömmande och rika svar av individer som intervjuas. Svaren kan alltså bidra till att intervjun
blir relativt lång (Bryman, 2011). I den här studien används kvalitativ intervju som en av två
metoder i att erhålla förståelse för vilka faktorer som bör innefattas i uppbyggnadsfasen av ett
kvalitetsledningssystem på Barn- och utbildningsförvaltningen i Flens kommun. Eftersom det
är individers upplevelser av betydelsefulla faktorer som är i fokus, är den kvalitativa intervjun
ett bra verktyg att erhålla dessa upplevelser som sedan ska tolkas.
Bryman (2011) och Kvale (1997) presenterar olika typer av kvalitativa intervjuer, bland annat
den semistrukturerade intervjun. I denna skissas teman upp som ska beröras i intervjun och
som grundas i studiens syfte. Teman innefattar inte direkta frågor utan områden som ska
behandlas under intervjun. Ofta tecknas sådana teman ner i en intervjuguide. Intervjuguiden
är flexibel och måste följa individen som intervjuas. Guiden behöver alltså inte följas i en viss
ordning, det är individen som intervjuas som bestämmer i vilken ordning teman ska beröras
(ibid.). Kvale (1997) och Lantz (2007) poängterar att intervjuguiden ska ha ett begripligt
språk för de individer som ska intervjuas. Likaså bör intervjuguiden innefatta bakgrundsfrågor
så som ålder, kön och antal år i organisationen. Med sådana bakgrundsfrågor hamnar
individens frågor i en kontext. Efter bakgrundsfrågor kommer intervjun in på de teman som
guiden innehåller. Frågor såsom ”Berätta allt du vet…” och ”Hur känner Du inför…” kan vara
startfrågor till intervjuns teman. En kvalitativ intervju avslutas med sammanfattande frågor
som knyter ihop intervjun och där den som intervjuar försäkrar sig om att alla upplevelser om
fenomenet som ska undersökas är rätt tolkade och innefattas i intervjun. Den kvalitativa
intervjun ska kännas som ett vanligt samtal i sin uppställning och i sin känsla den förmedlar,
därför är det viktigt att individen som intervjuar följer flytet i samtalet (ibid.). När kvalitativa
intervjuer gjordes, som ligger till grund för den här studien, användes en intervjuguide av
författarna (S. A & L. N). Guiden baseras på den här studiens syfte, alltså handlar teman om
vilka faktorer som upplevs vara av betydelse i uppbyggnadsfasen av ett
kvalitetsledningssystem på Barn- och utbildningsförvaltningen i Flens kommun.
Intervjuguiden skissades på genom möten mellan studiens författare (S.A och L.N) via
Skype. Guiden testades på tre individer med pedagogisk bakgrund, ej anställda i Flens
kommun, för att testa om guidens teman var begripliga och passande för målgruppen. När
guiden var klar, skrevs den ner och skrevs ut. Guiden togs med till intervjutillfällena, därmed
kunde teman bockas av när det berörts i intervjun. Den här studiens intervjuguide kan ses i
bilaga A.
Kvale (1997) och Lantz (2007) menar att en kvalitativ intervju bör spelas in på någon slags
bandspelare för att efter intervjun kunna transkriberas (skrivas ner). En kvalitativ intervju bör
göras på en plats och i en miljö som känns trygg för individen som ska intervjuas. Trygghet
skapas också genom det uttryck individen som intervjuar förmedlar. Genom att tala lugnt och
föra ett så vanligt samtal som möjligt i intervjun kan exempelvis trygghet förmedlas.
Individen som ska intervjuas ska även informeras om att intervjun är frivillig och anonym om
så önskas, och intervjun kan avbrytas när som under samtalet. Om individer önskar vara
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anonyma kan dessa benämnas vid siffra eller fingerat namn i studien. Om individerna som
önskar vara anonyma ska beskrivas med bakgrundsfakta, måste fakta godkännas av
individerna innan denna skrivs in i studien (ibid.).
Samtliga individer som tillhör Barn- och utbildningsförvaltningens arbetsgrupp i framtagandet
av kvalitetsledningssystem i Flens kommun (åtta stycken) mailades med en förfrågan om
deltagande i studien. Fyra individer svarade att de ville delta. Därmed gjordes fyra intervjuer i
den grupp som Flens kommun och uppsatsen tolkar ha den översättarkompetens som Lager
(2012) hänvisar till. Intervjuer i den här studien spelades in, efter individens (som skulle
intervjuas) godkännande. Inspelningsutrustningen testades innan intervjuerna. Individer som
skulle intervjuas fick bestämma själva var intervjuerna skulle ske. Två av intervjuerna gjordes
på respondenternas arbetsplats, medan de andra två gjordes via telefon. Individerna som
intervjuades valde att göra detta när de befann sig på sin arbetsplats. En trygghet sökte
förmedlas genom att intervjuerna låg så nära ett vanligt samtal som möjligt, samtidigt som ett
flyt försökte uppnås i det som samtalades om. Vid inledningen av varje intervju informerades
individen om att intervjun var frivillig och när som helst kunde avbrytas samt att individen
fick förbli anonym om så önskades. Samtliga individer hade ingen åsikt om att vara anonym
eller inte, dock nämns ingen vid namn i den här studien för att bevara anonymiteten och för
att inte studien ska inverka på dessa individers position i projektet och på deras arbetsplats i
Flens kommun. Alla individer har någon slags pedagogisk utbildning och har arbetat i Flens
kommun länge (från några år upp till 10 år). Individerna benämns Respondent 1, 2,3 och 4 i
den här studien. Siffran står för när i ordningen respondenten intervjuades.
Enligt Bryman (2011) ska det som sägs och hur det sägs i en kvalitativ intervju transkriberas
ner till text. Då individer kan uttrycka upplevelser genom tystnad, vara hög- eller lågmälda
eller använda sin kropp, ska sådana yttringar också tas med i nedskriven intervju. Individen
som intervjuar ska skriva ner yttringar under samtalet, exempelvis ska tystnad och ändring av
tonläge noteras i texten när intervjun lyssnas igenom och skrivs ner. Noteringar från intervju
och transkriberad intervju sammanställs sedan till ett dokument (ibid.). I den här studien
skrevs individens yttringar (såsom kroppshållning och ansiktsuttryck) ner under intervjuerna,
utan att störa stämningen i intervjun. I transkriberingen skrevs uttryck ner, såsom [tystnad]
eller [skratt]. Noteringar från intervjutillfällena bifogades i transkriberade intervjutexter.
Därmed erhölls ett samlat dokument av det som sades och hur det sades i studiens intervjuer.
3.2.2 Deltagande observation
Bryman (2011) presenterar deltagande observation, också kallad etnografi i mycket
metodlitteratur, som ett verktyg där studien görs genom att forskaren befinner sig bland de
individer vars upplevelser ska tolkas och studeras. Anteckningar av vad som ses och hörs
samlas in och analyseras. Deltagande observation kan med fördel kombineras med annat
verktyg när en kvalitativ metod ska användas i en studie (ibid.). I den här studien kombineras
den kvalitativa intervjun med deltagande observation. På så sätt erhålls upplevelser genom
samtal, men också genom hur individer interagerar med varandra inom arbetsgruppen för
kvalitet på Barn- och utbildningsförvaltningen i Flens kommun.
Bryman (2011) och Holme och Solvang (1997) poängterar vikten av att få tillträde till den
kontext som ska studeras. Detta kan göras på olika sätt. Antingen kan forskaren ha en öppen
eller dold roll i en öppen eller sluten miljö (ibid.). Deltagande observation i den här studien
utförs som öppna roller i en sluten miljö. Med det menas att studiens författare (S. A, L. N) är
kända för individer i arbetsgruppen för kvalitetsarbete på Barn- och utbildningsförvaltningen,
studiens syfte är även känt för individerna som ska observeras. Arbetsgruppen på Barn- och
utbildningsförvaltningen i Flens kommun är en sluten miljö, alltså kan inte vem som helst få
tillgång till att observera förvaltningens arbete. Förvaltningen har givit sitt tillstånd till
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observationen av arbetsgruppen, då de ser fördelar i kommunens kvalitetsarbete med att
studien görs. Innan studien gjordes besöktes studiens kontext. I den här studien utgör
arbetsgruppen på Barn- och utbildningsförvaltningen i Flens kommun kontexten, alltså
omgivningen som ligger till grund för studiens insamling av empiriskt material. Syftet med
besöket var att presentera studien för medarbetarna i arbetsgruppen för
kvalitetsledningssystem på Barn- och utbildningsförvaltningen.
Bryman (2011) och Holme och Solvang (1997) presenterar olika roller en observatör kan ingå
i. Rollerna kan sättas in i en klassifikation från fullständig observatör som arbetar med stor
distans till individer som ska observeras, till fullständig deltagare som rör sig i kontexten som
fullständig medlem i gruppen. Rollen kan också vara aktiv eller passiv, alltså kan
observatören vara utövare som vilken individ som helst i gruppen eller se på när andra
individer interagerar (ibid.). Roller som antogs i den här studien var deltagare-som-observatör.
Med det menas att en av studiens författare (S.A) deltog i arbetsgruppens arbete under 10
dagar. Under observationen följdes arbetsgruppen med totalt åtta medlemmar. Rollen som
observatör var känd för individerna. Rollen som antogs på förvaltningens möten var passiv,
alltså deltog inte studiens författare aktivt i aktiviteter som beslutsfattande och planering.
Dock ställdes frågor såsom ”Hur kommer det sig…?”, ”Berätta mer om…” så att gruppens
medlemmar kom vidare i sina diskussioner. Aktiviteterna som föregick i arbetsgruppen inom
Barn- och utbildningsförvaltningen observerades endast. Aktiviteter såsom diskussioner och
möten observerades. Syftet med delprojektgruppens möten var att förstå vad ett
kvalitetsledningssystem är och vad det kan innefatta.
Bryman (2011) påminner om att observatören måste göra anteckningar under observationen
för att på så sätt inte glömma det som pågick i interaktionen i kontexten. Intryck ska på ett så
tydligt och levande sätt noteras, gärna under tiden de pågår. Intryck kan skrivas och tecknas
ner (ibid.). I den här studien antecknades observationer i ett medtaget block under tiden
observationen pågick. Text och ritningar blandades beroende på vad som skulle noteras i
observationen. Exempelvis ritades betydelsefulla miljöer ner i anteckningarna, då studien har
valt att inte ta bilder av arbetet inom arbetsgruppen på Barn- och utbildningsförvaltningen.
Observationer såsom hur individer förhöll sig till varandra eller vad som hände under en dag
inom arbetsgruppen skrevs ner i blocket. Anteckningarna diskuterades mellan studiens
författare (S.A & L.N) över Skype och e-post. Tillsammans med transkriberade intervjuer, är
observationer en del av resultatet i den här studien. Intervjuer och observationer analyserades
utifrån samma metod (se kapitel 3.5). Alltså görs ingen uppdelning i resultatredovisningen av
vad som kunde skönjas i intervjuer och observationer. Bryman (2011) och Holme och Solvang
(1997) menar att intervju och observation med fördel kan användas i samma studie för att
stärka varandra till att erhålla rik och innehållsrik data ur ett material. I ett resultat kan data
som erhållits i dessa båda metoder presenteras tillsammans för att på så sätt visa att de tillhör
samma studie och bildar en helhet samt att de data som erhållits har upptäckts i båda
metoderna (ibid.). Intervjuer och observationer tolkas tillhöra samma studie och kommer
därmed inte att presenteras var för sig. De tillhör samma helhet i författarnas arbete med att
besvara uppsatsens syfte. Data som upptäckts i den här studien tillhör ingen specifik metod,
utan har kunnat skönjas i både intervjuer och observationer. I Resultatdelen av den här
uppsatsen (kapitel 4) kommer intervjuer och observationer gå under samlingsnamnet studiens
resultat.
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3.3 Induktiv och deduktivt förhållningssätt
När kunskap om verkligheten ska nås, behöver denna kunskap förhålla sig till teoretiska
antaganden om verkligheten på något sätt, antingen kan en studie utgå från teori, relateras till
teori eller skapa ny teori. Relationen mellan kunskap om verkligheten och teori kan te sig på
olika sätt. En primär indelning i denna relation är att skilja på deduktivt och induktivt
arbetssätt (Wallén, 1996). Deduktivt arbetssätt innebär att studien utgår från befintliga teorier
som ska bevisas genom att slutsatser görs om kunskap. Ofta sätts hypoteser upp, grundade i
teori om ett specifikt fenomen, som prövas i verkligheten. Ny kunskap erhålls genom att
hypotesen verifieras eller falsifieras. Deduktivt arbetssätt kännetecknas av objektivitet,
eftersom studien önskar inverka så lite som möjligt på det som ska studeras och sättas i
relation till teori (Patel & Davidson, 2003). Induktivt arbetssätt innebär att studien utgår från
det som upptäckts i verkligheten. Utifrån studiens insamlade information och det som
upptäckts formuleras en teori. Induktivt arbetssätt kännetecknas av subjektivitet, då tolkningar
om insamlad information innefattas i formuleringen av ny teori (ibid.).
Den här studien utgår från induktivt arbetssätt. Visserligen presenteras teori om
kvalitetsledningssystem i studien, men denna teori ska ses som en vägledning, och ingen
absolut sanning, när individer på Barn- och utbildningsförvaltningens upplevelser erhålls. Om
inte upplevelserna passar in i presenterade teorier, kommer upplevelserna presenteras ändå.
Teorin ska inte styra vilket resultat som presenteras. Förförståelsen som studiens författare
(S.A & L.N) har inverkar, såsom det induktiva arbetssättet uttrycker, i den hermeneutiska
cirkel som efterföljs i studiens metod och också på den teori som genereras i denna studie.
3.3.1 Hur teorin används i en induktiv studie
Hur och på vilket sätt teoretiska utgångspunkter används i en studie varierar beroende på
teorins förhållande till det som ska undersökas, alltså om studien har ett induktivt eller
deduktivt förhållningssätt (Bryman, 2011). Olsson och Sörensen (2011) menar att teori är
rådande sammanställningar av antaganden och hypoteser om verkligheten. En teori strävar
efter att ge ett klarläggande för vad det är som skådats och upptäckts i vetenskapliga studier.
Med andra ord visar teorin på samband som kan finnas i det som upptäckts och på så sätt ger
insikt i det mönster som presenteras i en vetenskaplig studie (ibid.). Eftersom den här studien
arbetar utifrån ett induktivt arbetssätt, används därmed teoretiska utgångspunkter för att få ett
avstamp i den verklighet som ska studeras. Alltså, för att studera arbetet med
kvalitetsledningssystem på Barn- och utbildningsförvaltningen i Flens kommun behövs en
grund i de rådande antaganden som finns om kvalitetsledningssystem. Teorin ses som
vägledning och ingen definitiv sanning i den här studien, då studien söker faktorer som
individer upplever inverkar i arbetet med kvalitetsledningssystem. Dessa faktorer kan redan
komma att identifieras i teori. Om de inte finns i rådande antaganden, kommer faktorerna inte
att ignoreras utan att komplettera teoretiskt ramverk i kvalitets- och ledningssystem.

3.4 Förförståelse
Individer har olika villkor när andra individer ska förstås och studeras. Dessa villkor grundar
sig på att olika grupper av individer, genom sin gemenskap i värderingar, kultur, språk och
traditioner, beslutat hur gruppen ska tolka och förhålla sig till andra individer. Genom att
studera och erhålla kunskap om andra individer eller fenomen, kan en djupare förståelse fås
och presenteras om det som studeras. Samtidigt kan denna kunskap göra individen bländad
för nytt som ses i studier, eftersom det nya inte passar in i individens kunskaper. Genom att
vara medveten om förståelsen en individ har om andra individer eller fenomen innan en studie
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startar, så kan förförståelsen ge ett djup i studien samtidigt som studien kan komma att akta
sig för att bli blind för ny kunskap (Holme & Solvang, 1997; Wedin & Sandell, 2004). Den
här studiens resultat har påverkats av författarnas förförståelse om kvalitets- och
ledarskapsutveckling, likaså om arbetet i Barn- och utbildningsförvaltningen i Flens kommun
då en av författarna (S.A) arbetar inom kommunen. Förförståelsen i kvalitets- och
ledarskapsutveckling kan ses som en vägledning i problemformulering och studiens
angreppsätt är utformade. Vägledningen har skapat en viss avgränsning som kan tolkas vara
positiv och negativ. Med andra ord, förförståelsen har givit en tydlig inriktning i studiens start
i den hermeneutiska cirkeln, samtidigt som den kan blända för ny kunskap som inte passar
med den kunskap som erhållits i kvalitets- och ledarskapsutveckling. Genom att låta deltagare
i studien tala fritt om sina upplevelser och att också ständigt uppmärksamma betydelsen av
förförståelsen, minskar risken för att studien ska bli bländad för det nya. Också är studiens
syfte uttryckt så att det nya får ta plats (upplevelser av moment) i studiens resultat.
Förförståelse som finns (S.A) för arbetet i Barn- och utbildningsförvaltningen i Flens
kommun angrips genom att studiens författare (S.A & L.N) för täta diskussioner om vad som
egentligen har upptäckts i intervjuer och observationer. Genom att uppmärksamma och
diskutera förförståelsens betydelse främst i detta kapitel och också i arbetet med studiens
analys, undviks att studien tar för givet vad som sägs istället för att undersöka vad som
egentligen sägs. Med det menas att om inte förförståelsen uppmärksammas och bearbetas kan
den skapa blinda fläckar i materialet, eller så kan den skapa känslan av förståelse bara för att
kunskaper inom kvalitetsområdet finns hos studiens författare (S.A & L.N).

3.5 Innehållsanalysmetod av resultat
I en studie som använder kvalitativ metod som verktyg, samlas ofta mycket verbal data in.
Data erhållen i studien som använder kvalitativ metod kommer exempelvis från intervjuer och
observationer, vilken skrivs ner i exempelvis minnesanteckningar eller i transkriberad
intervju. För att kunna hitta vad det textrika materialet verkligen står för, behöver det
analyseras innan det presenteras i ett resultat. Det finns flera olika etablerade
innehållsanalysmetoder för kvalitativ data (Bryman, 2011). I den här studien används
kvalitativ dataanalys av resultatet som erhållits enligt Pattons innehållsanalysmetod (2002).
Patton påpekar explicit att genom att följa den av Patton utarbetade innehållsanalysen, kan
textens kärna identifieras. Kärnan är en försäkran på att analysen har nått det som utmärker
det som står i texten (ibid.). Individers upplevelser kanske inte syns direkt i ett
intervjumaterial. De verkliga upplevelserna kan finnas under det som sägs och visas. Eftersom
Pattons innehållsanalys hjälper till att hitta kärnan, alltså det som verkligen upplevs, valdes
denna typ av tillvägagångssätt.
Patton (2002) påvisar att för att kunna analysera kvalitativa data eller innehåll behöver
informationen som samlats in skrivas ner och kodas. Informationen läses flera gånger för att
på så att erhålla en förståelse för vad som individer sagt eller gjort (ibid.). I den här studien
skrevs observationer ner i ett block under tiden aktiviteter och individers interaktion på
observerades Barn- och utbildningsförvaltningen i Flens kommun. Intervjuer transkriberades
till text. Nedskrivna observationer och intervjuer lästes flera gånger individuellt för att på så
sätt skapa en individuell uppfattning och tolkning av vad medarbetare på Barn- och
utbildningsförvaltningen sagt och gjort. Patton (2002) menar att ur nedskriven text ska sedan
meningsbärande enheter tas ut. En meningsenhet ska ta ut det centrala i nedskriven text, med
tanke på studiens syfte. De meningsbärande enheterna kondenseras, förkortas, sedan som ett
steg i att verkligen erhålla essensen av det som texten säger. Den kondenserade
meningsbärande enheten kodas därefter. Kodningen kan ses som en rubrik till den
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kondenserade meningsbärande enheten, där enheten sätts tillbaka i sin kontext (ibid.). I den
här uppsatsen togs meningsbärande enheter ut enskilt av studiens författare (S.A & L.N) i
nedskrivna intervjuer och i nedskrivna observationsanteckningar. När meningsbärande
enheterna togs ut hade författarna uppsatsens syfte vid sidan av sig för att hela tiden
dubbelkolla att enheter stämde överrens med vad uppsatsen skulle handla om. Efter det
kondenserades och kodades de meningsbärande enheterna enskilt av studiens författare. I
kodningen kopplades texten i de meningsbärande enheterna tillbaka till kontexten, det vill
säga uttagen text kopplades tydligare till kvalitetsarbete inom en barn- och
utbildningsförvaltning. Detta gjordes genom att så tydligt som möjligt ge meningsbärande
enheten en rubrik som passade studiens syfte. Meningsbärande enheter markerades i texten
med olika färger på pennor, beroende på vilken kod de hamnade under. Detta gjordes för att
bringa ordning i all text som markerats i nedskrivna intervjuer och nedskrivna
observationsanteckningar. Efter detta steg jämförde studiens författare kodningen i samtal på
Skype, diskuterade den och kom till en konsensus av koder. Författarna (S.A & L.N) hade på
varsitt håll fler koder än vad som till slut blev grunden till analysen. Dock stämde författarnas
(S.A & L.N) enskilda uttagning av enheter och koder tämligen bra överrens med varandra, det
fanns inte många gånger som författarnas (S.A & L.N) enskilda tolkningar var så olika att en
diskussion krävdes. Vid en sådan diskussion diskuterade författarna (S.A & L.N) sina
tolkningar och gick tillbaka till syftet med uppsatsen. Diskussionerna avslutades med att båda
författarna (S.A & L.N) var nöjda med överrenskommen lösning. I samtal via Skype
sammankopplades också text till att tillhöra samma kod och också togs en del koder bort som
inte kunde hänvisas till uppsatsens syfte. I samtal via Skype enades också studiens författare
(S.A & L.N) om vilken färg som skulle tillhöra vilken kod. Denna konsensus av koder låg till
grund för resten av analysen. Enligt Patton (2002) är nästa steg i den kvalitativa analysen att
samla koder som liknar varandra i kategorier. Dessa kategorier ska återspegla studiens syfte
och därmed inte gå miste om kontexten studien är skriven i (ibid.). Koderna i den här studiens
analys samlades ihop gemensamt av studiens författare till kategorier. Detta gjordes under
samtal på Skype. Vid kategoriseringen hade studiens författare studiens syfte framför sig för
att inte tappa fokus i vilket sammanhang studien skrevs. Författarna (S.A & L.N) hade arbetat
fram liknande kategorier var för sig innan gemensamt samtal på Skype. I samtal via Skype
enades författarna om titlar på kategorierna. I detta arbete var författarna (S.A & L.N) enade
om vilka kategoriområden som skulle spegla medarbetares upplevelser gällande
uppbyggnaden av ett kvalitetsledningssystem. När inte författarna (S.A & L.N) skrivit ner
samma ord på kategoriområdet, diskuterades valda ord och vilket ord som skulle användas
som kategorirubrik. Diskussionerna avslutades med att båda författarna (S.A & L.N) var nöjda
med överrenskommen lösning. Sammanlagt arbetade författarna fram fyra kategorier av de
koder som hittats i nedskrivna intervjuer och observationsanteckningar. Dessa fyra kategorier
presenteras i uppsatsens resultat (kapitel 4) och i figur 4.1.
Exempel på stegen från meningsbärande enhet, kondenserad enhet, kodning och kategori kan
ses i tabell 1.
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Tabell 1. Exempel på kodning av studiens material efter kvalitativ analys enligt Patton (2002).
Meningsbärande

Kondenserad

Enhet

Enhet

”det är inte svårare än
att säga att det är den
röda tråden, ända
uppifrån och ända ner.
Att det ska vara
adekvat på nåt sätt, det
ska vara till hjälp för
verksamheten och för
mig själv, att förstå vad
som händer både inom
mig och utanför mig,
och i gruppen,
kollegiet och så där
va”

Kvalitetsledningssystem
måste passa och vara till
hjälp för verksamheten
för att det ska göra
nytta.

Kod

Kategori

Passa Barn- och
Anpassning till
utbildningsförvaltningen kontext
i Flens kommun för att
vara till nytta

(Respondent 2)

3.6 Att mäta en upplevelse i en vetenskaplig studie
När en kvalitativ metod används som redskap till att erhålla djupare förståelse för ett
fenomen, ligger fokus på att tolka ord som sagts och används i en specifik kontext. Med andra
ord är det hur individer finner mening i en social verklighet som tolkas av forskaren och
presenteras i en studie baserat på kvalitativ metod. Den sociala verkligheten svävar inte som
en enhet ovanför individerna, utan det är individer själva som skapar sin sociala verklighet
genom att interagera med varandra (Bryman, 2011). Upplevelser av en verklighet som skapas
mellan individer, i det här fallet på Barn- och utbildningsförvaltningen i Flens kommun, kan
inte mätas som i kvantitativa numeriska studier. Den här kvalitativa studien kan därmed inte
påvisa en verklighet som presenteras i statistiskt signifikanta siffror som passar alla och kan
sägas vara den enda sanna verkligheten. Vad den däremot kan visa är en tolkning av hur
individers på Barn- och utbildningsförvaltningen i Flens kommun upplevelser som skapas i
deras gemensanna sociala verklighet inverkar på hur, vem och vad som är av betydelse när ett
kvalitetsledningssystem ska tas fram. Studiens förhållande till att verkligen mäta det som ska
mätas, har sin grund i att studien arbetar intensivt med att vara trovärdig och överförbar (se
kapitel 3.6). Genom att noga beskriva den tolkning som har gjorts av Barn- och
utbildningsförvaltningen i Flens kommun, skapas en trovärdighet för studien. En noga och tät
beskrivning skapar också en möjlighet för läsaren att göra sig en uppfattning om studiens
resultat kan överföras till en annan kontext, till exempel en annan barn- och
utbildningsförvaltning.
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3.7 Etiska överväganden
Bryman (2011) påpekar att etiska överväganden i en vetenskaplig studie är en nödvändighet
eftersom dessa överväganden uppmärksammar värderingars betydelse för studiens resultat.
Värderingar i det här fallet innefattar främst hur i studien deltagande individer behandlas och
hur de bör behandlas. Fyra etiska principer ska följas i en vetenskaplig studie,
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.
Informationskravet innebär att studien ska informera deltagande individer om syftet med
studien samt att deltagande i studien är frivilligt (ibid.). Innan den här studien skrivs har Barnoch utbildningsförvaltningen i Flens kommun informerats om studiens syfte. Detta gjordes på
ett informationsmöte där en av studiens författare (S. A) deltog. Likaså erhöll varje deltagande
individ ett informationsbrev där studiens syfte och förfaringssätt beskrevs. Likaså beskrevs
frivilligheten i att delta i intervju och observationer, samt att individen var fri att när som helst
avsluta sin medverkan. Informationsbrevet innehöll också kontaktuppgifter till studiens
författare (S. A & L. N) och en uppmaning att individerna var välkomna att ta kontakt vid
frågor eller funderingar. Informationsbrevet presenteras i Bilaga B. Bryman (2011)
presenterar samtyckeskravet som en vetenskaplig studies skyldighet att låta deltagande
individer bestämma över sin egen medverkan. I den här studien betyder det att deltagande
individer skriftligt fick godkänna sin medverkan, men ändå kunde avbryta sin medverkan när
helst de önskade (se informationsbrev i bilaga B). Vidare menar Bryman (2011) att
konfidentialitetskravet rör betydelsen av att behandla deltagande individer med största möjliga
tillitsfullhet. Information om deltagande individer ska bevaras så att ingen obehörig kommer
åt dem (ibid.). Deltagande individer i den här studien nämns inte vid namn i text. Individer
presenteras inte heller med en beskrivning som gör att deras identitet kan skönjas. Individer
på Barn- och utbildningsförvaltningen i Flens kommun har informerats via informationsbrev
(se bilaga B) om att deras deltagande är anonymt. Dokument som berör godkännande om att
deltaga bevaras inlåst. Slutligen förklarar Bryman (2011) nyttjandekravet med att uppgifter
som en studie samlat in endast får användas i syfte för studien. I den här studien betyder det
att individers upplevelser om faktorer som bör beaktas i kvalitetsledningsarbete endast
kommer att användas i den här studien och inte till något annat ändamål.

3.8 Analys i en kvalitativ studie
Backman (2008) presenterar analys av en kvalitativ studie som det moment när det fynd som
erhållits i resultatet jämförs eller kopplas till tidigare litteratur. Alltså får erhållet resultat i en
studie plats att värderas och tolkas mot en uppsats syfte i en analysdel. Fynden systematiseras
i en analysdel för att få fotfäste i redan etablerade teorier om verkligheten, men också påvisa
vad som inte redan finns utforskat om ett område. För att underlätta systematiseringen
föreslås att fyndet av materialet i en kvalitativ studie redan delas upp, till exempel i en
innehållsanalys, i resultatdelen. Detta för att bringa ordning i det som hittats och på så sätt
hjälpa läsaren till att se en röd tråd i uppsatsen (ibid.). Den här uppsatsen presenterar teorier
som är relaterade till uppsatsens syfte. Dessa teorier används i analysdelen som en form av
bollplank för studiens resultat. På så sätt får resultatet ett värde och tillhörighet i redan
etablerade teser om uppsatsens fynd. Resultat som inte kan härledas till teorier som tidigare
presenterats i den här uppsatsen, kommer att värderas i analyskapitlet (kapitel 5) med för
uppsatsen nya teorier.
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3.9 Reliabilitet och validitet i en kvalitativ studie
Reliabilitet mäter hur pålitligt ett mått är på ett begrepp som studeras, alltså i vilken
utsträckning individer kan lita på att den kunskap som presenteras har tagits fram på ett
tillförlitligt sätt. Reliabilitet är också ett mått på hur väl kunskap som presenteras kan
reproduceras. Reliabilitet utgår från mätningar i att olika individer kan komma fram till
samma kunskap, hur tiden kan ha påverkat kunskap som presenteras samt om det finns en
samstämmighet i olika delar av undersökningen (Holme & Solvang, 1997). Validitet innefattar
hur väl måttet på ett begrepp stämmer överrens med begreppet i verkligheten. Alltså, med
validitet menas att det som mäts i en studie ska ha betydelse för sammanhanget. Validitet kan
mätas på olika sätt, exempelvis genom inre validitet där studien presenterar tillvägagångssätt
när data samlats in och vilket urval som gjorts. Yttre validitet innefattar hur väl studiens
presentation av val som inverkat på validiteten, stämmer överens med läsarens instämmanden
till dessa val (ibid.). Reliabilitet och validitet är mått som ofta handlar om att mäta och erhålla
en siffra på hur pålitlig och trovärdig en studie är och hur pass sann kunskapen är som
presenteras. I kvalitativa studier söks inte en enda sann kunskap, utan individers upplevelser
av ett fenomen i verkligheten. Därför är det svårt att erhålla ett värde på hur sann en
individuell upplevelse är för alla. För att kunna tala om hur trovärdig en kvalitativ studie är,
bör begreppen reliabilitet och validitet anpassas till den kvalitativa studiens förutsättningar
(Bryman, 2011; Whittemore, Chase & Mandle, 2001). Eftersom den här studien tar avstamp
från en kvalitativ metod, kommer reliabilitet och validitet diskuteras i de till kvalitativ metod
anpassade begrepp som nedan presenteras.
Bryman (2011) och likaså Guba och Lincoln (1994) presenterar en anpassning av hur
pålitlighet och trovärdighet kan mätas i kvalitativa studier. Genom att använda begreppen
tillförlitlighet och äkthet har pålitlighet och trovärdighet integrerats i kvalitativa studiers syfte
att erhålla individers upplevelser av ett fenomen i verkligheten. Trovärdigheten delas in i fyra
delområden, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och
konfirmera. Med trovärdighet menas hur ärlig studien är i att beskriva verkligheten såsom
individerna upplever den (ibid.). I den här studien betyder det att etiska regler för forskning
kommer att följas (se kaptitel 3.7), likaså kommer resultatet i studien att rapporteras tillbaka
till individer på Barn- och utbildningsförvaltningen i Flens kommun. En återrapportering
stärker trovärdigheten eftersom individerna på Barn- och utbildningsförvaltningen då kan
bekräfta att studiens tolkning stämmer överrens med deras upplevelser av verkligheten. Att
intervjuguiden testades innan den användes i studien är också ett sätt att stärka trovärdigheten
i att fråga om rätt saker på ett för urvalet rätt sätt. Bryman (2011) och Guba och Lincoln
(1994) menar att överförbarhet är hur väl en studie presenterar den kontext där fenomenet
som undersöks uppstår. En rik kontextbeskrivning ger läsaren hjälp i att kunna bedöma om
resultaten går att överföra till annan, för läsaren mer känd, kontext (ibid.). Den här studien
beskriver kontexten i studiens bakgrund och resultat för att på så sätt kunna hjälpa läsaren i
möjligheten att kunna flytta resultatet till en annan miljö. I det här fallet kan en annan miljö
vara en annan barn- och utbildningsförvaltning eller en annan kommuns kvalitetsarbete.
Också att intervjuguiden är testad av pedagoger innan studien påvisar att frågorna är
användbara inom annan pedagogisk verksamhet. Vidare presenterar Bryman (2011) och Guba
och Lincoln (1994) pålitlighet som en studies genomskinlighet i alla delar av
forskningsprocessen. Genom att en studie presenterar alla delar i denna process kan läsare
granska och bedöma den vetenskapliga kvaliteten i hur studien har gått till väga (ibid.). Denna
studie har som mål att påvisa en tydlig röd tråd och sammanhang mellan studiens bakgrund,
problemformulering, syfte, teori, metod, resultat, analys och slutsats. Varje del presenteras
noggrant för att på så sätt kunna granskas och kvalitetsbedömas av läsare. Slutligen förklarar
Bryman (2011) och Guba och Lincoln (1994) möjlighet att styrka och konfirmera med att en
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studie bestyrker att denna inte kan presentera en fullständig objektivitet till det som studerats.
Kvalitativa studier måste säkerställa att de har handlat i god tro (ibid.). I den här studien
betyder det att studien medvetet presenterar förförståelse som en möjlighet men också som ett
hinder i tolkning av individers upplevelse (se främst kapitel 3.4). Likaså har inte personliga
värderingar om kvalitetsarbete eller Barn- och utbildningsförvaltningen i Flens kommun styra
studiens utformning eller slutsatser som dras.
Enligt Bryman (2011) och Guba och Lincoln (1994) kan en kvalitativ studies äkthet delas in i
fem områden, rättvis bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk
autenticitet och taktisk autenticitet. Med rättvis bild menas att en studie ska presentera en
opartisk bild av det fenomen som undersöks (ibid.). Genom att analysera individers
upplevelser till övergripande teman, undviker den här studien tillräckligt att någon individs
upplevelser får mer plats i resultatet och analysen än någon annan. Teman skapar en viss
osynlighet av åsikter då teman skapas på en annan abstraktionsnivå än specifika upplevelser
(se kapitel 3.5). Att intervjuguiden är testad på individer med pedagogisk utbildning påvisar
att frågorna inte är riktade till en särskild individs intressen. Bryman (2011) och Guba och
Lincoln (1994) förklarar ontologisk autenticitet som studiens förmåga att hjälpa i studien
deltagande individer att förstå sin situation bättre än innan studien. Kvalitativa studier ska
utgå ifrån att hjälpa de individer som deltar i studien (ibid.). Den här studien kommer att
presenteras för Barn- och utbildningsförvaltningen i Flens kommun, likaså kommer den att
innefattas i rapporteringen och utvärderingen av kommunens kvalitetsarbete. På så sätt hjälper
studien individer på Barn- och utbildningsförvaltningen och också individer i Flens kommun
att förstå vilka faktorer som bör beaktas i ett kvalitetsarbete med fokus på
kvalitetsledningsarbete. Pedagogisk autenticitet menar Bryman (2011) och Guba och Lincoln
(1994) är studiens förmåga att presentera en grupp individers situation så att andra individer
erhåller en bättre förståelse för den i studien innefattade gruppens situation. Eftersom den här
studien ska presenteras för Flens kommun är målet att individer ska erhålla en större
förståelse för Barn- och utbildningsförvaltningen, men också att individer inom förvaltningen
ska få en bättre förståelse för situationen på förvaltningen och förhållandet mellan varandra.
Bryman (2011) och Guba och Lincoln (1994) förklarar katalytisk autenticitet med att studien
ska vara strukturerad på ett vis som gör att deltagande individer ska ha möjlighet att kunna
ändra på det fenomen som undersöks. I den här studien betyder det att faktorer som
presenteras kan komma att få en mer explicit plats i fortsatt kvalitetsarbete inom förvaltningen
men också inom Flens kommun. Eftersom studien skrivs i kvalitetsarbetets inledande skede
kan resultaten komma att användas i fortsatt kvalitetsarbete. Slutligen menar Bryman (2011)
och Guba och Lincoln (1994) att taktisk autenticitet är hur studien möjliggör att deltagande
individer får bättre möjlighet att utföra de förslag studien föreslår efter det att studien har
gjorts. Då den här studien föreslår och sammanfattar faktorer som bör beaktas när en
organisation ska inleda kvalitetsledningsarbete, möjliggörs en bättre startpunkt för
kvalitetsarbetet på Barn- och utbildningsförvaltningen i Flens kommun. Deras upplevelser
finns innan och utan den här studien, dock sammanfattar och uppmärksammar den här studien
faktorerna som bör beaktas. Utan studiens uppmärksammande av faktorerna hade de kanske
inte beaktats så explicit som nu.
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4. Resultat
I det här kapitlet beskrivs studiens resultat. Följande kategorier kunde urskiljas i studiens
innehåll utifrån de meningsbärande enheterna i det empiriska materialet (observationer och
intervjuer): anpassning till kontext, stabil process, management samt allas medverkan.
Kategorierna kan ses i figur 4.1. Nedan presenteras varje kategori som erhölls i
innehållsanalysen av intervjuer och observationer var för sig. Kursiv stil i kategorierna visar
ett citat taget från intervjuer, med syfte att stärka kategorins trovärdighet för läsaren.
Beskrivning av hur kategorierna arbetats fram återfinns i kapitel 3.5.

Anpasssning
till kontext

Stabil process

Management

Allas
medverkan

Figur 4.1. Medarbetares upplevelser av uppbyggnaden av ett kvalitetsledningssystem.

4.1 Anpassning till kontext
Studien visar att kvalitetsledningssystem ska bidra till förbättring på alla utbildningsnivåer i
Flens kommun. För att förbättringen ska få rätt fokus behöver den anpassas till
utbildningssektorns förhållanden i Flens kommun. Om inte en anpassning görs tappar
anställda inom skola och utbildning i Flens kommun sammanhanget och kan inte se den
helhet som ett kvalitetsledningssystem upplevs ge. Respondent 2 uttrycker betydelsen av
anpassning så här:
”… det är inte svårare än att säga att det är den röda tråden, ända uppifrån och
ända ner. Att det ska vara adekvat på nåt sätt, det ska vara till hjälp för
verksamheten och för mig själv, att förstå vad som händer både inom mig och
utanför mig, och i gruppen, kollegiet och så där va…”
Studiens resultat visar att en anpassning till kontexten gör kvalitetsarbete med fokus på
kvalitetsledningssystem enkelt att hantera och lättare att förstå vad som krävs av kontexten
och dess medarbetare i det stora arbetet som studien visar att Flens kommun står inför. En
anpassning i hur kvalitet och kvalitetsledningssystem presenteras skulle lättare ge en
uppfattning om, som respondent 3 uttrycker det:
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”… hur ska det här gå till och att det finns i olika nivåer så att det inte bara är
[respondent 3s arbetsplats] nivå utan att det leder upp mot politikermål och såna
saker, och att det ska vara för mig hoppas jag att det ska vara ett lätt verktyg att
kunna se i det här hjulet- var är vi var går vi och vad händer härnäst liksom? Så att
det min önskan att det ska kunna mynna ut i nåt… nåt lättöverskådligt och
hanterbart material på olika nivåer…”
För att kunna förbättra på alla utbildningsnivåer och kunna få en förståelse för vad kvalitet
och kvalitetsledningssystem är, upplever deltagare i studien att kvaliteten behöver kännas som
deras egen. Den känslan kommer med att kvalitetsarbetet anpassas till utbildningsnivåernas
vanor och arbetssätt. Studien visar att denna anpassning saknas. Respondent 4 uttrycker denna
avsaknad som att arbete och dokumentering av kvalitetsarbete är två separata delar av arbetet:
”… liksom det [arbetet] går på ett spår och det här och pappren man ska fylla i går på ett
annat spår!” Vidare fortsätter respondent 4 och poängterar att kvalitet måste anpassas och
kännas som något eget för att kunna få ut ett resultat av kvalitetsarbetet: ”… Och om man inte
frågar om rätt saker och inte läser med de glasögonen så blir det ju inte, det blir lätt att det
inte har med varandra att göra riktigt. Så kvalitetsarbetet snurrar på sidan av på något
sätt!”
Studiens resultat påvisar att kvalitetsarbetet behöver anpassas efter den kultur som råder, i
området men även i de skilda verksamheterna. De som ska arbeta med
kvalitetsledningssystemet behöver utbildning för att få rätt förutsättningar, för att förstå vad
det är som ska göras och på vilket sätt det ska göras. Även informationen till föräldrar, elever
och politiker behöver anpassas utifrån att de inte har samma förförståelse för skolans uppdrag.
Studiens resultat visar att om inte kvalitetsarbetet kommuniceras ut på rätt sätt blir det inte
genomtänkt och effekten förväntas därmed inte bli lika stor. Utmaningen med
kvalitetsledningssystemet blir att göra det övergripande men samtidigt lätthanterligt, det bör
växa i takt med att inblandade anammar tänket. Respondent 2 beskriver en önskad grund i
kvalitetsarbetet: ”… men det här tycker jag är kvalitetsarbete på nåt sätt, det finns skolans
vision och dels hade jag velat haft kommunens vision så att det rasslat ner att det hänger
samman.”
Studiens resultat visar att fokus ligger på dokumentation, där all dokumentation inte alls ses
som nödvändig, det gäller att hitta rätt saker att fokusera på utifrån de styrkor och utmaningar
som framkommer i analyser av verksamheterna. Att använda resultaten för analys och vidare
planering är en utmaning för Flens kommun, något som inte tidigare gjorts. Det krävs tydliga
mål att jobba mot och en struktur som skapar trygghet för de inblandade, vilka bör anpassas
efter de förutsättningar som råder. För att ta reda på hur verksamheterna klarar sig i
förhållande till målen krävs verktyg, där resultaten sedan kan användas som underlag för
planering framåt. Idag saknar politiken underlag för att ta rätt beslut. Respondent 2 beskriver
vad det bristande underlaget och förförståelsen bidrar till: ”De vet inte riktigt vad de ska fråga
efter så… och därför blir det lite välvilligt.”
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4.2 Stabil process
Studiens resultat påvisar att kvalitetsledningssystem innefattar en stabil process av att göra
något bättre. Eller som respondent 1 menar att det är något stabilt som: ”… kan man leka med
orden där då är det ett system som leder fram till bättre kvalitet.”
Med stabilitet menar studiens deltagare att det ska finnas en tydlig början på ett
kvalitetsarbete och i ett kvalitetsledningssystem. Ett tydligt kvalitetsledningssystem innefattar,
som respondent 4 sammanfattar det, en process innefattandes utvärdering, analys och åtgärd
som fungerar som verktyg för styrning. Med en tydlighet skapas en trygghet när och hur
arbetet startar menar respondenterna och anteckningar från observationerna. Likaså ska vägen
mot målet också vara stabil för att på så sätt stärka medarbetarna i deras strävan att arbeta med
systemet som ger kvalitet i Flens kommun. Studien visar att denna stabilitet saknas i Flens
kommun då personer på ledande poster slutar samtidigt som kommunen står för ett
budgetunderskott och neddragning av tjänster. Respondent 3 uttrycker sin oro för att
instabiliteten ska inverka på kvalitetsledningssystemet:
”Vi försöker, men vi är ju ungefär i samma fas och det är jättesvårt. Vi vet ju bara
hur det ser ut nu och hur ser det ut i höst? Hur är det tänkt då? Vi kämpar på i
detta som vi tycker är väldigt tufft i och med att vi har många personer på var och
en så att säga […] Det är ju det som… vi ska kämpa lite mer för eller kommer vi
att få ihop det på något annat sätt… så… Så där är det lite så där: vad händer för
något?”
Studiens resultat visar att det saknas en tydlig kommunikation, något som leder till att alla
tolkar efter eget huvud och gör som de vill i varje fall. Det blir inte en likvärdig verksamhet,
vilket krävs för att uppnå för, vad enligt studiens deltagare uppfattar, god kvalitet. Stabilitet
innebär att alla vet vad kvalitet är, något som skulle uppnås genom att alla förstår de
huvudprocesser som sker i verksamheten. Okunskap om kvalitet gör att arbetet inte blir
genomtänkt visar studiens resultat. En hörnsten för stabiliteten är synliga cykler, genomtänkta
årshjul som tydligt visar vad som ska göras och när. Det ger kontinuitet i förbättringsarbetet
visar studien.
En tydlig infrastruktur skulle också bidra till mer stabilitet påvisar studiens resultat, där
rollfördelningen är klar och förankrad. De tjänster som ska finnas inom förvaltningen ska vara
definierade och kommunicerade så att alla vet vem som har i uppdrag att göra vad, det bidrar
till en bättre samsyn. Idag saknas dessutom en politisk styrning och förvaltningen består i
någon slags inre hierarki med små öar.
Studiens resultat visar att medarbetarna är förväntansfulla, att de tror att
kvalitetsledningssystemet ska hjälpa dem. De behöver något att luta sig mot, systematik och
rutiner. Det blir en trygghet när alla vet vad som förväntas. Respondent 2 beskriver
medarbetarnas reaktion på att kvalitetsarbetet stannar upp (på grund av det vakuum som
uppstått genom Skolprojektet och byte av förvaltningsledning), respondent 2 menar att det
visar hur medarbetarna upplever en trygghet i de rutiner kvalitetsarbetet medför: ”… men de
tappar fotfästet. Vad, ska vi inte ha någon verksamhetsplan?”
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4.3 Management
Studien visar att ledarskapet ska vara explicit, tydligt och någonting mer än bara att leda
individer i ett kvalitetsledningssystem. Det handlar inte bara om att föra individer framåt i ett
arbete, utan också att ledaren tydligt visar och känner för sin uppgift, sina medarbetare och för
kulturen där kvalitetsarbetet ska utvecklas. Därmed visar studien att ledarskap är av betydelse
för ett kvalitetsledningssystem, dock måste det sättas i ett sammanhang i den kultur där den
som leder ska kunna hantera det som händer. I den här studien kallas denna form av ledning
av individer för management. Management är särskilt betydande i beslutet om vilken riktning
ett kvalitetsledningssystem ska ta, likaså om hur och var kvalitetsledningssystemet ska ta sin
utgångspunkt. Om inte management visas tydligt, finns en stor risk för att olika typer av
management utvecklas på olika delar inom den verksamhet som kvalitetsledningssystemet
påverkar. Olika management kommer att utveckla olika tolkningar om vad ett
kvalitetsledningssystem innefattar. Respondent 2 menar att osynligt management ger olikheter
i tolkning: ”Och det blir fel, det kommer inte ut på det sättet man önskar. Och framförallt så
kommer det inte ut samma sak på alla skolor, det kommer ut helt olika det sitter ju småpåvar i
varje påvedöme.”
Studiens resultat visar att avsaknaden av ett enhetligt management gör att alla gör som de vill.
Det krävs samverkan för att uppnå resultat, idag saknas management. Istället finns ett
ledarskap som är ett ensamarbete. Respondent 3 menar att management innefattar det
engagemang som är nödvändigt för att driva kvalitetsarbetet framåt:
”Det som är det är att det är svårt att få tiden att räcka till och det gäller att ha
engagemanget och ha liksom det kvar för att överföra det till personalen. Och en
del i det här som vi kanske inte hade tänkt var att det här ska ju ut till
föräldrarna. Och det innebär ju att vi ska ha föräldramöten och försöka inspirera
och det, det är ju nästan den svåraste biten…”
För att räcka till berättar respondent 4 att arbetslagsledare ska utses som hela tiden ska vara
nära det som sägs och görs på arbetsplatsen. Det är nödvändigt att förändra den kultur som
råder, för att skapa ett annat perspektiv på utveckling. Respondent 1 beskriver förhållandet till
förändring: ”… på nåt sätt måste man få människor att förstå att förändring, det är inget
tillstånd som kommer då och då, utan förändring är det normala tillståndet…”
Det efterfrågas att medvetandenivån höjs i kvalitetsarbetet, att det finns en öppen attityd där
det är tillåtet att granska det egna arbetet. Studien visar att det mest betydelsefulla i arbetet
med att leda verksamheterna framåt är tid för reflektion och dialog, samt att det ska vara
naturligt att göra djupare analyser av resultaten. Respondent 2 beskriver sin inställning till
kvalitetsarbetet: ”… men jag tror att det är extra viktigt att man har en uppföljning och analys
utav det, att man inte bara konstaterar.”
Det saknas resurser för att det mest betydelsefulla ska bli möjligt, samtidigt som kvaliteten
ska stärkas görs nedskärningar. Ledarna har svårt att skapa tid för det nödvändiga och
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medarbetarna själva har vant sig vid att bara lägga på. Respondent 1 beskriver sin farhåga
med det:
”… nu kommer ett kvalitetsledningssystem, och så lägger man det på sina axlar i
stället för att rensa bort massa skit som överhuvudtaget inte ska vara där, och så
får man inte ett system som funkar. Man plockar inte bort uppgifter och pålagor,
utan man lägger bara på hela tiden. Det är klart att man upplever det som
påfrestande.”

4.4 Allas medverkan
Studiens resultat visar att kvalitetsledningssystem betyder att alla ska deltaga i arbetet av att
förbättra en situation. Alla är lika viktiga när det gäller att bidra, vara med och att få förståelse
för varför ett kvalitetsarbete görs i Flens kommun. Observationerna visar att med alla menas
samtliga individer i Flens kommun från elev till politiker. I allas medverkan ska eleven stå i
centrum. Allas medverkan ger trygghet och ett hänsynstagande till varandras olikheter. En
större förståelse för varandras arbetssätt skapas också om alla på något sätt deltar i och får
plats i ett kvalitetsledningssystem. Respondent 1 beskriver reaktionen på beslutet att ta fram
ett kvalitetsledningssystem: ”Gud det här kommer ju beröra mig!”
Studiens resultat påvisar att det saknas en vi-känsla mellan medarbetare inom skola och
utbildning i Flens kommun, vilket krävs för att alla ska jobba åt samma håll.
Kvalitetsledningssystemet förväntas ska vara den röda tråd som genomsyrar hela
verksamheten. Glädje och samarbete skapas om alla förstår vad som ska göras och sin roll i
arbetet. En del i kvalitetsarbetet handlar om att skriva sin egen historia, något som ger en
gemensam bild av nuläget och öppnar upp för dialog om framtiden. Bilden ska stärkas av vad
respondent 4 kallar ”fungerande verktyg” där upplevelser mäts och visar hur de olika delarna
fungerar. Respondent 1 berättar om sin syn på förbättringsarbetet i kommunen: ”… för jag
tror att den här resan, den är precis lika viktig för våra chefer, för politikerna, att vi får med
eleverna – jaha hur, hur lär jag mig och hur får jag mer kvalitet i mitt lärande…”
Respondent 3 beskriver svårigheten med att nå ut till politiker, föräldrar och elever eftersom
de inte har samma förförståelse som lärare och rektorer:
”Att försöka få föräldrarna engagerade i det här och förstå, för väldigt mycket av det
materialet som kommit ut det är ju väldigt mycket baserat på som kanske vi har lättare att
läsa och förstå. Vi som är inne i det hela!”
Studien pekar på att synergieffekter nås när de inblandade lär av varandra och lyfter problem
till diskussion. Det kräver tid för dialog och reflektion. Respondent 2 diskuterar det:
”Och jag tror att alla sitter på sin kant… det blir bara 1 + 1 = 2 fast det kan bli 1 + 1 = 3.
Om det är en effektiv organisation, som är genomtänkt hela vägen… Och det har saknats, fast
inte bara här, gud be vars.”
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5. Analys
I detta avsnitt görs kopplingar mellan resultatet och tidigare presenterad teori i de fall där det
är möjligt. Vid nya fynd hänvisas dessa till för uppsatsen ny teori. Analysen är uppdelad
utifrån frågeställningarna i syftet.

5.1 Vad betyder kvalitetsledningssystem för medarbetare på en barn- och
utbildningsförvaltning?
Trots att Barn- och utbildningsförvaltningen i Flens kommun blivit beordrade från extern
myndighet (Skolinspektionen) att bygga upp ett systematiskt kvalitetsarbete, så är det inte till
den externa myndighetens krav och rekommendationer medarbetare hänvisar när de talar om
kvalitetsledningssystem. Istället hänvisar de till interna förklaringar, trots att dessa
förklaringar vilar mot ett än så länge odefinierat arbetssätt och otydliga definitioner. Detta
påvisar Ruzevicius, Adomaitiene och Sirvidaite (2004) är vanligt när kvalitetsledningssystem
ska byggas upp, det vill säga att trots att kraven kommer från extern myndighet med tydliga
krav, söker medarbetare efter hur för dem en känd miljö (i det här fallet utbildningsmiljö) kan
förbättras trots att begreppen är oklara och arbetssätten ej genomtänkta. Exempel från studien
visar att trots att respondenter inte tydligt kan förklara vad ett kvalitetsledningssystem är,
söker de förmåner i exempelvis kommunikation och arbetssätt redan i början av
kvalitetsarbetet.
Att det i studien visar sig att det finns en otydlighet i vad kvalitetsledningssystem och
kvalitetsarbete är, kan också hänvisas till Saner (2002) samt Bronkhorst et al. (2001)
påståenden om att kvalitetsarbete måste anpassas till utbildningsverksamhet för att denna
verksamhet ska känna med kvalitetsarbetet och göra den till sin egen. Denna anpassning har
varit svår att göra, vilket visas med tydlighet i studien, exempelvis genom otydlighet och att
fastlagda rutiner i kvalitetsarbetet inte passar med verkligheten inom
utbildningsverksamheten.
En av respondenterna beskriver ett kvalitetsledningssystem som ett system som leder mot
kvalitet, något som i stort sammanfaller med Bergman och Klefsjös (2002) beskrivning.
Enligt studien upplevs ett kvalitetsledningssystem som en röd tråd som genomsyrar
verksamheten. Det liknar Bergman och Klefsjös (2002) resonemang som säger att
kvalitetsarbetet ska vara en helhet av värderingar, arbetssätt och verktyg. Respondenterna
talar om vikten av att kvalitetsledningssystemet ska vara en hjälp i det dagliga arbetet, samt
att det bör innehålla användbara verktyg. Det som Bergman och Klefsjö (2007) beskriver går
helt i linje med det, då de menar att hörnstensmodellen bör kompletteras av verktyg och
arbetssätt, något som vidare är en förutsättning för att påverka kulturen i organisationen.
Gällande kultur framkommer det i studien att det är något som dels behöver tas i beaktande
vid skapande av ett kvalitetsledningssystem, men dels att det är något som behöver förändras
för att möjliggöra utvecklingsarbetet. Det Sandberg (1997) skriver instämmer med det studien
visar, genom att han poängterar att skolans kultur är avgörande för utvecklingen. Likaså
beskriver Ingelsson (2012) att kulturen och värderingar i organisationen bör uppmärksammas.
Hon menar att det är betydelsefullt att ha såväl en stark kultur som en kultur som är mottaglig
för positiva intryck, både om de är vad Ingelsson (2013) är inre eller yttre intryck. Således bör
ett system som leder mot kvalitet vara lyhört för vad som sker inom organisationens kultur,
men samtidigt vara mottaglig för influenser utifrån kulturens fyra väggar.
Syftet med kvalitetsledningssystemet visar studien vara att de grundläggande målen i skolan
ska nås, något som går helt i linje med Skolverkets (2012) rekommendationer. De menar
vidare att det är ett systematiskt arbete som kontinuerligt följer upp verksamhetens förmåga
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att skapa rätt förutsättningar. Det är något som återkommer bland respondenterna, de
beskriver vikten av systematik för att möjliggöra åtgärder regelbundet. Det är något som
också Sörqvist (2004) förespråkar när han skriver om fokus på ständiga förbättringar, vilka
han menar kan ha stor betydelse för resultaten i verksamheten. Respondenterna beskriver
vidare hur de anser att kvalitetsledningssystemet ska bidra till en stabil process, vilket ingår i
en av hörnstenarna som Bergman och Klefsjö (2007) förespråkar. Vidare visar studien att den
analys som krävs för att identifiera vad som behöver förbättras inte görs idag på Barn- och
utbildningsförvaltningen i Flen.
Bergman och Klefsjö (2007) beskriver användandet av Hörnstensmodellen vid
kvalitetsarbete, något som överensstämmer med några saker som framkommit i studien. Det
framkommer i studien att kvalitetsledningssystemet ses som en möjlighet till att skapa
underlag för beslut, vilket kan liknas vid hörnstenen Basera beslut på fakta. Studien visar även
att ett synligt, tydligt och engagerande ledarskap är väsentligt i ett kvalitetsledningssystem,
något som också är synligt i Hörnstensmodellen. En av kategorierna som framkommer i
studien sammanfattas av ordet Management. Ordet management sammanfattar det som
framkom gällande styrning, som ledarskap och kommunikation med hänsyn till kultur.
Management presenteras längre fram i analysavsnittet.
Studien visar att ett kvalitetsledningssystem kan liknas vid en process innehållande
utvärdering, analys och åtgärd. Vidare visar studien att kvalitetsledningssystemet ska ha en
tydlig början, vilket skulle kunna tolkas som det Sörqvist (2004) beskriver som en gemensam
start i kvalitetsarbetet. Betydelsefullt enligt respondenterna är kunskap om kvalitet och vidare
om det kvalitetsledningssystem som till slut tas fram, och menar att det avgör vilka effekter
systemet kommer att kunna bidra med. I studierna från Oman beskriver Caroll et al. (2009)
liknande iakttagelser, där kvalitetsarbetet fick anpassas efter medarbetarnas förmåga och
vidare satsades det på utbildning för att skapa bättre förutsättningar för kvalitetsarbetet.
Innehållet i kvalitetsledningssystemet är något som studien menar att flera ska vara delaktiga i
att ta fram, från elever till politiker. Det framkommer som betydelsefullt i flera av de
teoretiska källorna, exempelvis beskriver Sandberg (1997) vikten av aktörsperspektivet för att
få in sakkunskap och erfarenhetsmässig förankring. En av hörnstenarna som Bergman och
Klefsjö (2007) lyfter är just den som beskriver betydelsen av delaktighet i kvalitetsarbetet.
Respondenterna beskriver en lärande organisation där synergieffekter skapas genom
samverkan, vilket Skolverkets (2012) anvisningar också beskriver som en bidragande faktor
till att ständiga förbättringar möjliggörs.
Därmed visar analysen att upplevelserna av vad ett kvalitetsledningssystem är stämmer
överens med det uppsatsen tagit upp i bakgrunden, där ett kvalitetsledningssystem beskrivs
som integrerade aktiviteter som innefattas av ständiga förbättringar samt att basera beslut på
fakta.

5.2 Vilka moment upplevs vara betydelsefulla vid uppbyggandet av ett
kvalitetsledningssystem inom barn och utbildning?
I studien framkom en del aktiviteter som ansågs betydelsefulla för vidare kvalitetsarbete.
Bland annat talades det i flera fall om vikten av användbara verktyg för att analysera
verksamheten. Det är något som även Bergman och Klefsjö (2002) beskriver som nödvändigt
i ett kvalitetsledningssystem. Kärrby et al. (2011) beskriver PQS som en metod att nå
kvalitetsutveckling, vilken skulle kunna användas som ett verktyg i Barn- och
utbildningsförvaltningen i Flens kvalitetsarbete.
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Respondenterna lyfter strukturen som en viktig beståndsdel i framtagandet av ett
kvalitetsledningssystem. De efterfrågar tydlighet i ledarskap och kommunikation samt någon
slags bild av verksamhetsåret där viktiga moment synliggörs, det kallar de årshjul. Van Harten
et al. (2002) menar att det är vad ett kvalitetsledningssystem idag bör innefatta, rutiner,
systematik och strategier. SIQs (u.å.) modell för verksamhetsutveckling innefattas av en sådan
struktur med processens fyra steg: planering, verksamhetsbeskrivning, analys och
handlingsplan, vilket skulle kunna vara en struktur även för kvalitetsarbetet inom Barn- och
utbildningsförvaltningen i Flen. Även Sandberg (1997) berör systematiken och menar att
kvalitetsarbetet bör knytas till forskning eftersom det medför ett systematiskt förfarande,
något som också kan vara betydelsefullt för Flens kommun att uppmärksamma.
En annan sak som framkommer i studien är vikten av en tydlig infrastruktur, där roller är väl
definierade och där alla vet vem som ansvarar för vad. Respondenterna beskriver vikten av att
det finns tillräckliga resurser för att lyckas med kvalitetsarbetet. Sandberg (1997) menar att
det är viktigt att ha kunskap om yttre gränser och handlingsutrymme när det kommer till
kvalitetsarbete inom skola, kunskap som skulle kunna tydliggöra det respondenterna frågar
efter. Jain och Ahuja (2012) påpekar betydelsen av att kvalitetsarbete ska skapa värde för
medarbetare, alltså vilka roller som krävs och hur arbetet ska utföras. Utan tydlighet och
värdeskapande, kan den suboptimering som Joiner (2007) påvisar bli realitet för Flens
kommun.
I studien lyfts dialog och reflektion fram som de viktigaste aspekterna för ett lyckat
kvalitetsarbete. Det är något som Kärrby et al. (2011) också berör, de menar att lärarna ska
ringa in viktiga kvalitetsaspekter och sedan att det ska skapas utrymme för reflektion.
Hörnstensmodellen säger också att det bör skapas förutsättningar för delaktighet, och
Sandberg instämmer genom det han beskriver som systematiska undersökningar av vad
personalen anser om verksamheten. Även Sörqvist (2004) samt Franscheshini et al. (2006)
trycker explicit på vikten av att samtliga led inom en organisation involveras där
medarbetarna känner att kvalitetsarbetet anpassats till deras dialog och miljö.
Som en del i resultatet framkommer att ett kvalitetsarbete bör anpassas efter rådande kultur,
men som en annan del i resultatet framkommer att det krävs en förändring av rådande kultur
för att skapa förutsättningar för utveckling. Respondenterna menar att det saknas en öppenhet
som krävs för att våga granska det egna arbetet. Bergman och Klefsjö (2002) samt Joiner
(2007) beskriver att verktyg och arbetssätt påverkar kulturen på ett sätt som möjliggör
utveckling. Ingelsson (2013) lyfter fram vikten av att kulturen bör vara mottaglig för yttre
intryck som möjliggör förbättring i verksamheten. Van Harten et al. (2002) visar också på att
effekterna av ett kvalitetsledningssystem påverkas i hög grad av kulturella faktorer. Sandbergs
(1997) kvalitetsutvecklingsmodell innefattar attityder och grundläggande ideologier bland
andra kulturella faktorer. Barn- och utbildningsförvaltningen i Flen skulle kunna använda
hans modell för att få fram en kartläggning och analys med hänsyn till kultur. Genom arbete
enligt metoden PQS (Kärrby et al. 2011) möjliggörs att klimatet i organisationen kan präglas
av öppenhet för att medföra en större pedagogisk medvetenhet, något som Barn- och
utbildningsförvaltningen i Flen kan nyttja. Kethanis (2006) studie visar att kvalitetsarbetet i
Sydafrika innefattas av verktyg för självutvärdering, och vidare att systemet bygger på en
filosofi där ansvarstagandet främjas. Det är något konkret som Barn- och
utbildningsförvaltningen i Flen kan influeras av. Att standarder såsom ISO 9000 (SIS, 2008)
skulle kunna vara vägvisare i Flens kommuns kvalitetsarbete tycks härmed inte vara att
förorda eftersom kulturen är av betydelse för kvalitetsarbetet. Kärrby et al. (2001) likväl som
Franscheshini et al. (2006) påpekar att standardlösningar, såsom ISO 9000, inte har denna
anpassningsförmåga.
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En av respondenterna beskrev att denne önskade en vision för Barn- och
utbildningsförvaltningen, som sedan kunde ligga som grund för kvalitetsarbetet. I studien
framkom även att en större samverkan inom förvaltningen kan få positiva konsekvenser på
kvalitetsarbetet, ett begrepp som användes var Vi-känsla. Caroll et al. (2009) beskriver hur
delaktighet i kvalitetsarbetet skapade en grund som underlättade implementeringen, något
som kan vara fördelaktigt för Barn- och utbildningsförvaltningen att fundera över.
Studien visar att en del av arbetet med kvalitetsledningssystemet också innefattas av att
systemet och kvalitetsarbetet i stort ska kommuniceras ut på rätt sätt, för att alla ska förstå
syftet och hur arbetet ska gå till. I Hörnstensmodellen som Bergman och Klefsjö (2002)
förespråkar, är kunden i centrum, vilket kan tolkas som att de också anser att hänsyn bör tas
till mottagare av tjänsten. Hur detta ska ske framkommer inte i det teori-avsnitt som uppsatsen
har tagit fram, men i studien från Oman (Caroll et al., 2009) beskrivs att det togs fram en
begreppssamling för förekommande termer inom kvalitetsarbetet inom utbildningssektorn.
Som ett led i kvalitetsarbetet visar studien att det bör ske en inventering av förvaltningens
(eller egentligen enheternas) styrkor och utmaningar, samt att det behövs verktyg för att göra
det arbetet. Kärrby et al. (2011) menar att arbetssättet för utvärdering kan vara skillnad på att
få relevant information eller inte. I uppsatsens teori-avsnitt finns inga konkreta förslag på hur
det arbetet kan gå till, eller vilka verktyg som kan användas (med undantag för rapporterna
om kvalitetsarbete i högre utbildning). Dock innefattar SIQs (u. å.) modell för
verksamhetsutveckling, Qualis (u.å.) och PQS (Kärrby et al. 2011) metoder för
kvalitetsutveckling, vilka Barn- och utbildningsförvaltningen i Flen kan välja på som grund
för arbetet.

5.3 Vilka deltagare upplevs vara betydelsefulla vid arbetet med att ta fram
ett kvalitetsledningssystem inom barn och utbildning?
I studien framkommer tydligt att kvalitetsledningssystemet ska innefatta alla som berörs av
verksamheten, vilket sträcker sig från elever (även barn i förskola) till politiker och även
innefattar föräldrar, lärare och ledning. Sandberg (1997) och Joiner (2007) förespråkar att
medarbetarna involveras i det systematiska arbetet med kartläggning och analys. Han menar
vidare att medlemmar i ett utvecklingsteam är de som bör ta fram kvalitetsaspekter för
verksamheten. Även Sörqvist (2004) tar upp vikten av att alla led är involverade, samt att det
krävs ett tvärfunktionellt processtänkande i förbättringsarbetet. Även Skolverket (2012)
beskriver att dialog och delaktighet är eftersträvansvärt i det systematiska kvalitetsarbetet. I
studierna från Oman (Carrol et al., 2009) framkommer att delaktighet är ett sätt att ge
systemet större legitimitet vilket underlättade implementeringen, vilket också var en av
nyckelfaktorerna i arbetet att ta fram ett kvalitetsledningssystem.
Respondenterna talar om att lära av varandra, lärande organisation och synergieffekter. Det
innefattas även i arbetet med PQS (Kärrby et al., 2011), där den pedagogiska medvetenheten
är i centrum vid dialoger. Sörqvist (2004) beskriver arbetet med tvärfunktionellt
processtänkande som också bidrar till förbättringsarbetet på liknande sätt. Skolverket (2012)
förespråkar en lärande organisation eftersom det i större utsträckning innebär att
kvalitetsarbetet kan genomsyra alla delar.
För att kvalitetsarbetet ska vara genomtänkt och få en god effekt, anser respondenterna att de
inblandade behöver utbildning i kvalitetsarbete. Det är något som framkom i studien från
Oman (Carroll et al., 2009) där erfarenheten var att det krävdes mer utbildning då personalen
saknade tillräcklig kunskap. De valde att ha workshops med utrymme för erfarenhetsutbyte
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och dialog, samt utbildning i kvalitetsledning. Det är något som Barn- och
utbildningsförvaltningen i Flen kan influeras av.
Lilja (2005) skriver att långsiktig framgång skapas av kundtillfredsställelse, något som är
mycket tydligt i studien är just att kvalitetsarbetet ska ha eleven i centrum. Det kan även
kopplas till Hörnstensmodellen (Bergman & Klefsjö, 2007), där kunden ska vara i centrum
vid kvalitetsarbetet. I studien framkommer att en av delarna i kvalitetsarbetet innefattas av att
ta reda på hur elever, föräldrar, medarbetare och politiker upplever verksamheten, vilken är
grunden i sökandet efter kundtillfredsställelse.
I bakgrunden beskrivs hur personer med översättarkompetens bör involveras i kvalitetsarbetet,
något som redan anammats av barn- och utbildningsförvaltningen i Flen. Medlemmarna i
arbetsgruppen sitter inne på den kontextkännedom som Lager (2010) menar är betydelsefullt.
Huruvida medlemmarna har den förmåga till ”översättning” av styrdokument har den här
studien inte analyserat.

5.4 Ledarskap eller management?
Utanför uppsatsens huvudsakliga frågeställningar visar analysen av insamlat empiriskt
material att respondenter önskar ett ledarskap i kvalitetsarbete som innefattar ledning och
någonting mer. Det som är någonting mer definieras i uppsatsens resultat som management.
Bergman och Klefsjö (2007) menar att ett systematiskt kvalitetsarbete ska vara grundat i ett
engagerat ledarskap. Samtidigt påpekar Bergman och Klefsjö att det finns en skillnad mellan
ledarskap och management där ledarskap kännetecknas av en roll given från ledning medan
management är en relation som inte behöver styras från ledning på samma strikta sätt som ett
ledarskap. Därmed skönjer uppsatsen en tendens till att management torde vara av betydelse
och i kvalitetsarbete och komma att få en större plats i modeller, såsom Bergman och Klefsjös
hörnstensmodell. Elg, Stenberg, Kammerlind, Tullberg och Olsson (2011) stödjer detta
uttalande då de i sin studie visar att ledare i välfärdsorganisationer (såsom skola och hälsooch sjukvård) måste förbättra sitt förhållningssätt till begreppet management för att på så sätt
stödja starka mikrosystem inom organisationen med kunden i fokus. Med det menas att
ledarskapet måste utökas till att tala om management i kvalitetsarbete inom
välfärdsorganisationer. Ledaren måste tillåta, i det här fallet, medarbetare inom
utbildningsverksamhetens mikrosystem (skolor exempelvis) att känna sig som deltagare i
kvalitetsarbetet och också att de får stöd i sin kvalitetsutveckling där kunden (eleven) är i
fokus.

6. Slutsatser
I detta avsnitt sammanfattas de slutsatser som kan dras utifrån resultat och analys. De är
uppdelade utifrån frågeställningar i syftet.

6.1 Kvalitetsledningssystem
I studien definieras genom empirin ett kvalitetsledningssystem som Ett system som leder mot
kvalitet. Vidare framkommer i intervjuerna att syftet med systemet är att skapa förutsättningar
för elever att nå målen, genom att verksamheten kontinuerligt utvärderas vilket vidare
möjliggör regelbundna åtgärder. Det systematiska förbättringsarbetet bör användas för att få
till en stabil process, visar resultatet presenterat i kategorierna.
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Kvalitetsledningssystemet föreslås såväl i empiri och teori genomsyra hela verksamheten och
bestå av en helhet där värderingar, arbetssätt och verktyg ingår. Det ska vara ett stöd i det
dagliga arbetet. Gällande Flens kommun behöver de ta fram de arbetssätt som passar i
organisationens helhet. Kvalitetsledningssystemet ska enligt studien beakta den rådande
kultur som finns, men även förändra delar av kulturen till att i större utsträckning möjliggöra
förbättringar.
Studiens sammantagna erfarenheter visar att kvalitetsledningssystemet kan bygga på
Hörnstensmodellen, då denne sammanfaller med viktiga aspekter som det framkommit att
systemet bör innefatta. Dessa är: Skapa underlag för beslut, Synligt och engagerat ledarskap,
Arbeta med processer, Skapa förutsättningar för delaktighet samt Sätta eleven (kunden) i
centrum. Dock poängterar Hörnstensmodellen ledarskapets betydelse. Den här uppsatsen
påvisar att Management är en viktig komponent utifrån resultat i kategorierna, med avseende
på styrning i kommunikation och kultur. En lärande organisation är eftersträvansvärt för att
möjliggöra de ständiga förbättringarna som teorin nämner. För att nå det krävs att
kvalitetsarbetet bör präglas av delaktighet och dialog som styrs utifrån kulturens
förutsättningar.

6.2 Moment
I kvalitetsarbetet och på vägen mot att ta fram ett kvalitetsledningssystem har det i studien
framkommit några aktiviteter för Barn- och utbildningsförvaltningen i Flen. Utifrån litteratur
och observationer krävs att det tas fram verktyg för att möjliggöra analys av verksamheten
(styrkor och möjligheter). PQS, Qualis, Sandbergs eller SIQ är möjliga metoder/modeller för
att utvärdera verksamheterna visar studien. För att få fram den betydelsefulla struktur som
studien beskrivit, skulle förvaltningen kunna ta fram ett eget årshjul med stöd i
metoder/modeller. Med grund i teorin framkommer att det också bör innefatta en tydlig
infrastruktur där roller är definierade, resurser avsatta och kunskap om handlingsutrymme och
yttre gränser finns.
För att skapa förutsättningar för dialog och delaktighet föreslås av respondenterna att en
vision för Barn- och utbildningsförvaltningen tas fram. Utifrån empiri och teori har det även
framkommit att den rådande kulturen bör tas i beaktande, men även har fördel av att
förändras. Det kan möjliggöras genom en initierande analys av verksamheten enligt ovan
föreslagna arbete med metoder/modeller. Om medarbetarna görs delaktiga i
utvecklingsarbetet skapas en vi-känsla som efterfrågas och vidare underlättar det
implementeringen, något som påvisats i studier från utlandet. Fokus i utvecklingsarbetet bör
vara det egna ansvarstagandet och kan stödjas av metoder i självutvärdering, menar teorin.
Respondenterna menar att kvalitetsarbetet och ledningssystemet bör kommuniceras ut med
anpassning till mottagare och med stöd i teorin föreslås en begreppssamling för vanligt
förekommande begrepp i kvalitetsarbete inom utbildning.

6.3 Deltagare
I kvalitetsarbetet framkommer genom empirin att alla ska göras delaktiga, detta stärks av
teorin med motiv att sätta kunden i centrum samt för att delaktighet skapar samhörighet och
vidare ger legitimitet för utvecklingsarbetet. Sammantagen empiri och teori visar att arbetet
bör präglas av ett tvärfunktionellt processtänkande och förvaltningen ska sträva efter att vara
en lärande organisation, detta för att möjliggöra ständiga förbättringar. Stöd i det skulle kunna
vara arbete med PQS, Qualis eller SIQ.
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För att ta fram de kvalitetsaspekter som kvalitetsledningssystemet ska bygga på, bör ett
utvecklingsteam få det uppdraget menar litteraturen. Något som inom Barn- och
utbildningsförvaltningen redan initierat genom den arbetsgrupp som är tillsatt. Dessa har den
kontextkännedom som är betydelsefull, huruvida de har översättarkompetens som teori i
bakgrunden förespråkar har inte studien undersökt.
För att kvalitetsarbetet ska vara genomtänkt bör de som arbetar med det få utbildning i
kvalitetsutveckling visar både litteratur och intervjuer. Men även alla som berörs bör få en
ökad kunskap om kvalitet och det kvalitetsledningssystem som ska tas fram då studien visar
att medarbetares delaktighet är av betydelse för uppbyggnad av kvalitetsledningssystem. För
att söka kundtillfredsställelse enligt teorin, i det här fallet definierat av respondenterna som att
eleverna når grundläggande mål, är alla individers upplevelser kring kunden av betydelse att
beakta. För att sedan främja arbetet kan Barn- och utbildningsförvaltningen i Flen ha
workshops med möjlighet för erfarenhetsutbyte och dialog, utifrån erfarenheter i utländska
studier.

7. Diskussion
I det här kapitlet diskuteras uppsatsens resultat och metod. Kapitlet är uppdelat i en
resultatdiskussion, framtida forskning och en metoddiskussion.

7.1 Resultatdiskussion
”Jag tycker, jag tror nog att de är mer så här i väntan, i väntan på underverk!”
Citatet beskriver det centrala i uppsatsen, hur synen på kvalitetsledningssystemet är att det ska
lösa alla problem. För om du befinner dig i skolans värld, vet du att ingenting annat är
starkare än mantrat ”Ökad måluppfyllelse”. Eftersom skolan består av en mängd duktiga
pedagoger, elever, huvudmän och ledare, och brister ändå finns i resultat, torde det finnas ett
bättre sätt. Sökandet efter ett bättre sätt kan lätt upplevas dogmatisk eftersom viljan är så stor,
det handlar om hela världens framtid. Den här studien utgår från det som Flens kommun
resonerat sig fram till, genom Skolprojektet och utifrån Skolinspektionens resultat, att ett
systematiskt kvalitetsarbete leder till högre måluppfyllelse. Även om det framgår i teorin hur
kvalitetsarbetet är en del i att nå högre resultat behöver inte ett kvalitetsledningssystem
nödvändigtvis skapa högre måluppfyllelse i skolan. Faktum är att det finns mycket lite
forskning kring kvalitetsledningssystem och skola. Det har varit en utmaning för uppsatsen att
hitta jämförelsebara undersökningar, vilket lett till att teorin innefattar rapporter från utlandet.
Dessa studier är gjorda i högre utbildning, vilket kan ha en betydelse för när dessa studier ska
jämföras med den här uppsatsens resultat. Dock kunde denna jämförelse göras, vilket tyder på
att de kategorier som upptäcktes i studiens resultat kan vara övergripande för all verksamhet
inom utbildning, oavsett om den är inom grundskola eller högre utbildning. Denna jämförelse
mellan grundskola och högre utbildning, men också mellan svensk och utländsk utbildnings
kvalitetsarbete, skulle kunna indikera hur nytänkande det är att skapa ett
kvalitetsledningssystem inom utbildning i Sverige, och vidare att det är ett mycket omfattande
arbete att uppfinna hjulet på egen hand. Framgångsrika skolor finns i Sverige, med väl
fungerande kvalitetsarbete, men inte ett uttalat kvalitetsledningssystem.
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Omfattningen har gjort såväl den här uppsatsens syfte, som Flens kommuns arbete med att ta
fram ett kvalitetsledningssystem, till ett komplext äventyr. Det ställer höga krav på
framtagandet, för att det ska bli det stöd som Barn- och utbildningsförvaltningen i Flen söker.
Som i många andra fall vid arbete med svåra uppdrag, söker de inblandade att förenkla och
förtydliga innehållet. Å ena sidan är det mycket svårt att bygga upp ett
kvalitetsledningssystem, å andra sidan behöver det upplevas enkelt för att det ska vara
motiverande. Det är lätt att falla i fällan att ta fram lösningar på egen hand, utan att först skapa
den dialog som det så frekvent pratas om i litteraturen. Den fällan gäller även för författarna
(S.A & L.N) av denna uppsats, med förstärkning av den förförståelse som föreligger genom
utbildningen i Kvalitet- och ledarskapsutveckling. Det gäller även för deltagare i
uppbyggandet av kvalitetsledningssystemet att inte göra för subjektiva antagelser i viktiga
delar, kort och gott sitta inne på lösningar innan hela kartan ligger klar.
De slutsatser som dragits i uppsatsen är inte direkt kopplade till det faktum att verksamheten
bedriver utbildning, utan skulle kunna appliceras på fler organisationer. Det kan ha sin
förklaring i att kvalitetsarbete bygger på samma fakta oavsett var i världen vi befinner oss,
eller i vilken bransch vi verkar när vi väntar på underverk. Det från början instrumentella
sättet att arbeta med kvalitet på, har utvecklats och den rådande synen påverkar hela världens
arbete med kvalitet. Även inom utbildning talas det om ständiga förbättringar, processer och
lärande organisationer. Skolan är en del av den kontext den befinner sig i. Det innebär att
uppsatsens slutsatser skulle kunna användas för vilken verksamhet som helst, åtminstone vad
gäller tjänstesektorn. Författarna kan inte dra ut några specifika slutsatser som endast kan
kopplas till skola, utan alla slutsatser bygger på samma kvalitetstänk som resten av världen
anammat. Det betyder inte att vidare arbete kommer att bedrivas på ett sätt som skulle passa
andra organisationer, eftersom allt kvalitetsarbete behöver anpassas efter verksamheten. Den
här anpassningen syns inte i de modeller och teorier som den här uppsatsen bygger på. Då
teorier och modeller är generella, byggda av en komplex verklighet, behöver den här
anpassningen synas. Detta kan exempelvis ske genom uppbyggnad av specifik teori eller
genom att utbildningsverksamhet använder befintliga teoretiska ramverk i
kvalitetsledningssystem. På så sätt kan en jämförelse vara möjlig av hur olika
utbildningsverksamheter har tolkat och applicerat rådande teoriparadigm, samt vara en
anpassning till hur kundtillfredsställelse ska översättas till att vara relevant för skolan.
Uppsatsen har uppmärksammat att studien visar att Flens kommun poängterade management
istället för ledarskap som en del i uppbyggnad av kvalitetsledningssystem. Om detta gäller
endast Flens kommun, utbildningsverksamhet eller är en ny trend i teorier om
kvalitetsledningssystem får andra studier stärka eller förkasta. Men slutsatser som görs i
denna uppsats bygger på influenser från TQM, och då med fokus på att förebygga och
förbättra. Även om författarna (S.A & L.N) upplever att skolans värld inte kommit så långt
vad gäller arbete med kvalitetsledningssystem, så är kvalitet ett mycket etablerat fokus. Men
på samma sätt som resten av världen påverkas av globalisering och ökad förändringstakt, är
även skolan påverkad att i större utsträckning arbeta för ständiga förbättringar. Det specifika
för Barn- och utbildningsförvaltningen blir att ta hänsyn till sin kontext, på samma sätt som
alla har i utmaning att göra. Det finns mycket kunskap om kvalitet, kvalitetsarbete och
kvalitetsledningssystem. Det svåra ligger i att göra det till sitt eget, att skapa ett effektivt
system som fungerar i den aktuella verksamheten. För att lyckas med det krävs samarbete,
dialog och uthållighet, uthållighet, uthållighet…
Den här uppsatsens resultat kan kopplas till tidigare kunskap om kvalitetsarbete. Aktiviteter
som uppmärksammar grunden i kvalitetsarbete måste integreras i det vardagliga arbetet. Med
andra ord måste aktiviteter innefatta ständiga förbättringar, delaktighet och faktabaserade
beslut. Det här är viktigt och det vet säkert alla som arbetar med kvalitetsarbete runt om i
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världen. Men ibland händer något som gör att inte kvalitetsarbete blir såsom alla har tänkt sig.
Om detta fenomen handlar om för lite kunskap, stress eller andra faktorer tar inte den här
uppsatsen upp. Dock kan sägas att om kvalitetsarbete utgår från sådana aktiviteter så kan en
organisations arbete förebyggas och förbättras. Blir det fel och missförstånd i uppbyggnaden
av ett kvalitetssystem finns en risk i att arbetet måste kontrolleras och repareras och därmed
motsätta sig grunden i allt kvalitetsarbete. Den här uppsatsen är ett uttalande om att
uppbyggnaden i ett kvalitetsarbete är av betydelse då en osäker uppbyggnad ger en otrygg
konstruktion av vidare kvalitetsarbete.
7.1.1 Framtida forskning
Alla organisationer behöver någon gång jobba med förbättringar i form av kvalitetsarbete. När
detta ska göras så bör förbättringen sättas i ett sammanhang för att inte bli för allmängiltig och
för abstrakt för medarbetarna. Hur förbättring kan anpassas efter sammanhang behöver
utforskas ännu mer än vad som gjorts. SQMA rekommenderar att detta görs mer regelbundet,
något som författarna (S.A & L.N) instämmer med. Samtidigt behövs också fler studier i hur
kvalitetsarbete ska implementeras i sitt sammanhang. Med det menas att hur
förbättringsarbete införlivas till något riktigt och viktigt hos medarbetare inom skilda
sammanhang, så att inte medarbetare tror att underverk kommer bara en verksamhet kan säga
att de minsann jobbar med förbättringsarbete. Vidare forskning bör också göras i hur väl
kategorier framtagna i den här uppsatsen passar in inom annan utbildningsverksamhet i
Sverige, men även inom helt skilda verksamheter som till exempel verkstads- eller
tillverkningsindustri. Slutligen föreslås att vidare forskning i uppsatsens uppmärksammande
om att management eventuellt behöver en större roll i modeller om kvalitetsarbete, i alla fall
när modellen ska användas inom utbildningsverksamhet.

7.2

Metoddiskussion

Den här uppsatsen vilar på en kvalitativ metod. Eftersom individers upplevelser av ett särskilt
fenomen skulle ligga till grund för uppsatsen ansågs den kvalitativa metoden mest lämplig
eftersom den uppmanar författare att vara nära de som undersöks och ge utrymme för att
presentera individers känslor och erfarenheter i en text. Samtidigt som individen får plats i en
uppsats grundad i kvalitativ metod, kan den vetenskapliga precisionen ifrågasättas. Med det
menas att med en kvalitativ metod kan inget direkt mätas och ge ett exakt svar. Det som ges i
den här uppsatsen är en glimt in i verkligheten i Flens kommun och hur medarbetare känner
inför ett kvalitetsarbete som precis har startat. Därmed kan inte den här uppsatsen komma
med någon övergripande och generell sanning, dock kan den med all säkerhet påstå att den
fångat stämningen inför ett kvalitetsarbete som är väl så viktig att få kunskap om för alla som
ska ägna sig åt sådant arbete oavsett om det sker i exempelvis bilindustri eller inom
utbildningsverksamhet. Uppsatsens grund i induktivt förhållningssätt har också sin förklaring
i att det som upptäcks i glimtar av verkligheten i Flens kommun inte ska vara för styrt av hur
det kan passa in eller direkt kopplas till teorier. Individers upplevelser har därmed fått styra
vilka slutsatser den här uppsatsen ger.
Uppsatsens resultat är hämtat från den empiri som insamlats med hjälp av intervjuer och
observationer. Uppsatsen gör ingen skillnad på varifrån empirin kommer när resultatet
presenteras. Detta är ett medvetet val då resultatet ska ses som en helhet och bortom var och
hur det samlats in. Metoder kan med fördel kombineras för att på så sätt se och höra mer vad
som sägs och görs i en miljö, och det vill denna uppsats påvisa. Att dela upp resultatet i vad
som sades under intervjuer och skådats i observationer hade med all säkerhet erhållit en
känsla hos läsaren att två studier gjorts parallellt. Det var inte författarnas (S.A & L.N) syfte
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när uppsatsen skrevs. Syftet var att få så mycket empiri insamlat som möjligt om en
verklighet som hade något viktigt att förmedla.
I resultatet presenteras fyra kategorier, anpassning till kontext, stabil process, management
samt allas medverkan. Ingen av kategorierna stack ut explicit när analysen gjordes, alltså var
deltagarna i studien tämligen överrens om att dessa kategorier behöver uppmärksammas när
ett kvalitetsledningssystem ska byggas upp inom en barn- och utbildningsförvaltning. Denna
samstämmighet kan tydas som att Flens kommun är eniga om vad som önskas vid
uppbyggnad av ett kvalitetsledningssystem. Samstämmigheten kan också tyda på att de som
tackade ja till att vara med i studien ville framföra sin enade front om vad de tyckte var mest
betydelsefullt vid uppbyggnaden av ett kvalitetsledningssystem. En kvalitativ studie kan
nästan aldrig vara säker på att den erhållit allas upplevelser om ett visst fenomen i ett visst
sammanhang. Dock tyder denna glimt av samstämmighet på att det finns en trend i att dessa
kategorier skulle kunna vara betydelsefulla för utbildningsverksamhet inom Flens kommun
när ett kvalitetsledningssystem ska byggas upp.
I arbetet med att innehållsanalysera resultatet och erhålla kategorier, var författarna oftast
eniga om enheter, koder och kategorier. Denna enighet kan ha sitt ursprung i att kategorierna
som erhölls i analysen, är de kategorier som utmärker sig mest i insamlad empiri. Enigheten
kan därmed tolkas att stärka pålitligheten och trovärdigheten i den här uppsatsen. Dock kan en
enighet också ha sin orsak i att författarna (S.A & L.N) har arbetat tillsammans tidigare och av
författarnas (S.A & L.N) förförståelse av kvalitetsledningssystem och Flens kommun. Genom
att vara medveten om att en förförståelse av kontext och varandras arbetssätt kan inverka på
ett resultat, har författarna (S.A & L.N) försökt minimera förförståelsens inverkan.
Alla intervjuer och observationer är inte gjorda tillsammans av författarna (S. A & L. N). Om
all insamling av empiri gjorts tillsammans så hade uppsatsens resultat blivit mer trovärdigt än
vad det är idag eftersom det hade bidragit till att båda författarna hört och sett samma saker.
För att presentera så trovärdigt material som möjligt har allt insamlat material lästs och
diskuterats av författarna (S.A & L.N) innan någon analys gjorts av materialet. I detta
förfaringssätt uppmärksammades en fördel som är tillvaratagen i den här uppsatsen, nämligen
att med nya ögon på ett nedskrivet resultat (i form av transkriberad intervju eller nedtecknad
observation) kom en uppmärksamhet i vad deltagare i studien egentligen sade och gjorde.
Alltså, trots att det finns fördelar med att göra all insamling ihop, kan det också finnas
fördelar med att dela upp insamlingen och granska varandras nedskrivna noteringar med nya
och opåverkade ögon.
Att en av författarna (S.A) arbetar inom Flens kommun och känner gruppen som deltagit i den
här studien, har uppmärksammats och arbetats med under studiens gång. Att det finns en
koppling mellan författare och kontext kan skapa osäkerhet i vad som kan och får sägas.
Genom att arbeta med att skapa en avslappnad stämning och en försäkran om att författarna
arbetade under forskningsetiska riktlinjer, öppnade deltagarna i studien upp sig och berättade
om sina upplevelser. Att det finns en koppling mellan författare och kontext sågs istället som
en fördel då tillgången till kontexten gick lättare. Kanske hade inte författarna fått tillgång till
kontexten om det inte hade funnits en koppling till en av författarna.
Deltagare i den här studien är tillfrågade via ett e-postmeddelande som skickades till deltagare
som aktivt var med i uppstarten av kvalitetsarbetet i Flens kommun. De som svarade ja fick
delta i studien. Ett sådant urval kan sägas vara påverkat av att allas upplevelser inte kommit
med. De som tackat ja att delta kanske har framhållit sin personliga åsikt och intressen mer än
verkligheten samtidigt som de som inte deltagit kanske har något att framföra som inte
framkommit i den här uppsatsen. För att försöka få ett resultat som speglar verkligheten har
författarna (S.A & L.N) hela tiden haft syftet med uppsatsen i åtanke vid intervjuer och
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observationer och varit noga med att alla deltagares upplevelser vägt lika tungt i analys av
resultatet. Endast fyra personer tackade ja till att delta i studien. Det kan tyckas vara ett litet
urval att säga någonting om något överhuvudtaget. Dock ska påminnas om att en kvalitativ
studie inte ger generella sanningar, utan en glimt av en verklighet i Flens kommun.
Visserligen hade studiens trovärdighet stärkts av ett större urval, dock tyder samstämmigheten
i svaren på att urvalet kan spegla upplevelser av vad som är av betydelse vid uppbyggnad av
ett kvalitetsledningssystem.
Empirin, alltså det material som samlats in, har av författarna (S.A & L.N) analyserats redan i
resultatpresentationen. Visserligen kan information tappas på det sättet när inte ett resultat
presenterar råmaterialet samtidigt som en analys bringar ordning i insamlat material. Att
presentera intervjuer och observationer utan någon som helst inramning i en analys var inte
aktuellt för den här uppsatsen då detta hade påverkat uppsatsens röda tråd och givit ett
resultatkapitel som upplevts som rörigt och ogenomtänkt. Innehållsanalysen som gjordes av
resultatet är anpassad för denna slags studie och har till syfte att just skapa ett sammanhang
och ordning i vad som sagts och gjorts i insamlat material.
Den här uppsatsen handlar om en studie av individers upplevelser. För att värna och
respektera om individer grundas den här uppsatsen på explicit uttryckta forskningsetiska
riktlinjer. Ett av många sätt att ge en äkthet och trovärdighet, men också visa vördnad för
deltagarna och låta dem höras, till den här uppsatsen är att presentera många citat i
resultatkapitlet. Detta är för att läsaren själv ska kunna göra sig en uppfattning om huruvida
författarnas (S.A & L.N) analys kan vara en av många tänkbara analyser av insamlad empiri.
För att i en kvalitativ uppsats som använder kvalitativa metoder ska det igen påminnas om att
det inte finns en enda sanning. Det som presenteras är en tolkning av det som pågår just nu i
Flens kommun. Denna tolkning är påverkad av författarnas (S.A & L.N) förförståelse i teori
och metod samt av att en av författarna (S.A) arbetar inom Flens kommun. Genom att
presentera citat, miljön och också återföra uppsatsen till kvalitetsarbetet i Flens kommun,
stärks läsare deltagare i studien och också författarna (S.A & L.N) i att tro på betydelsen av
vad som presenteras i den här uppsatsen.
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Bilageförteckning samt figur- och tabellpresentation
Bilagor:
Bilaga A: Intervjuguide
Bilaga B: Informationsbrev
Figurer och tabeller:
Figur 1.1: Andel elever som uppnått grundläggande målen (Kommunfullmäktige, 2012)
Figur 2.1: Kvalitetsutvecklingsmodell i offentlig förvaltning (Sandberg, 1997)
Figur 2.2: Flens kommuns organisation (Flens kommun, 2013a)
Figur 4.1: Medarbetares upplevelser av uppbyggnaden av ett kvalitetsledningssystem.
Tabell 1: Exempel på kodning av studiens material efter kvalitativ analys enligt Patton (2002)
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BILAGA A: Intervjuguide
1. BAKGRUNDSFRÅGOR:


Ålder



Yrke



Hur länge på tjänsten



Hur länge i Flens kommun



Andra arbeten i Flens kommun



Arbetat i annan kommun? Med vad?

2. TEMAN


Kvalitetsarbetet i Flens kommun (bakgrund, läget idag, känslan hos Dig? Andra?)



Arbetet på Barn- och utbildningsförvaltningen idag/framöver (Ändringar? Känslor?)



Vad är ett kvalitetsarbete? (viktigt för Dig?)



Vad är kvalitetsledningssystem? (viktigt för Dig?)



Kommunikation i Flens kommun/ förvaltningen (beslut, förändring, vardag)



Ledarskap i Flens kommun (beslut, förändring, vardag)

3. AVSLUTANDE FRÅGOR


Sammanfatta kvalitetsarbete



Sammanfatta kvalitetsledningssystem



Sammanfatta känslan hos Dig och andra



Sammanfatta kommunikation



Saker att tillägga (som inte kommit fram men som är viktigt)

Frågor för intervjuaren att föra samtalet vidare/ bekräfta tolkning:


Berätta om…?



Om jag förstår Dig rätt så…?



Kan Du utveckla…?



Kan Du ge ett exempel/ berätta om någon gång som Du…?



Hur tänker Du…?



Vad betyder det Du berättat…?
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BILAGA B: Informationsbrev

Förfrågan om deltagande i en forskningsstudie
Ett forskningsprojekt har påbörjats i samarbete mellan Flens kommun och Mittuniversitetet
med syfte att ta fram betydelsefulla delar i uppbyggandet av ett kvalitetsledningssystem för
barn- och utbildningsförvaltningen i Flen. Studiens forskning ansvarar Mittuniversitetet för,
institutionen för kvalitetsteknik, vilket innefattar intervjuer med rektorer och medarbetare på
barn- och utbildningsförvaltningen med fokus på kvalitetsarbete. Det är viktigt att belysa
kvalitetsaspekter utifrån personalens perspektiv, då det är dessa som arbetar i verksamheten.
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivillig och Du kan när som helst avbryta Din
medverkan. Intervjun uppskattas ta cirka 60 minuter. Plats och tid för intervjutillfället bestäms
av Dig. All information som framkommer i och med studien behandlas så att ingen enskild
person kan identifieras. När studien är slutförd, kommer intervjumaterial att arkiveras enligt
gällande regler för arkivering.
Trots att vi förorsakar Dig ett visst besvär, hoppas vi att Du vill hjälpa oss att lyfta fram
viktiga delar i kvalitetsarbetet för barn- och utbildningsförvaltningen i Flen.
Flen 13-02-12
Tack för Din medverkan!
Vid frågor om studien, ring gärna:
Lina Nilsson
070-811 22 32
lina.nilsson@bth.se
Sanna Almqvist
070-258 71 35
sanna.almqvist@flen.se
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Svarstalong Kvalitetsledningssystem:
Kryssa i det som gäller Dig:
Jag samtycker till att delta i studien
Jag samtycker inte till att delta i studien

Datum och underskrift:

_______________________________________________________________

Namnförtydligande:

_______________________________________________________________
Adress:

_______________________________________________________________
Telefon:

_______________________________________________________________
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