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Inledning

Detta är det andra året i rad som Högskoleverket (HSV) arrangerar en
konferens om "kvalitet och förbättringsarbete vid universitet och
högskolor". Denna gång samarbetar man med Luleå tekniska universitet
där enheten för kvalitetsteknik och statistik representerar
universitetet. Vid denna enhet har man en syn på kvalitet, hämtad från
industrin som man nu försöker att "sälja" till högskolorna. Det skulle
enligt min mening vara till stor skada för kvaliteten, både på
forskningen och på utbildningen om det sätt att se på kvalitet som Total
Quality Mangement (TQM) representerar skulle komma att tillämpas här.
Det är ju också en risk att en sådan syn när den presenteras i ett
samarrangemang med Högskoleverket (HSV), som är den högsta
ansvariga myndigheten för kvaliteten på högskolan, får en legitimitet
som den enligt min mening varken har eller bör ha. TQM är ett uttryck
för den ideologisering av högskolan som ägt rum under 90-talet. Syftet i
den här uppsatsen är att försöka svara på frågan: Varför vill man införa
TQM på högskolan?
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  Svaret på den frågan kan inte formuleras enbart utifrån
högskolevärlden utan måste sökas i det vidare sammanhang som
förändringarna i det svenska samhället i stort utgör. Det nyvaknade
intresset för kvaliteten i den högre utbildningen kan tyckas vara ett
steg framåt i utvecklingen av högskolan. Som samhällsvetare, och
sociolog, har jag emellertid lärt mig att inte ta allt för vad det verkar
vara och i synnerhet att inte ta samhällsutvecklingen som given; som
ett uttryck för någon slags naturnödvändig utveckling. Det stora
intresset för kvalitet på högskolan, som blivit allt starkare under de
senaste fyra-fem åren, bör betraktas som ett  samhällsfenomen som har
en förklaring i samhället
  Inom all vetenskap är det av en avgörande betydelse för vilket svar
som man kommer fram till på sina frågor om man har ett konflikt- eller
konsensuperspektiv på samhället. Om det är något som vi bör ha lärt av
historien så är det väl att den varit fylld av konflikter, mellan; slavar
och herrar, bönder och feodalherrar, kapitalister och arbetare,
byråkrater och medborgare osv.
  Detta perspektiv är viktigt för vilken förklaring som man kommer fram
till men det har också en etisk sida; vilken användning kan ens resultat
komma att användas till? Med ett konsensusperspektiv är vi alla vänner
i den bästa av alla världar, samhället utvecklas harmoniskt efter den
enda möjliga vägen och som framstegsvänner bör vi alla bidra till den
"goda nya värld" som hägrar i framtiden. Med ett konfliktperspektiv på
samhället kommer vi istället ständigt att ställa oss frågan "varför?";
varför är detta den enda rätta vägen? varför är det "bra"? osv. Bland
pragmatikerna, konsensusperspektivet leder oftast till pragmatism,
uppfattas detta som "destruktivt" (i motsats till konstruktivt) och/eller
"barnsligt, naivt”. Våra frågor och svar är inte neutrala och det gör att
det blir viktigt vilka frågor som vi intresserar oss för.
  Vetenskapen är således inte värderingsfri; där har positivisterna alltid
haft fel och i synnerhet gäller det vetenskapen om samhället att den
aldrig kan vara värderingsfri. Positivismstriden i början på 60-talet
mellan Popper, Adorna, Habermas, m fl visade på det orimliga i en sådan
vetenskapsuppfattning. 1 Tvärtom; vetenskapen vilar alltid på
värderingar. Visserligen förenas vi inom de olika vetenskaperna;
naturvetenskap, samhällsvetenskap och humaniora, av ett sökande efter
sanningen, dvs av ett ideal om en värderingsfri kunskap, men  vi vet
samtidigt att det är ett omöjligt ideal. Vi vet emellertid också att det
är ett nödvändigt ideal att hålla fast vid det. Att jag säger att
vetenskapen alltid är värderande innebär att vi har en insikt i att vi,
som vetenskapsmän och -kvinnor, aldrig kan ställa oss utanför
samhället. Vi lever i samhället och det vi gör påverkar samhället och vi
                                                                        
1 Om detta, se till exempel Kapitlet om Habermas i Per Månsson(red)(1988): Moderna samhällsteorier. Rabén/Prisma 1995.
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är också påverkade av samhället. Ett kritiskt tänkande är därför
nödvändigt i vetenskapen. Detta att tesen om en värderingsfri vetenskap
inte är vetenskapligt hållbar får därför inte tolkas som att alla
värderingar är lika goda, för det är de inte, 2 utan istället bör det tolkas
så att vi måste utgå ifrån att det finns ett värderingssammanhang som
våra resultat och frågeställningar ingår i och inte framställa
frågeställningarna och fenomenen som rums- och tidsligt oberoende. I
en mening är vetenskapen därför alltid ideologisk men om den samtidigt
är kritisk; om den kritiserar sig själv, behåller den sin trovärdighet i
att den söker "sanningen".
  Det är emellertid inte i denna vetenskapsteoretiska- och filosofiska
mening som jag menar att TQM utgör "det senaste i ideologiseringen av
högskolan". Det är ju  inte bara vetenskapen som är ideologisk utan i
synnerhet är samhället ideologiskt. Den samhälleliga verkligheten finns
inte "där" av sin egen kraft utan den formas av oss och åt oss, bland
annat av vetenskapen. Inom vetenskapen är vi ibland medvetna om det
och försöker att kontrollera det, i samhället däremot, i synnerhet gäller
det de inflytelserika grupperna; makteliten, betraktas verkligheten som
verklig på det sätt som de ser den. Här sker det inget kritiskt
tankearbete utan de egna uppfattningarna presenteras obekymrat som
sanningar, som ”fakta”. Det är min uppfattning att det endast är i en
mycket begränsad utsträckning som det här  i Sverige sker ett sådant
kritiskt ifrågasättande av den givna verkligheten; endast ett fåtal
undersökande journalister och "vardagsfilosofer" och kanske
vetenskapsmän- och kvinnor samt en och annan politiker försöker sig på
det. 3 Det ger dem alla en stämpel som avvikare. Den vanliga
användningen av begreppet "ideologi" är att det är en medveten eller
omedveten förvrängning av verkligheten. Om denna förvrängning är
medveten handlar det om en lögn. Jag tror tyvärr att det till stor del är
så med denna kvalitetsdebatt;  att det för makteliten handlar om en
lögn. 4 Man kan förstås ljuga på olika sätt; man kan tala osant; man kan
låta bli att säga hela sanningen, eller; man kan veta att man egentligen
talar om något annat än det man till synes pratar om. 5 Jag tror att de
förhåller sig på något av dessa sätt i kvalitetsarbetet. I synnerhet tycks
de olika aktörerna tala om något annat  än det som de egentligen talar

                                                                        
2 Det kan jag inte försöka bevisa här men det kanske räcker med att hänvisa till människovärdet som en sådan okränkbar värderingsgrund?
3 Se till exempel Hon vägrade ta ansvar för slakten av skolan om Berit Frelin i Nordanstig i Dagens Nyheter 20
februari 1998.
4 Lögn var temat på den föreläsningsserie som Johan Ehrenberg hade våren 1997, då han bland annat besökte
oss. Se också Johan Ehrenberg (1994): Pengar, makt och alla vi andra. ETC. Stockholm. Se också Dan
Andersson och P O Edin i dagens Nyheter 25 juni 1997: Förändra lönebildningen helt. Se också om Bengt
Nerman i  Dagens Nyheter 2 februari 1997: Folkbildare mot ljugandet. Orden och verkligheten. Bengt Nerman
ser dagens klyfta som Helvetesgapet i samhället.
5 Olof Johansson, den kanske skickligaste partiledaren idag, blev under hösten 1997 tillfrågad i en aktuelltintervju om han brukade ljuga. Det
var i samband med att konstitutionsutskottet ville pricka statsministern Göran Persson för något i samband med en flygresa. Han gav då till
svar ungefär följande: ”Nej aldrig! Men man behöver ju inte berätta hela sanningen!”.
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om! Det är om att dra fram i offentligheten detta "andra" som denna
uppsats handlar om.

Vad är kvalitet?

Det finns  idag i kvalitetsarbetet två dominerande infallsvinklar på vad
som är kvalitet; i industrin, liksom i det svenska samhället i stort och
däribland i den högre utbildningen. Båda har kundperspektivet som sin
utgångspunkt och båda är av ett sent datum och båda representeras av
organisationer; International Standard Organisation (ISO) från 1987 och
Swedish Institute of Quality (SIQ) från 1992. SIQ baseras på Total
Quality Management (TQM) och är nu det mest framträdande  i
kvalitetsarbetet, när det gäller grund- och gymnasieskolan.  Tidigare, i
början av 90-talet var det ISO 9000 som dominerade. Båda ansatserna
handlar idag om "kunden". Kvalitet i ISO 9000 definieras byråkratisk,
som ett antal regler för hur "bra" arbete, produkter osv skal
åstadkommas. ISOs ansats kallades tidigare ofta kvalitetssäkring och
handlade om att köparen skall få en garanti för att underleverantören
inte fuskar med produkterna. ISO är en kvalitetsstrategi knuten till de
multinationella storföretagen som vill få en garanti för att deras
underleverantörer levererar rätt sak, dvs komponenter som passar i
produktionen, som har "rätt kvalitet". ISO tar sin utgångspunkt i denna
produktionsrelation mellan storföretag och underleverantörer. Det är en
byråkratisk ansats för att försäkra sig om produkten svarar mot viss
specificerade krav; standards. Kvalitet är att den svarar mot dessa
standards. 6 TQM  är en vidare ansats, jag menar att det är en
managementteori, 7 som istället tar fasta på "marknaden". Kvalitet är

                                                                        
6 5 Hellsten säger att "The evolution of quality management has reached a point where quality is being viewed as a
basis for competition. This perspective suggests that quality has moved from a narrow, manufacturing -based
disciplin to a corporate emphasis applied to all business functions and employees with broader implications for
management.". Ulrika hellsten (1997): The Springboard. A TQM-based Tool for Self-Assessment. Licentiatavhandling.
Institutionen för Ekonomi och samhällsvetenskap. Luleå tekniska universitet. Luleå, sid 14.  Lundqvist har en
diskussion om de olika begreppen inom ISO 9000 och hur de hänger ihop. Kvalitetssäkring (quality assurance) är det
som, enligt min mening, fångar andemeningen i ISOs standardiseringsarbete. Det handlar om en byråkratisk metod
att säkerställa att arbetet utförts på ett acceptabelt sätt vilket i sig garanterar att produkten håller en viss
standard, enligt vissa kriterier. Se Robert Lundqvist (1997): Quality in Higher Education - Approaches to its
Management and Improvement. Licentiatavhandling. Institutionen för Ekonomi och samhällsvetenskap. Luleå tekniska
universitet. Luleå, sid 67-77. Lundqvist menar att ISO inte syftar på organisationens namn utan på grekiskans term
"isos" vilken kan översättas till "lika"(equal), sid 69.
7 Hellsten och Lundqvist påpekar båda att det inte finns en auktoriserad definition av TQM Hellsten påpekar att det
råder en oenighet om definitionen (sid 17-8) men väljer att betrakta den om en managementteori (sid 15).
Lundqvist undviker konsekvent formella definitioner och menar att begreppen kan användas "kontextuellt" (vilket
ger "inclusive definitions". vad jag förstår menar han att ett begrepp, till exempel "kund", kan användas till exempel i
den högre utbildningen fastän det är definierat i ett marknadssammanhang och väljer att betona tre aspekter; "focus
on customer needs, process orientation, continous improvement" (sid 101). Det finns emellertid en "bias" i hans
kommentarer till dessa tre aspekter i förhållande till högre utbildning i och med att "autonomi” hos lärarkåren av
honom upplevs som ett stort "organisatoriskt" problem. Det antyder en öveordnad roll för ledningen även i hans
uppfattning( sid 100-109). Eftersom Lundqvist inte gör någon definition av TQM är det oklart vilken roll ledningen
spelar för honom. Han säger att läsaren får anta, för detta begrepp liksom för andra, att det är tillräckligt preciserat
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här detsamma som "det som kunden vill ha". 8   Även om ISO idag kopplas
till "kunder" förutsätter ISO inte "kunden" som utgångspunkt för
definitionen av kvalitet.

  Bakgrunden till det som kom att bli ISO 9 var nödvändigheten till
standardisering när det gällde komponenter; främst skruvar, muttrar,
brickor osv, som levererades från underleverantörerna till den
amerikanska krigsindustrin under det andra världskriget. Det gällde för
USA att snabbt bygga upp sin krigsmakt och det krävde samordning av
underleverantörernas produkter; lösningen på problemet blev
standardisering.  Denna standardisering fördes sedan vidare av den
amerikanska bilindustrin (t ex Quality 1 (Q1) för Ford,) och har sedan
dess internationaliserats alltmer (genom ISO) och även kommit att gälla
inte endast produkten utan också arbetets utförande och inte endast
varuproduktion utan även produktion av tjänster. 10 TQM har samma
kontextuella utgångspunkt som ISO; andra världskriget, och bygger
liksom kvalitetssäkringstänkandet på standards. TQM utvecklades efter
det andra världskriget och låg till grund för "det japanska undret". 11 Det
handlar, enligt min mening,  inte om ett alternativt kvalitetsarbete till
ISO utan om ett komplement. TQM fokuserar inte på vad, dvs
produktterna, utan på hur, dvs på utförandet av arbetet. 12 kvalitet är
lika med ”det som kunden vill ha” men kund är här också avdelningar osv
inom företaget. Nästa led i produktionen är det föregåendes kund liksom
det sista ledet i kundkedjan är slutkonsumenten; slutkunden Det hindrar
inte att produktionen; arbetet, utformas yttest byråkratiskt på det
sättet att det, liksom i taylorismen, finns standards; "ett bästa sätt".
Här är det emellertid inte ledningen utan arbetarna som, tillsammans
med ingenjörer och ledningen, formulerar "det bästa sättet".
  TQM utvecklades i Japan vid uppbyggnaden av den japanske
elektronikindustrin , bilindustrin och varvsindustrin efter det andra
världskriget. Utgångspunkten var den amerikanske
rationaliseringskonsulten Demings 13 principer, vilka inte vid den tiden
rönte något stort intresse i USA men däremot i Japan. Sedan, efter
framgångarna för "den japanska företagsorganisationen", har industrin i
Nord-Amerika och Europa tagit efter japanerna. Den yttersta

                                                                                                                                                                                                                                   
för att man skall kunna följa resonemanget (sid 18-9). Att jag här följer Hellstens uppfattning om TQM beror på att
ledningen tilldelas denna överordnade roll i det olika utmärkelser som finns grundade på TQM
8 I en TQM-inspirerad bok heter det:” Vad menas med kvalitet? Kvalitet är förmågan att uppfylla marknadens eller kundens förväntningar,
behov och krav”. Kerstin Jönson (1986): Kvalitet. - en utmaning för alla. Utbildningshuset studentlitteratur. Lund, sid 15. Att kundens behov
är centrala i TQM framgår också av Hellstens (sid 25) och Lundqvists (sid 19) presentationer av grundelementen i TQM.
9 En FN-organisation med säte i Geneve som tillkom 1946. källa Nationalencyklopedin.
10 Se till exempel Antony Lindgren (1994): Arbete, skola och familj i Sverige på 1900-talet. Avhandling. Arbetsvetenskap. Luleå tekniska
universitet. Luleå.
11 Se Kaoru Ishikawa (1985): What is Total Quality Control? The Japanese Way, kapitel 2. Prentice-Hall Inc. USA.Se också kaoru ishikava
(1984): Qualitu Control Circles at Work, sid 2. Asian productivity Organization. Japan.
12 Detta framhävs, till exempel, i inledningen till SIQ (1997): Verksamhetsutveckling med Utmärkelsen Svensk Kvalitet 1997, sid 3.
13 Se till exempel karin Carlsson (1991): Kvalitet - en överlevnadsfråga för svensk industri. Teknik & Vetenskap nr 3 1991, sid 35.
Reportaget är en intervju med professor Bengt Klefsjö vid avdelningen  för Statistik och kvalitetsanalys vid Luleå tekniska universitet.
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konsekvensen av TQM är så kallad ”lean production”, dvs produktion med
så få anställda som möjligt. TQM handlade ursprungligen främst om
verksamhetens utformning, dvs hur arbetet utfördes, där effektiviteten
var, och fortfarande är, det överordnade kvalitetskriteriet.
  Det finns ingen motsättning mellan TQMs och ISOs målsättningar. I
båda fallen handlar det om  centralstyrning men utifrån ISO är den mer
byråkratisk än inom TQM, där centralstyrningen kombineras med ett
decentraliserat ansvar för budget, resultat osv.  ISO handlar om att det
multinationella storföretaget vill kunna styra arbetets utförande hos
underleverantören för att på det sättet vara säkra på att det får rätt
sak, dvs produkter med de rätta egenskaperna. TQM sätter effektiviteten
i centrum för verksamheten och vänder på förändringstrycket när de
gäller verksamhetens utformning. Här kommer inte förändringstrycket
enbart uppifrån utan också nerifrån. Här är det varje efterföljande led i
verksamheten och ytterst det sista i verksamhetskedjan som sätter
kriterierna för det föregående ledet; som utgör "kunden". .På det sättet
kan arbetet effektiviseras. Medan ISO handlar om att på ett byråkratiskt
sätt ,dvs enligt principer som skall gälla lika överallt, försöka definiera
kvalitet har TQM en mer flexibel definition; kvalitet var ursprungligen
"det som fungerar", sedan har kvalitet som "det som kunden vill ha"
kommit till. 14

Vem definierar kvaliteten?

kvalitet kan emellertid också definieras på ett annat sätt än som "det
som kunden vill ha". Man kunde ju tänka sig att den som utför arbetet
själv vet när arbetet är bra utfört eller inte. Det handlar här om det
kvalitetsbegrepp som gällde inom hantverkssystemet, dvs det
produktionssystem som föregick industrikapitalismen. Det var
emellertid inte endast den enskilde hantverkaren som avgjorde vad som
var en godtagbar kvalitet utan det gjorde ytterst skrået, dvs det var en
gemensam definition som man kom överens om bland hantverksmästarna.
Kvalitet handlade med andra ord om yrke, något som idag är en central
idé bakom försöksverksamheten med kvalificerad yrkesutbildning.
Arbetaren, hantverkaren, visste själv när han hade gjort något bra men
det avgörandet vilade också på ett erkännande från andra "kollegor". Det
var inte "kunden" som avgjorde vad som var ett godkänt arbete, för hur
skulle kunden kunna veta det?, utan arbetaren själv; mästaren, sedan
han väl fått sitt mästarbrev, dvs så länge han inte bringade skrået i
vanrykte.
                                                                        
14 Genichi Taguchi formuelar det på följande sätt: ”Quality is the loss a product causes to society after being shipped, other than any losses
caused by its intri8nsic functions”. Han påpekar själv att denna definition tycks säga det motsatta av vad han egentligen menar och
förtydligar med ett exempel om Shinkansen, det japanska snabbtåget: ”An artcicle with good quality performs its intended functions without
variability, and causes little loss through harmful side effects, including the cost of using it.”. Genich Taguchi (1986): Introduction to Quality
‘Engineering. Designing Quality into products and processes. Asian productivity organization. Japan.



Antony Lindgren             TQM; det senaste i ideologiseringen av
högskolan     1998-06-10

7

  Denna form av kvalitet ger förstås autonomi, frihet i arbetets
utförande, för arbetaren. Införandet av den tayloristiska
arbetsorganisationen, med början i den amerikanska stålindustrin åren
kring sekelskiftet 1900, hade till mål att göra företagsledningen
oberoende av denna arbetarens yrkesskicklighet genom att
byråkratisera; standardisera,  arbetets utförande. Ett första steg i all
byråkatisering är att bryta ner arbetsprocessen i ett antal
grundelement, och nästa att standardisera utförande av arbetet i ett
"bästa sätt" och sedan att formalisera det genom skrivna regler;
instruktioner, som arbetaren ”utbildas” i.. Detta var vad man gjorde med
arbetet i den svenska industrin från 30-talet och framåt , i synnerhet
efter det andra världskriget.
  Under 1980-talet övergick man emellertid inom industrin allt mer till
den japanska företagsorganisationen där TQM är centralt. Denna
företags- och arbetsorganisation bygger på hårda och mjuka element.
Till de mjuka elementen hör delegerat budget- och resultatansvar,
flexibla anställningsformer, grupparbete, bonuslön mm. Till de hårda
elementen hör informationsstyrning genom nyckelltal och bolagisering.
Resultatet blir en kombination av centralisering och decentralisering.
Makten och kontrollen behålls av ledningen samtidigt som
organisationen plattas ut genom decentralisering; genom ett delegerat
ansvar till de nya bolagen eller divisionerna. Istället för genom
byråkratiska direktkontroll styr man genom nyckeltal (krav på
marknadsandelar, profit osv som man; ledningen och divisionen eller
bolaget "kommit överens om"); genom fjärrontroll (remote control). I de
fall som den bolagiserade enheten inte svarar mot kraven från
företagsledningen kan man sälja ut enheten och istället köpa tjänsterna,
produkterna osv utifrån (outsourcing). Denna form av företags- och
arbetsorganisation skapar ett väldigt tryck på enheten från ledningen;
med knappa medel skall man åstadkomma stor vinst. Sammanhållningen i
bolaget, arbetslaget osv blir mycket viktig och det gäller inte minst att
man har samma atttityd till verksamheten och arbetet. Något utrymme
för ett kritiskt reflexivt tänkande finns knappast utan var och en
förutsätts ägna all kraft åt den centrala frågan; hur kan vi bli bättre?
Kvalitetsbegreppet undergår samtidigt en förändring till att främst
handla om effektivitet. Kvalitet handlar om att utföra arbetet mer
effektivt. 15

TQM på högskolan

Total Quality Mangement eller, som det också ibland, särskilt tidigare,
benämndes Total Quality Control, kan sägas vara ett sammanfattande
                                                                        
15 Christian Berggren(1990): Det nya bilarbetet. Konkurrensen mellan olika produktionskoncept i svensk bilndustri 1970-90. Arkiv. Lund.
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uttryck för den japanska företags- och arbetsorganisationen.; en
managmentteori. 16  Teorin är framför allt utvecklad av
managmentkonsulter 17. I de tidiga formuleringarna av Juran, Deming och
i synnerhet Ishikava, låg tyngdpunkten på företagets överlevnad och
lönsamhet,  i de senare formuleringarna av Oakland (1993), Shiba et al
(1993), Dahlgard et al (1994) m fl  från 90-talet, har den legat på
marknadskopplingen; kunderna och konkurrenskraften. 18 Det finns sex
grundvärderingar som förespråkarna för TQM är eniga om; fokus på
kunder, ledningens engagemang, faktabaserade beslut, ständig
förbättring, fokus på processer, samt; allas deltagande. 19 TQM handlar
med andra ord om att med kundfokuseringen som utgångspunkt utveckla
en, som man idag ofta säger med ett begrepp inte utvecklat ur TQM;
"lärande organisation".
 Under slutet av 80-talet utvecklades ett antal modeller för
kvalitetsarbete i USA och Europa med TQM som grund. De mest kända
modellerna är; the Malcolm Baldridge National Quality Award (MBNQA),
federalt påbjuden och instiftad av National Institute of Standards and
Technology 1987, samt;  European Quality Award (EQA) instiftad 1991
av the European Foundation of Quality Mangement. I Sverige finns en
motsvarighet till MBNQA; Utmärkelsen svensk kvaltet (USK), som
instiftades 1992 av det då upprättade Swedish Institute for Quality
(SIQ).20 kvalitetsarbetet utifrån dessa utvärderingsmodeller grundas  på
ett antal grundvärderingar som utgår från en integrerad syn på
kundorientering, verksamhet och resultat. 21 Den svenska utmärkelsen,
USK, motsvarar MBNQA medan den europeiska, EQA, skiljer sig något
från dessa båda genom att den dessutom tar upp; hur de anställda känner
för sin organisation; hur företaget uppfattas av samhället (the
community), samt; genom att den har ett bredare, inte enbart
företagsfokuserat, bedömningsperspektiv av de finansiella resultaten. 22

För de olika kvalitetsutmärkelserna finns dels en handledning; ett
verktyg, som visar hur man genomför ett kvalitetsarbete och dels

                                                                        
16 Hellsten diskuterar detta (sid 15-6, 18). På japanska betyder också ”control” och ”managment” detsamma.
17 Hellsten gör en kategorisering av TQM-teoretiker i; akademiker, konsulter och gurus (managers).(sid 17)
18 Hellsten (sid 19-20), särskilt figuren sid 20.
19 Helslten sid 25.
20 Hellsten sid 1, 26, 34.
21 21 Dess grundvärderingar är för MBNQA ; "customer dirven quality, leadership, continous improvement and
learning, employee participation and development, fast responese, design quality and prevention, long range view of
the future, management by fact, partnership development, corporate responsibility and citizenship, result focus. USK
har följande grudnvärderignar; (jag tar de en engelska termern för att öka jämförbarehten); "customer orientation,
committed leadership, participation by everyone, comptence development, long-range perspective, public
responsibility, process orientation, prevention, continous improvement, leranrng from others, fater respnse,
management byf acts, partnrship,  Den eupopeiska utmärkelsen ahr följande grudnvärdetignar; customer focus,
supplier parntership, people development and involvement, processes and facts, contious improement and
innovation, leadership and consistency of purpose, public responsibility, results orientation. hellsten sid 29.
22 Hellsten sid 32-3.
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möjligheten att bli bedömd av externa utvärderare för att få en
kvalitetsutmärkelse.
  I den externa bedömningen har man reducerat grundvärderingarna till
ett antal kriterier som bedömningen av kvalitetsarbetet sedan sker
utifrån. Här finns det skillnader mellan de tre utmärkelserna i hur
många poäng man tilldelar de olika kriterierna. Den amerikanska
utmärkelsen omfattar 1000 poäng var av "Bussiness results" får 450
och  "Leadership" 110, alltså tilldelas dessa båda kriterier 2/3-delar av
alla poäng. Den amerikanska utmärkelsen är således starkt inriktad på
ledarskap och ekonomiskt resultatet, som dessutom tolkas snävare än i
den eurpeiska utmärkelsen. De andra kriterierna; "stategic planning,
customer and market focus, information and analysis, human resource
development and management, samt; process management, får dela på
den återstående tredjedelen. Den svenska modellen omfattar också 1000
poäng. Här är kriterierna desamma men poängsättningen följande;
customer satisfaction får 300 poäng, results 160 poäng, samt;
management of process får 160 poäng.  Den europeiska utmärkelsen som
också omfattar 1000 poäng innehåller följande kriterier (med poäng för
de viktigaste); policy and strategy, people management, resources,
processes (140), customer satisfaction (200), people satisfaction,
impact on society, samt; business results (150)". Den svenska och den
europeiska utmärkelsen liknar således varandra i bedömningen på det
sättet att kundorienteringen ges högre poäng än affärsresultatet, i
synnerhet betonas kunden mer i den svenska utmärkelsen. 23 En
intressant skillnad är också att "resultat" inte nämns i de svenska
grundvärderingarna men finns med i utvärderingskriterierna. Detta
kriterieum skiljer sig vidare mot det amerikanska och europeiska i att
"affärsresultatet" , dvs en koppling till resultatet i kronor, inte görs
explicit utan via "produktivitet och effektivitet". Skall vi tolka det som
att  "rörelseresultatet" inte betyder något i den svenska utvärderingen
eller de svenska företagen? Spelar lönsamheten, och därigenom
aktiekursen, inte någon roll!!?  Det är nog snarare ett uttryck för
svenskt bigotteri; det är fult att tala om pengar!

När blev kvalitet ett problem?

I Sverige var det under den andra halvan av 80-talet som kvalitet blev
ett nyckelord i samhällsdebatten. Det diskussionen gällde var främst
den offentliga sektorns verksamhet som sades svara dåligt mot
individernas behov. Några av nyckelorden i debatten var; individualitet,
kvalitet, effektivitet och valfrihet. Medborgarna sades kräva ett mer
differentierat utbud av tjänster än tidigare till följd av att deras
                                                                        
23 För en genomgång av de olika utmärkelserna se Hellsten sid 29-36.
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utbildningsnivå stigit, av en ökande individualism osv. 24  Den offentliga
sektorn sades vara ineffektiv, för centralstyrd osv. Lösningen på detta
problem var på 80-talet dels brukarinflytande, vilket ju inte innebär ett
kundperspektiv, och dels privatisering, vilket däremot innefattar ett
marknads(konkurrens)perspektiv. Genom att utsätta den offentliga
verksamheten för konkurrens från privata företag inom daghem,
äldrevård, sjukvård, skola, järnväg, telefoni, television osv skulle
kvaliteten bli bättre. 1985 gick Moderata samlingspartiet till val på ett
program för ett ny-liberalt systemskifte. Motsättningen mellan ny-
liberal individualism och socialdemokratisk kollektivism kom
hädanefter att prägla samhällsdebatten.
  Kvalitet och effektivitet var förenade begrepp i denna samhällsdebatt,
liksom de är idag. Den omedelbara bakgrunden till samhällsdebatten var
statsskulden och det krismedvetande som man från den
socialdemokratiska regeringens sida från 1981 och 80-talet ut försökte
inympa i befolkningen. I förhållande till dagens statsskuld var det små
summor det handlade om och man lyckades också att sanera de
offentliga finanserna innan de borgerliga partierna tog över
statsmakten 1991 och de raserades på nytt. Krisen bestod i de dåliga
statsfinanserna och med den som argument inleddes under 80-talet
nedskärningar av de offentliga utgifterna; dvs av den offentliga sektorn.
Nedskärningarna motiverades med att de skulle ge "mer reformer för
pengarna", dvs ge en effektivitetsförbättring. 25 Kvalitetsdiskussionen
om den offentliga sektorn i stort hör främst 90-talet till.
  Det var emellertid svårt att tala om effektivitet i skolan och debatten
kom därför här i slutet av 80-talet mest att handla om kvalitet, vilket
den också fortsatt att handlat om. Den offentliga skolan sägs på olika
sätt ha misslyckats med sin uppgift; med att ge många elever de
grundläggande färdigheterna i att läsa, skriva och räkna. Samtidigt har
den gamla debatten om att den allmänna skolan hindrar de duktiga, dvs
"begåvade", elevernas utveckling tagit ny fart. 1991 fattades sedan den
borgerliga regeringen ett beslut om att tillåta privata friskolor, vilket
innebar att man frångick den gamla, sedan 1962, gällande principen om
en gemensam offentlig enhetsskola för alla upp till och med nionde
årskursen. 26

  Förändringarna i skolan under 80- och 90-talen, både i grund- och
gymansieskolan, har inneburit först och främst en decentralisering.
Ansvaret för skolan decentraliserades till kommunerna som hädanefter
ålades att upprätta skolplaner och arbetsplaner för de enskilda

                                                                        
24 Se till exempel Sverker Lindblad och Erik Wallin ( 1991): On  Transitions of Power, Democracy and Education in Sweden. Department
of Education. Uppsala University. Se också kapitel 12 i Lindgren 1994.
25 Se Carsten von Otter (1986): Kan man rationalisera folkhemmet? Offentliga samtal. LO. Stockholm.
26 Se Thomas Englund (1993): Utbildning som ”public good” eller ”privqte good” - svensk skola i omvandling? Pedagogisk forskning i
Uppsala. Pedagogiska institutionen. Uppsala.
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grundskolorna, Kommunerna fick också arbetsgivaransvaret för lärarna.
Kommunaliseringen motiverades med att det skulle göra en profilering
av skolorna möjlig. Genom att införa konkurrens skulle skolorna bli
bättre, dvs de skulle konkurrera med, i huvudsak pedagogisk, kvalitet.
Denna kvalitet i pedagogiken skulle bland annat åstadkommas genom
införandet av lagarbete i klassrummet. Samma skolprofilering skulle
skapa en bättre kvalitet i Gymnasieskolan. Samtidigt individualiserades
undervisningen genom att man bröt upp den sammanhållna skolklassen
och införde en mål- och kunskapsrelaterad skola. Skolgången
individualiserades. Även här har lagarbete införts och skolorna
förutsätts konkurrera om eleverna genom specialisering, vilket här inte
endast behöver ske pedagogiskt utan också kan vara ämnesmässigt, så
länge de tillhandahåller kärnämnena på de obligatoriska nationella
programmen; svenska, engelska, matematik. Man har således infört
konkurrens om kunderna, dvs eleverna, i både det obligartoriska
skolsystemet och det efterobligatoriska. Tillsammans med ändrade
pedagogiska arbetsformer skall detta ge bättre kvalitet i skolan. Det
som utmärkt skolreformerna under 90-talet är således; privatisering,
decentralisering och individualisering.

Varför infördes nya styrformer?

Något som utmärkt skolreformerna de senaste tio åren är att man
förändrat styrformerna, inte bara i skolan utan för den offentliga
sektorn i stort, inklusive de statliga företagen. Från att skolan tidigare
varit regelstyrd är den idag målstyrd. Den offentliga sektorn styrs inte
längre genom detaljerade förordningar utan genom ramlagar där
övergripande målsättningar för skolans verksamhet formuleras. Sedan
svarar ett minimalt Skolverk (SV) för tillsyn och uppföljning av
skolornas verksamhet. Skolornas verksamhet utvärderas vart tredje år.
  Därmed har man alltså i den offentliga sektorn infört samma lednings-
och organisationsformer som i de japaniserade svenska multinationella
storföretagen. Emellertid; lika lite som koncernledningarna har släppt
på den centrala kontrollen har staten gjort det , bland annat över skolan.
Liksom i de privata näringslivet har denna förändrade styrningsform i
retoriken behandlats som en kund- och marknadsanpassning där
kvaliteten, dvs kundens behov, stått i centrum. Decentraliseringen har i
företagen framför allt gjort en kostnadseffektivsering möjlig. Det är
samma motiv som legat bakom decentraliseringen av skolan liksom
decentraliseringen av den offentliga sektorn i stort. Det handlar om att
utsätta verksamheterna för ett hårdare tryck på löntagarna genom
kostnadnedskärningar eller krav på högre avkastning; profit; färre
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anställda skall producera lika mycket som tidigare eller mer. 27 Inom den
offentliga verksamheten handlar det om att man minskar anslagen till
verksamheten, i den privata företagen om att man kräver ökad vinst,
ökad marknadsandel osv. Nyckeltalen är olika men lednings- och
organisationsprincipen är densamma.
  Införandet av lagarbete i skolan liksom inom industrin osv handlar
också, och fram för allt, om att minska ledningens beroende av den
enskilde löntagarens kompetens. 28 Genom att organisera arbetet utifrån
gruppen; laget, blir dels löntagarna utbytbara och dels sätts individen
under ett starkt ideologiskt tryck från arbetsgruppen om att inte vara
sjuk, inte stanna hemma för vård av sjukt barn, inte trilskas osv. Man
kan beskriva det som att alla sitter i samma båt och det är ledningen
som bestämmer hur mycket den  gungar. Som yttersta åtgärd kan
ledningen alltid ta till "outsourcing", dvs köpa in tjänsten från någon
annan "grupp" av löntagare, utanför företaget. Outsourcing sker också
inom stat, kommun och landsting genom att man lägger ut verksamheter
"på entreprenad". Kommunerna är visserligen än så länge ålagda att
erbjuda ungdomarna skolundervisning men det är, kan man anta, i den
nuvarande situationen  endast en tidsfråga innan staten kommer att helt
frångå principen om att undervisningen måste ske i offentlig regi. 29

Varför ett producentperspektiv?

Denna diskussion av effektivitet i termer av kvalitet framgick också i
att man, i slutet på 80-talet, övergick från att tala om en "jämlik" skola
till att tala om en "likvärdig" skola. 30 Jämlikhetstanken har varit det
avgörande argumentett för en sammanhållen enhetsskola och
gymnasieskola. Även om den sociala segregeringen i viss mån i
praktiken kvarstod i gymansieskolan genom den sociala uppdelningen i
praktiska och teoretiska utbildningslinjer var målsättningen ändå ”en
skola för alla". Nu ändrades målsättningen till att vara ”en likvärdig
skola". Denna förändring i terminologin innebär en förskjutning bort från
jämlikhetsperspektivet , vilket betonar social rättvisa mellan individer
och grupper av människor i termer av lika chanser, möjligheter eller
resultat, beroende på hur radikalt man vill definiera social rättvisa. Med
"likvärdighet" handlar det istället om produkten som man levererar, dvs
det handlar om ett producentansvar.

                                                                        
27 Produktionschefen på SAAB i Trollhättan uppger i en intervju i Aktuellt i samband med presentationen av den nya kombimodellen .att
man sedan 1992 ökat produktionen med 100 procent med 20 procent färre anställda
28 I massmedia gör man sällan en distinktion mellan kompetens och kvalifikation. Här använder jag den på samma oprecisa sätt som i
massmedia.
29 Just nu pågår, till exempel, en stort upplagd försöksverksamhet med 20 000 studenter i kvalificerad yrkesutbildning år 2001, där även
privata utbildningsanordnare tillåts.
30 Göran Bergström (1993): Jämlikhet och kunskap. Debatter och reforrmstrategier i socialdemokratisk skolpolitik 197590. Symposion
Graduale. Stockholm/Stehag.
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  För storföretagen inom industrin är det lätt att definiera likvärdighet
i produkten från olika leverantörer, producenter. Denna likvärdighet kan
definieras utifrån vilka egenskaper som produkten skall ha.
Kvalitetskontroll, genom stickprov i efterhand, är emellertid mycket
arbetskrävande och därmed, i deras ögon, dyrt. Det är billigare om man
på förhand kan lita på att underleverantörerna gör sitt jobb bra, dvs att
komponenterna inte går sönder och sinkar produktionen eller ger upphov
till returer genom garantiåtaganden osv. I fallet med ISO handlar det
därför om att på förhand få garantier för att arbetet är utfört på ett
vist sätt säkerställa sig om att produkten också har de egenskaper; den
kvalitet, som man vill ha. I skolans fall handlar det om att man
levererar en tjänst; undervisning. Det är emellertid svårare att få grepp
om hur arbetet utförts här, fram för allt på grund av den autonomi;
frihet i arbetet, som läraren av tradition har. Införandet av arbetslag är
ett sätt att minska denna autonomi och att få grepp om arbetssättet,
dvs "kvaliteten” på pedagogiken. Utbildningsministern Carl Tham har
också vid ett flertal tillfällen , beträffande högskoleutbildningen, sagt
att "dåliga lärare skall bort", dvs det är dåliga producenter som skall
bort. Skolministern Ylva Johansson har sagt att det skall införas en
kvalitetskontroll av skolornas verksamhet så att "dåliga skolor kan
rensas bort". 31 Dessa uttalanden är uttryck för  de problem som en
producent kan ha med att få kontroll över produktionen. Eftersom skolan
är kurs- och kunskapsrelaterad har staten ett medel till sitt förfogande
i kurs- och  läroplanerna för de obligaoriska kärnämnen matematik,
svenska, engelska. Genom att definiera vilka kunskaper som eleverna
skall ha för att bli godkända respektive väl godkända kan staten styra
kvaliteten på utbildningen. Nu har det emellertid visat sig att en så stor
andel som 6-8 procent av eleverna i grundskolan inte blir godkända i
kärnämnena och därmed inte är berättigade att söka till
gymansieskolans nationella program och att för vissa gymnasieskolor
20 procnet av eleverna inte får godkänt. Därav har påtryckningarna från
skolministern om en kontrollmyndighet kommit till. Arbetssättet;
pedagogiken, pekas ut som dåligt. Lärarna och deras arbetssätt sägs
vara det stora problemet i skolan.
  Läroplanerna, som de bryts ner i kursplanerna, och de mål som där
uppställs utgör standards på vad som är bra kvalitet i skolan. På samma
sätt som ett privata företag sätter kriterierna; sina standards, för vad
som är ett bra resultat, dvs "kvalitet", kan skolan göra det. Den stora
politiska nackdelen med att en så stor andel av eleverna inte blir
godkända i Gymansieskolan är att enhetsskolan därmed inte framstår
som effektiv. Kritiken mot den offentliga sektorn som ineffektiv får
härigenom ny kraft. Den socialdemokratiska regeringen håller fast vid
                                                                        
31 Dagens Nyheter 26 maj 1998: Examensprov införs. Nya gymnasiet. Alla elever över hela landet får likadana prov i kärnämnen.
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tanken om en socialt jämlik skola men ställs inför allt större
svårigheter att förverkliga den i den nya situation som
marknadsanpassningen av samhället innebär. Den socialdemokratiska
skolpolitiken präglas av en motsättning som förmodligen kommer att
leda till dess sammanbrott om inget drastiskt görs. Man har gått över
till en ny-liberal styrmodell i den offentliga sektorn men har inte velat
acceptera den marknadsanpassning av arbetet i skolan som denna modell
förutsätter; nämligen att det är "kundens behov och önskningar" som
skall tillfredsställas; dvs i praktiken föräldrarnas betalningsförmåga
och krav på olika former av privata skolor för att öka "valfriheten".
Skol- liksom utbildningspolitiken, präglas av denna motsättning. Staten
kan emellertid, liksom privata företag, ändra på kriterierna; på sina
standards, till exempel genom att sänka kraven på betyget "godkänd". På
det sättet blir skolan mer effektiv, en större andel eleverna kommer att
bli godkända i grund- och gymnasieskolan. 32 Detta säger Ylva Johansson
att hon inte vill göra utan klarheten i tolkningen av målen; kriterierna
för att bli godkänd osv, skall ökas genom nationella prov i kärnämnen
och genom att ge tillgång till en uppsättning prov för att öka
jämförbarheten skolor emellan även i de andra ämnena. 33 Hon uttrycker
således en vilja att inte "fuska" med betyget godkänd, men kommer
regeringen att klara det? Motsättningen finns där; en marknadsanpassad
styrform och en delvis marknadsanpassad skola, genom den individuella
valfrihet som den mål- och kursrelaterade skolan vilar på, men
samtidigt ett fasthållande vid enhetsskolans ideal om social jämlikhet
och medborgarfostran (hennes senaste honnörsord är ”kvalitet och
likriktning”). Denna motsättning passar givetvis de borgerliga partierna
på att utnyttja för att påskynda utvecklingen mot en helt igenom
marknadsanpassad skola. 34 Kravet på ”skattelättnader” som nu 35 när
valdebatten börjar ta fart framförs allt starkare av de borgerliga
partierna skulle driva på denna marknadsanpassning än mer. Utan
inkomster kan den offentliga sektorn inte bedriva någon verksamhet.
Kraven på skattesänkningar syftar därför till en privatisering.

                                                                        
32 29 Göran Hägg granskar i Aftonbladet. Läroplanen för kärnämnet svenska på gymnasieskolan och menar att den
är så urvattnad att det inte ens går att utläsa att eleverna skall kunna läsa och skriva när de lämnar denna skolform.
Aftonbladet 15 maj 1998: Svenska? Forget it. Göran Hägg slår larm om ett attentat mot gymnasieundervisningen.
33 I Aktuellt intervjuades Ylva Johansson om detta den 25:e maj. Förutom nationella prov i kärnämnena skall också en gymnasieexamen
införas samt ett mer omfattande examensarbete. Se också not 29 ovan.
34 Folkpartiets ledare Lars Lejonborg passade på att vid en presskonferens samma dag deklarera att "Vid en
borgerlig valseger kommer vi att riva upp gymnasiereformen från 1991". Det stora problemet är enligt honom att
Göran Persson, som då var skolminister, gjorde de 2-åriga praktiska utbildningarna treåriga: "men det fungerar inte!".
I inslaget i Aktuellt intervjuar man också elever på de treåriga yrkesinriktade programmen vilka förstås kan intyga att
det är många elever som är skoltrötta. Enligt Lejonborg "vill itnenalla läsa vid högskola". Det Lejonborg egentligen
säger är att han är emot den ambition om social jämlikhet som införandet avdet tredje året innebar även om
reformen i stort, enligt min mening, innebar ett tillbakasteg ur ett rättviseperspektiv. Antony Lindgren: En rättvis
skola? artikel under arbete
35 till exempel i ekonyheterna den 10 juni.
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  Bakgrunden till förändringarna av styrformerna  i den offentliga
sektorn och däribland skolan är den nedskärningspolitik, under påverkan
från den ny-liberala ideologin, som socialdemokratin genomförde under
sin regeringsperiod från 1981-91. Det gällde att effektivisera den

offentliga sektorn. I brist på egna idéer, en egen epistemologi 36 om hur
detta skall gå till har man kapitulerat för den ny-liberala ideologin
(men i mindre utsträckning för ny-konservatismen). Nedskärmingarna av
den gamla socialdemokratiska välfärdsstaten sker under tillropet: "mer
reformer för pengarna!".
  Kritikerna av kvaliteten i skolan, inte minst skolministern och
utbildningsministern, sänder därför ut dimridåer när de skyller på
dåliga lärare, dåliga skolledare, dåliga skolor osv för problemen i
skolan. De verkliga problemen; oron, otryggheten, våldet, utslagningen
osv intresserar man sig inte för. Det man diskuterar som ett
kvalitetsproblem handlar egentligen om ett effektivitetsproblem; man
vill att färre lärare skall klara undervisningen i skolan. Det man infört,
med nedskärningarna i statsbidragen, med kommunalt skattestopp
(sedan 4 år) osv är ju en kostnadspress, dvs en slags "lean production", i
skolan, liksom i den offentliga sektorn i stort. Man erkänner inte att
problemen uppkommer på grund av nedskärningarna utan skyller
problemen på den fåtaliga resterande övertidsarbetande personalen.
Massmedia understödjer systematiskt denna problembild. När personalen
på vårdhem, på sjukhus, på skolor osv säger upp sig på grund av
arbetsbelastningen, på grund av dålig arbetsorganisation, för  att det
inte finns pengar till att anställa vikarier vid sjukdom osv omvandlas
detta i nyhetsprogrammens reportage till ett missnöje med lönen, dvs
ett problem som har med en marknadsrelation att göra; relationen
mellan (arbets)köpare och (arbets)säljare. Problemen i den offentliga
sektorn har man, dvs makteliten, själv skapat genom
budgetnedskärningar och marknadsanpassning. Som medel i denna
nedskärningspolitik har man använt målstyrning. Man har "japaniserat"
den offentliga verksamheten", både "företagsorganisationen" och
arbetsorganisationen, för att effektivisera verksamheten. Än så länge
handlar det endast om en delvis genomförd ny-liberalisering. Så länge
man inte fullt ut konkurrensutsätter den offentliga verksamheten
handlar det inte om ett genomfört byte av samhällsmodell till ett ny-
liberalt samhälle. Ett mått på hur långt bytet av samhällsmodell kommit
kan därför vara dels hur stora delar av den offentliga verksamheten som
är konkurrensutsatt och dels av i hur stor utsträckning dessa oftast
privata "alternativ" utgör en verklig konkurrent. Ny-liberaliseringen har
emellertid gått långt vilket framgår av avregleringarna, dvs
marknadslösningarna, för post, tele och energi. Att skylla på personalen
                                                                        
36 Se min avhandling.
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är en strategi som brukar kallas "blaming the victim". Det är lärarna,
sjukvårdspesonalen, brevbärarna osv, dvs "offren", som det är fel på när
det i själva verket är  ledningen som det är fel på; som bär skulden till
försämringen.

ISO/TQM och fusk

Det är i detta sammanhang av ett pågående byta av samhällsmodell som
diskussionen om "kvalitetsförbättring" genom TQM skall sättas in i. I
diskussionen av TQM ovan framgick det att det finns ett antal
grundvärderingar som är centrala i ett sådant kvalitetsarbete. Det
handlar, kort sagt, om att i en organisation hos alla införa en anda av
ständig förändring. Under en täckmantel av att diskuterar
"förbättringar" försöker man få till stånd en "ständig förändring".
Strategin handlar om att  minimera den individuella autonomin i form av
beroendet i organisationen av den individuella kompetensen och
kvalifikationen. Genom att ha ensamrätt på att definiera vad som är
"rätt kunskaper", dvs kompetens (vilka kunskaper om "vi" betalar för)
har man full kontroll över arbetsprocessen. Med ständig förändring som
alltings mått kan man styra verksamheten genom att formulera målen,
dvs vad som är kvalitet, vad som är det eftersträvade. Det ligger i saken
natur att effektivitetspress innebär att man inte kan göra ett lika bra
arbete som när resurserna är rikliga. Stor tidspress och abetsbelastning
gör att man måste slarva och sänka kraven på sig själv och på det som
man presterar. Om man tidigare haft autonomi i arbetet, dvs om källan
till vad som är betraktats som bra och dåligt varit det egna omdömet,
kommer man nu att tvingas till att "fuska", i ens egen uppfattning. Om
man däremot är pragmatisk och låter ledningen bestämma vad som är
bra och dåligt kan man kanske intala sig att man gör ett bra jobb
eftersom ett bra utfört arbete ju då är ett arbete utfört på det sätt

eller med det resultat som ledningen vill . 37 Ledningen vet mycket väl
att kvaliteten sjunker när man effektiviserar genom
personalnedskärningar. I industrin kan man kanske motverka detta
genom automatisering, och till exempel bygga in kvalitetskontrollen i
maskinen (genom SPC) men det är dyrt och låter sig inte alltid göras.
Istället räknar man med "tillräcklig" kvalitet (dvs beräknad livslängd på
komponenter osv) eller en relativ (en biltillverkare kan erbjuda samma
elektroniska finesser som konkurrenten) kvalitet. När det gäller

                                                                        
37 Filmen Polisskolan 2 från 1985 tycks spegla  Reaganeran i USA. I alla fall kan man läsa filmen programmatiskt för den ny-liberala
ideologin. Situationen är den att chefen på ett polisdistrikt. Kommissarie Lassard, bror till den berömde rektorn för ”the Police Academy”
(som har devisen ””integrity, knowledge, courage”) befinner sig i den situationen att politikerna har dragit ner på anslagen och brottsligheten
breder ut sig i distriktet, särskilt ett ungdomsgäng är besvärligt. Polischefen söker upp honom och skäller ut honom. Det vakthavande befälet
Mauser säger till polischefen i förtroende, att han har friska idéer om hur brottsligheten ändå skall kunna stävjas varvid polischefen svarar:
Mauser! Ni är det mest inställsamma kräk som jag någonsin stött på!. Sedan löser förstås de oförglömlig kadetterna” problemet på sitt sätt.
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tjänster är det svårare att dölja försämringen vilket bland annat visat
sig inom äldrevården det senaste året med återkommande
"vårdskandaler"; med vanvård på vårdhemmen. Orsaken som hela tiden
hävdas av personalen är att "vi hinner inte". Man hinner inte heller att
prata med patienterna eller låta dem komma utomhus på sommaren. På
samma sätt är det i skolan; lärarna hinner inte längre med att ta sig an
de enskilda eleverna, och det visar sig i ett ökat antal underkända
elever. Inom äldrevården har på sistone framförts argumentet att ”det
går inte att undvika liggsår inom långvården”. Med andra ord att liggsår
inte är ett tecken på dålig kvalitet, på vårdskandaler osv. Man tvingas
att fuska och personalen mår dåligt av det för man vet att liggsåren
beror på underbemanning. 38

  De som inför dessa förändringar kan rimligen inte vara omedvetna om
vilka konsekvenser nedskärningarna kommer att få. Man vet att
kvaliteten kommer att sjunka, att en stor andel elever kommer att
underkännas osv Slutsatsen är uppenbar: Man vill helt enkelt inte ge alla
elever en bra utbildning eftersom det kostar "för mycket".
  IT-strategin i skolan, dvs att så många elever som möjligt skall ha
tillgång till persondatorer på skoltid, framförs idag som ett
universalmedel för att förbättra undervisningen. Drivkraften inom
industrin för mekanisering och automatisering är
kostnadseffektivisering. I skolan är IT-strategin ett uttryck för samma
tänkande; genom att mekanisera hoppas man kunna minska
personalbehovet. Om man reducerar personalen i skolan skulle man
teoretiskt på ett motsvarande sätt kunna producera lika mycket med
hjälp av maskiner, dvs persondatorer. Resultatet blir då att eleverna får
arbeta själva med "informationssökning", på internet osv. Ett problem är
emellertid att information inte kan ersätta en lärares kunskaper. Risken
med IT-strategin är att den främst kommer att vara ett sätt för skolor
med begränsade lärarresurser att hålla eleverna sysselsatta under
skoltiden. Samtidig får de nyttig "datorvana", dvs de lär sig att hantera
Microsofts ordbehandlings- kalkylprogram osv vilket är av allmän nytta
i samhället.  Resultatet blir i så fall att ämneskunskaper har ersatts av
datorvana som kvalitetskriterium i grund- och gymnasieskolan. Skolan
skulle därmed, om en sådan organisationsintern kvalitetsdefinition
tilläts, enligt skolmyndigheterna, bli bättre. (extern definition)

Varför betonas idag ledarskapet?

                                                                        
38 I en replik på ovanstående resonemang om att liggsår är något normalt svarar rosa Taikon, syster till författarinnan Katarina Taikon som
låg i koma i 14 år vårdad av sin man att: ”Efter 14 dagar på Nacka sjukhusets långvård hade Katarina stora liggsår över hela ryggen. Hon
hade inte fyllt 49 år ens. Björn Langhammar, Katarinas man, stal henne bokstavligen från sjukhuset. Efter en kort tid i hemmet hade Björn
läkt Katarinas variga liggsår som sedan aldrig återkom under de 14 år hon låg i koma.” Hon menar att denna vanvård börjat redan i början av
80-talet och att den redan då berodde på underbemanning i vården. Dagens Nyheter 7 juni. Liggsåret läkte när min syster kom hem.
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Inom skolan är det lärarna och skolledarna man skyller
"kvalitetsproblemen" på när det egentligen är de centrala
myndigheterna; regering och departement och makteliten i stort som bär
ansvaret för problemen.  När de gäller skolledarna sägs de inte utföra
sitt ledarskap på rätt sätt. Under de senaste få åren har just
"ledarskapets" betydelse för organisationen framhävts både inom den
privata och den offentliga sektorn. De är ledaren som skall se till att
organisationens arbete präglas av kvalitet, dvs blir effektiv och ger bra
vinst; avkastning på aktierna och en värdestegring av aktien. Det är
yttest skolledarna som bär ansvaret för kvalitetsproblemen i skolan,
sägs det i debatten. 39 Att detta stärkande av ledarskapets betydelse
samtidigt innebär att "demokratin" på arbesplatsen minskar, att
medbestämmandet minskar, talas det inte om. Från det privata
näringslivet och borgerliga partierna ställs återkommande krav på en
"reformering" av arbesrättslagstiftningen. Rörligheten på
arbetsmarknaden; flexibiliteten, måste öka. Detta är en omskrivning för
att anställningstryggheten måste minska. I SAFs gamla paragraf 32
(sedan 23) sades det att abetsgivaren ägde rätten att fritt anställa,
avskeda och disponera över arbetskraften". Dessa krav handlar om en
återgång till den liberala tiden, före regleringen på arbetsmarknaden
och Den svenska modellens samhälle, då löntagarna var oorganiserade
och svaga motparter på arbetsmarknaden. Anledningen sägs, av de
ledande bankernas (national)ekonomer vara att
"finans(kredit)marknadens förtroende" annars kommer att minska med
ökande ränta och ökad arbetslöshet som följd. Samma sak säger
politikerna genom omsskrivningen att det är "internationaliseringen"
som kräver det, globaliseringen, dvs en fri marknad för kapital, varor
och arbetskraft.
  Problemet i organisationerna är emellertid att de autokratiska
tendenserna samtidigt undergräver förtroendet i organisationerna.
Löntagarna har inte längre något förtroende för företagsledningarna och
kanske inte heller för facket eller arbetskamraterna. Skolans personal
har inget förtroende för skoledningen eller skolministern osv, med
undantag för opportunisterna (som alltid är "framstegsvänliga").
Skolledarna rekryteras också ofta utifrån, dvs inte från skolorna. Få
lärare vill vara skoledare eftersom man vet att skolledaren skall
administrera nedskärningarna, dvs avskeda kollegor, försämra
arbetsförhållandena osv. Skolledaren är emellertid i en mellanposition
och "ensam". 40 Det är den klassiska situationen för arbetsledaren;
förmannen i industrin, som skall verkställa ledningens krav mot

                                                                        
39 Se Bert stålhammar: Rektorer fungerar ej som ledare i skolan i dagens Nyheter 9 mars 1998.
40 Se Bengt Hjalmarson: Rektorerna skolans fångar i dagens Nyheter 9 april 1998 eller om Lena Linder i Dagens
Nyheter 22 februari 1998: Omöjligt jobb vara skolchef
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arbetarnas vilja samtidigt som han eller hon får skulden för "sitt"
misslyckande". På samma sätt skall skolledaren genomföra en
effektivisering av skolorganisationen (som skolstyrelsen kallar en
förbättring). Skolledaren tenderar som en följd av det att isoleras på
arbetsplatsen. 41

Medarbetare, förtroende och misstroende

Inom samhällsvetenskapen, främst statsvetenskapen och
nationalekonomin, har begreppet "förtroende" blivit centralt på 90-
talet. Bakgrunden till begreppet är spelteorin och "det kollektiva
handlandets dilemma". Det är en diskussion med rötter i 1700-talets
politiska filosofi där Hobbes, Lockes m fls lösning var det social
kontraktet, som fått förnyad aktualitet de senaste dryga tio åren. Ett
kollektivt handlande förutsätter enligt detta resonemang "förtroende".
Saknas detta förtroende kommer varje person att handla utifrån sitt
individuella egenintresse. Om jag skall anstränga mig och göra ett bra
jobb måste jag ha ett förtroende för de andra (arbetskamrater osv); för
att de också utför ett bra jobb, att de gör sin del osv. Det gäller också
ledningen; om jag skall anstränga mig måste jag tro att jag behandlas
rättvist, att de uppskattar det som jag gör. Förtroende föutsätter med
andra ord ömsesidighet. Ledningen måste åtnjuta löntagarnas förtroende
(trust, authority) i annat fall kommer de att försöka smita från sina
arbetsuppgifter och ledningen tvingas att ta till övervakning och olika
kontrollåtgärder (positiva och negativa sanktioner). Det är alltid en
grannlaga uppgift att uppnå jämvikt i en organisation och strategier
som grundas på övervakning och kontroll är instabila. Förtroende verkar
stabiliserande genom den relation av ömsesidighet som det förutsätter.
Förtroende förutsätter horisontella, jämlika relationer mellan
medlemmarna i organisationen. Hierarkiska relationer vilar inte på
förtroende utan är ett uttryck för misstroende. Ledningen litar inte på
löntagarna och dessa i sin tur litar inte på ledningens goda motiv. Alla
misstänker alla och det kommer också att prägla verksamheten, och
effektiviteten. Förtroende förutsätter ytterst arbetsplatsdemokrati,
medbestämmande osv. Omvänt fungerar demokratin bäst där det finns
förtroende: Förtroende och demokrati hör ihop. 42

  Inom TQM talar man om löntagarna som medarbetare. Den japanska
företagsorganisationen beskrivs som präglad av horisontella relationer.
Ingenjören pratar med arbetaren och båda lär av varandra. Det är således
en situation som borde vara idealisk för utvecklandet av förtroende. I
Japan sägs en "medarbetaranda" råda på arbetsplatserna. Det japanska

                                                                        
41 Inom sjukvården drabbar samma ”öde” chefsöverläkarna.
42 Se till exempel Robert D Putnam.(1993). Den fungerande demokratin. Om medborgarandans rötter i Italien. SNS-förlag. Stockholm.
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samhället är emellertid samtidigt mycket hierarkiskt. Att man ändå
accepterar hierarkin beror troligen på att karriärvägarna är mycket
långa; man börjar i botten och arbetar sig successivt upp; man utses av
de överordnade till avancemang som lön för "lång och trogen tjänst".
Avancemanget är en belöning för att man anpassar sig till företaget och
alla vet att detta är utgångspunkten för avancemangsmöjligheterna.
Samtidigt råder anställningstrygghet; livslång anställning. Detta gäller
eliten av arbetare, de fast anställda. Dessutom är arbetsmarknaden
uppdelad i ytterligare två segment; daglönarna och kvinnorna (som
deltidsarbetar). I de japanska företagen, liksom i det japanska
samhället, förutsätts man inte utrycka någon kritik. Alla förutsätts
omfatta konsensus; samförstånd. I det japanska samhället är
grupptillhörigheten viktig (företaget, arbetskamraterna) och som
individ räknas man inte. Som individ är du "ingen". Det japanska
samhället vilar på gruppidentiteter.
  Tillsammans med införandet av den nya japanska platta
organisationsformen i resten av västerlandet försöker man att också
införliva denna tradition av samförstånd; konsensus,
gruppidentifikation; att man inte uttrycker kritik, att alla är
"medarbetare". Så heter det till exempel i läroplanen för grundskolan
från 1992 "medarbetare", liksom den moderata regeringen i dess
regeringsdeklaration från 1991 talar om "medarbetare". Samförstånd
påbjuds. Konflikter och kritik nedtonas (man får inte ställa frågan
"varför?"). Alla förutsätts arbeta utifrån samma mål; att engagera sig i
hur man skall uppnå dessa mål utan att ifrågasätta målen. Individen
förutsätts underordna sig gruppen, dvs organisationen. 43

 Vi kan ju tycka att det där låter väldigt tråkigt; inget ifrågasättande,
bara accepterande, att hela ens liv skall inriktas på arbetet osv. Det är
möjligt att det går att acceptera för en individ om han eller hon får
trygghet i utbyte, har förtroende för de andra löntagarna osv. Även "det
japanska undret" har emellertid en baksida med arbetsskador och för
tidig död till följd av utarbetning som följd. för att inte tala om
individernas inre känslomässig utveckling, familjelivet osv (som
inskränker sig till helgerna eftersom man, på grund av långa
arbetsresorna till följd av tätbefolkningen, i stort sett endast hinner
hem för att sova). I USA och Europa inför man denna organisationsform
utan anställningstryggheten och det övergripande företagsansvar för
löntagaren och dennes familj som finns i Japan. I Sverige kallas den
japanska ordningen föraktfullt för "bruksanda" utan att man kopplar
samman den med dess japanska motsvarighet. Medarbetarskap

                                                                        
43 Om Japan se till exempel Gudrun Dalid (1988): Japan. Solgudinnans och teknologins land. Bokförlaget Libris.
Örebro. Mats Bruzelius (1993): Arbetsmiljö o Japan. Arbetsmiljöfonden. STockholm. Japanske arbetaren är
delaktig. Göteborgs-Posten 12 december 1991.
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förutsätts gå att förena med liten anställningstrygghet, litet förtroende
för ledningen osv. Resultatet kan inte bli ett annat än att misstroendet
bland de anställda sprider sig. Den centralisering av kontrollen och
makten som sker idag i organisationerna i västerlandet liksom i Sverige
innebär en minskad arbetsplatsdemokrati. Samtidigt innebär
avregleringen och den minskade anställningstryggheten och tillämpandet
av samma organisationsprinciper i den offentliga verksamheten; i
välfärdsstatens tjänster, att medborgarnas förtroende för
myndigheterna också avtar. Statens legitimitet minskar. Tillsammans
med de påfrestningar på offentlighetsprincipen som EU-medlemskapet
medför (det ökade avståndet till beslutsfattarna, den byråkratiska
stelbentheten och avsaknaden av offentlighetsprincip) samt; att
insynen i de statsägda företagen (exemplet med Telia) minskas genom
att de förtroendevalda sparkas till förmån för "renodling i
ledningsfunktionen"; att "ledarskapet" framhävs genom orimligt höga
löner för cheferna och för den allmänna moralen stötande förmåner;
fallskärmsavtal  osv, innebär detta stärkande av ledningen att
demokratin minskar i samhället. 44 Utrymmet för fri debatt, kritik och
självbestämmande minskar. Förtroende och demokrati hänger ihop. Man
kan inte få det ena utan det andra. Talet om "medarbetare" från företag,
myndigheter och konsulter klingar därför falskt. Det handlar om
propaganda; ideologi.

Kvalitet i skolan

Sedan 1992 ger Institutet för kvalitetsutveckling (SIQ) ut en
handledning för kvalitetsarbete som heter Verksamhetsutveckling med
Utmärkelsen Svensk kvalitet. SIQs uppdrag är att "...stimulera och bidra
till en positiv kvalitetsutveckling i alla delar av det svenska
samhället."(sid 11). SIQ delar ut Utmärkelsen Svensk Kvalitet (USK).
Utifrån detta instrument har det utvecklats utmärkelser för olika
branscher, samhällsområden osv som helt eller delvis grundar sig på
USK; landsting, kommuner och företag. Kommunförbundet har också
instiftat en kvalitetsutmärkelse för skolan; Kvalitetsutmärkelsen
Svenska Skola (KSS).  Det framgår ingenstans i handledningen att detta
är ett redskap i TQM, vilket det emellertid är. 45 The European Quality
Award, från 1992 och Malcolm Baldrige National Quality Award, i USA
från 1988 är utländska motsvarigheter till USK.(ibid)

                                                                        
44 Om Los rättviseutredning. Se Dagens Nyheter 5 mars 1998: Demokratin har gröpts ur. Denna vecka, den 8-9
juni, refererades också en undersökning vid statsvetenskapliga institutionen i Göteborg om att förtroendet bland
svenska folket för riksdagen på tio år minskat från 50 procent av de tillfrågade till 40 procent.
45 I handledningen betonas likheterna mellan de europeiska och amerikanska utmärkelserna och skillnaden mot det japanska Demingpriset.
Sid 11.
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  USK är främst ett hjälpmedel för kundorienterad
verksamhetsutveckling (s 10). Som kund definieras "den eller de som en
organisation finns till för"(Ibid). Kunderna kan vara interna eller
externa, personer eller organisationer

"Det är kundens uttalade och underförstådda behov, krav och önskemål
och förväntningar som skall vara styrande för organisationen, dess
medarbetare och  verksamhet"(Ibid).

I den handledning som SIQ ger ut finns det en intressant "felsägning"
som troligen bättre uttrycker vad SIQs "kvalitetsarbete" egentligen
handlar om än den formella inledningen av ordföranden i SIQ, tillika vice
VD i AB Volvo; Per-Erik Molin. Rubriken till inledningen är "Det är dags
för förbättring!" men i innehållsförteckningen står det "det är dags för
förändring". Förändring blir till förbättring på det ny-liberala nyspråket.
USK anses ju av SIQ vara tillämpbart över hela samhället och förändring
är således vad som skall utmärka "förbättringsarbetet" i hela samhället.
Det har, som bekant, pågått mycket förändringsarbete inom den svenska
sjukvården på 90-talet. Den så kallade "förbättringen" har här framför
allt inneburit en kraftig personalminskning, nära en halvering till
exempel i Norrbotten, och omorganisation från kliniker till
storavdelingar, från proffessioner till lagarbete. På den allra senaste
tiden har det emellertid börjat uppstå en brist på och man ser framför
sig en mer hotande brist på personal. Omorganisationen har också lett
till avhopp, fram för allt till Norge där arbetsvillkoren för läkare och
sjuksköterskor är bättre (högre lön och kortare arbetstid om än sämre
teknisk standard). I Rapport säger en klinikschef vid Uddevalla Sjukhus,
som hoppat av och tagit ett motsvarande jobb i Norge men med lägre lön:

" Idag råder det en nattsvart pessimism i svenk sjukvård. Det pågår en
organisationsförändring utan att man i förväg utrett till vad den riktigt
syftar och varför sjukvårde över huvud taget skall förändras." 46

Förändring har till synes ett värde i sig. Personalen, dvs "medarbetarna"
måste vara beredda till en ständig förändring både av verksamheten och
sig själva. Sedan slutet av 80-talet har det talats om att individerna
måste vara inställda på ett "livslångt lärande". Det är lite oklart i
massmedia vad som menas med det; är det att vara beredd på
återkommande utbildningar, på det sättet att man "omskolar sig till
andra yrken"? eller, handlar det om att förändra sitt vetande på en och
samma arbetsplats? Oklarheten hänger samman med en
betydelseförskjutning av begreppet under 90-talet från den första till
                                                                        
46 Reportage i Aktuellt 18 maj.
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den andra betydelsen. Uttrycket  "livslångt lärande" får den senare
meningen när den sätts i i ett sammanhang av ständig förändring.
Personalen måste vara inställd på att ständigt förändra verksamheten
och sig själva utifrån kundernas behov, krav och önskningar, kort sagt
utifrån hur marknaden förändras. Det här talet om en ständig förändring
är också ett element i modernistiskt tänkande, där
framstegsperspektivet ligger till grund, vilket, inom parentes sagt
(eftersom det också används som argument för en förändring av

högskoleutbildningen 47) tyder på att vi inre rör oss i ett post-modernt
samhälle utan ett sen-modernt, radikaltmodernt dito osv. 48 Det moderna
är det senaste och förutsätter en ständig förändring. Men en ständig
förändring; "ett ständigt livslångt lärande” innebär ju också att man
måste vara inställd på ett ständigt "avlärande" 49, vi kan säga ett
ständigt "glömmande".Gårdagens sanningar är dagens lögner och vice
versa.
   I detta förändringssammanhang finns det förstås inget utrymme för
"fasta kunskaper". Kunskapsbegreppet relativiseras till att handla om
"det senaste". Kunskap kan bara vara det senaste och i kombination med
"kundernas behov, krav och önskningar" kan kunskap endast vara det
senaste som befrämjar tillfredsställandet av dessa kundbehov. Jag
refererade ovan till Göran Häggs elaka kommentar till den senaste
läroplanen i kärnämnet svenska för gymnasieskolan, att det inte ens
framgår att man måste var läs- och skrivkunnig. Det är ett uttryck för
detta. Kunskap är det som är av "nytta" för marknaden. i praktiken
handlar det om att eleverna lärt sig att handha Bill Gates och Microsofts
ordbehandlings. kalkyl- och andra program,  kort sagt, datoranvändning.
Eleverna skall sedan ägna sig åt "informationssökning" med datorns
hjälp och läraren blir "hjälpare" och skolans kvalitet förbättras genom
att antalet lärare kan hållas nere. 50 Jag skall inte föra någon längre
diskussion kring kunskapsbegreppet här men det sagda borde räcka för
att visa att det är yttest problematiskt att tala om kunskap och kvalitet
i skolan med ett kundbaserat kvalitetsbegrepp. Ett "livslångt lärande"
handlar idag om att vi skall glömma alla de sanningar som hör samman
med folkhemmet, Den svenska modellen. Jämlikhet, trygghet, solidaritet
och demokrati skall vi glömma och istället lära oss att det som idag är
sant är auktoritet, ojämlihet, egenintresse och marknad.

Svensk kvalitet

                                                                        
47Bland annat av  Lundqvist.
48 Se Månsson 1995 aa.
49 Se Lars H Bruzelius och Per-Hugo Skärvad (1983): Integrerad organisationslära. Management i teori och praktik, sid 199.
Studentlitteratur. Lund.
50 Detta var tydligt drivkraften bakom kommunernas intresse för IT i början av 90-talet. Idag har de upptäckt att datorerna också medför
kostnader eftersom de kräver underhåll (en tekniker per hundra datorer)
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Inom Utmärkelsen Svensk Kvalitet (USK) betonas ledarskapets
betydelse; ledningen måste vara pådrivande i förändringsarbetet. som
skall leda fram till en "lärande organisation"(s 3-4), vidare måste alla
medverka (s 4). Ett exempel på "kvalitet i skolan" som ofta förekommer
i debatten är en kommunal grundskola för svarta i Harlem, New Yrok, The
Frederick Douglass Academy (FDA).  kvalitetsarbetet gick ut på att man,
(jämför med USK) införde 12 icke förhandlingsbara regler som eleverna
var tvungna att skriva under på och följa under sin skolgång. Brott mot
dessa regler leder som yttersta konsekvens till avstängning. Dessa
regler var till exempel; att alltid komma i tid, gå tyst i klassrummet,
börja arbeta omedelbart, ha skoluniform, inte bära skärmmössor. En
grundförutsättning för kvalitetsarbetet var ledarens ständiga
engagemang; "...en ledare som fäster blicken på verksamheten". På detta
sätt gick FDA från att ha varit en av de sämsta skolorna i New York till
att bli en av de bästa. Det anges inte närmare vad kvaliteten bestod i
men utifrån den stora vikt som i MBNQA läggs vid ”bussiness results”
har de rimligen med kostnadseffektivitet att göra. 51

 Kvalitetsarbetet utifrån USK bygger på fyra frågor om hur
verksamheten fungerar (s 4); hur man gör, i vilken omfattning man gör
det, vilka resultat det leder till, samt hur man utvärderar och
förbättrar. Den fråga som jag saknar i ett förändringsarbete är; "varför
skall vi förändra oss, verksamheten?".  I inledningen (s 3) till SIQs
handledning framhåller volvodirektören att det är ledningen som skall
tala om "varför?", det framgår inte vad som menas med detta men
rimligen borde det handla om varför man måste förändra sig. Säg att
man tycker att det fungerar bra, man trivs osv, då är det ju viktigt att
förstå varför man skall bryta upp det som är "bra" för något annat bara
för att "ständigt förändras". Förmodligen handlar volvodirektörens
"varför" om att till personalen förmedla de 13 grundvärderingarna i USK

för "kundorienterad verksamhetsutveckling,". 52 Det handlar förmodligen
om att ledningen skall förmedla förändringsbenägenheten utifrån "de
rätta" värderingarna till de anställda. 53 Dessa grundvärderingar om
kund- och marknadsorientering stipuleras och är inte förhandlingsbara.
Detta kan man acceptera till en del om det handlar om ett företag
verksamt på en varumarknad men för skolor passar det inte. Åtminstone
inte så länge som man inte konstruerar en marknad
  Egentligen är det väl det, att konstruera en privat marknad för
skoltjänster, som sker idag, trots regeringens motstånd. Man definierar
"kunder" till skolan. Skolan skall motsvara "kundernas" behov; elever,
                                                                        
51 Annonsbilaga för SkolExpo 98 i november, i Dagens Nyheter 19 maj.
52 Dessa grundläggande värderingar är: kundorientering, engagerat ledarskap, allas delaktighet, kompetensutveckling, lågsiktighet,
samhällsansvar, processorientering, förebyggande åtgärder, ständig förbättring, lära av andra, snabbare reaktioner, faktabaserade beslut, samt
samverkan. SIQ (1997):sid 5.
53 Hellsten säger angående bedömningsgrunderna för USK att: ”The rational for the seven kriteria is based on
leadership being the foundation on which an organization is built and results are obtained.”, sid 35.
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arbetsgivare, föräldrar osv skal lära sig att uppträda som och vara
"kunder". Införandet av friskolorna 1991 innebar början till en verklig
skolmarknad; även om det är staten som betalar utbildningen via
skolpengen. men varför skall skolorna bli till företag? Blir de bättre för
det? osv Sådana frågor är tabubelagda. Ledningen talar om "varför",
sedan är det "slutdiskuterat". Rektorn vid FDA framhåller också: "En bra
rektor är en person som har en vision och en plan hur visionen skall
förverkligas". I debatten om skolan framhävs också att när den
amerikanska motsvarigheten till USK;  Malcolm Baldrige National
Quality Award (MBNQA) tillämpades på de amerikanska skolorna så fann
man att "de bästa" skolorna var de där ledningen hade en vision. Det var i
stort sett oberoende av hur stora resurser skolan hade till förfogande,
den social sammansättningen av eleverna osv vilken skola som var
bäst. 54  MBNQA lägger, som vi sett, en större vikt vid "resultat" och
"ledarskap" än EQA och USK varför "de bästa" också rimligen är "bäst" på
detta. "Den bästa" skolan utifrån MBNQA behöver därför inte vara den
med den högsta kvaliteten, i en traditionell definition utifrån elevernas
kunskaper osv. Placeringen visar endast att de uppfyller denna
utmärkelses kriterier bäst. 55 dvs att de ger mest profit per elev eller
”mest reformer för pengarna".

Kvalitet på högskolan

I takt med att marknadstänkandet har etablerats på allt fler
samhällsområden har dess kvalitesbegrepp också kommit att etableras
på högskolan. Under de senaste fem åren har "kvalitetsarbetet" också
tagit fart här. Mot högskolan riktas ofta anklagelser om att vara
otidsenlig i de pedagogiska arbetsformerna och att inte ge studenterna
det som efterfrågas i samhället, dvs på "marknaden". Det pågår i det
fördolda en yttest ojämlik kamp om vad högskolan skall göra, vad som är
kunskap osv. Makteliten, dvs staten och näringslivet, ivrigt uppbackade
av massmedia, är på god väg att rasera Den svenska modellens samhälle
och att införa ett ny-liberalt samhälle med det "kvalitetsbegrepp", den
sociala ojämlikhet, den urholkade demokrati osv som följer med ett
sådant samhälle där medborgarrätt heter pengar. Samtidigt som antalet
studenter har ökat kraftigt har statsanslagen, på 90-talet, minskat.
Effektiviteten har således ökat. Samtidig framhävs att "kunderna", dvs
studenter, avnämare (privata företag, kommuner) osv måste få mer att
säga till om i högskolans verksamhet. Högskolan framställs som en
dammig akademisk avkrok, något som den väl aldrig varit sedan
högskolereformerna 1968 och 1977. Högskolan beskrivs av makteliten

                                                                        
54 Bo Rothstein drog detta exempel i Storforum om livslångt lärande den 19:e april i SVT1.
55 Lundqvist påpekar också detta, sid 35.
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ha alla de negativa drag som utmärker den själv; icke-demokrati (dvs
elitism), social ojämlikhet, ha låg kvalitet osv allt enligt strategin
"skyll på offret!".
  Det är med andra ord samma  trender vi kan iakta här som i samhället i
övrigt. Högskolan är underkastad samma ideologisering som det svenska
samhället i övrigt, även om det ännu inte tagit sig lika starka uttryck
som i de privata företagen. Det är samma centralisering som pågår här
som i det svenska samhället i övrigt; ledarskapet stärks, både på
institutionsnivå och högskolenivå. Ansvaret och makten på
institutionerna liksom på högskolan i stort koncentreras till prefekten
och rektorn. Man "stramar upp "styrningen av verksamheten.  Samtidigt
urgröps arbetsplatsdemokratin; sedan 1993 väljs inte längre prefekten,
och sedan 1997 är inte längre rektorn ordförande i högskolestyrelsen
utan denne skall komma "utifrån", dvs som en garanti mot förmodad
akademisering och för "kundanpassning". Samma mål- och
resultatstyrning genom nyckeltal som i privata företag införs.
Högskolrna konkurrerar genom profilering på olika sätt, pedagogiskt,
ämnesmässigt osv och på det sättet har det skapats en "marknad".
Samtidigt blir högskolorna många fler varför konkurrensen om
studenterna ökar. Det är emellertid samtidigt en mycket kraftig
tillströmning av studenter och det kommer att hålla i sig så länge
arbetsmarknaden förblir dålig. Högskolan har därför samma "oheliga"
intresse som resten av makteliten att hålla arbetslösheten uppe genom
en ny-liberal  politik.
  På grund- och gymnasieskolan är det Skolverket (SV) som sedan 1992
har ansvaret för kvalitetsarbetet, på Högskolan är det Högskoleverket
(HSV). Liksom skolverket är ålagt att var tredje år genomföra en
kvalitetsutvärdering av skolan är Högskoleverket ålagd samma sak för
högskolan. Ännu är det inte TQM som officiellt ligger till  grund för
Högskoleverkets utvärderingar och kvalitetsbegrepp men kanske inenbär
denna konferens sammankoppling av "kvalitet och förbättringsarbete"

ett sådant genomslag. 56 HSV ålägger högskolorna att bedriva ett
kvalitetsarbete och utser externa utvärderare. Högskoleverkets
urvärderingsarbete utgår än så länge mer från ett
kvalitetssäkringsperspektiv á la ISO 9000 än ett TQM-perspektiv .
Kvalitetssäkring är, som jag redan nämnt, ett snävare perspektiv
inriktat på arbetssätt och produktegenskaper än det ständiga
förändringsarbete som TQM utgår ifrån. 57 Enligt HSV utmärks en bra
högre utbildning av; self-regulation and learning, long-range planning,
an international pespective, incisive leadership, co-operation with

                                                                        
56 Se folder med inbjudan.
57 Om denna skillnad mellan kvalitetssärkring och process se Lundqvist sid 71.
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external interested parties, equality och; focus on the student. 58

Utvärderingen  sker utifrån följande aspekter: strategy of quality
implementation, leadership, co-operation among inrerested parties,
universal participation in quality enhancement, integration, evaluatory
and follow-up systems, och extenal professional relations. 59 Liksom för
ISO 9000 förutsätts kvalitetsarbetet sedan fortgå genom dokumentation
av sjävlutvärderingar och ett program för kvalitetsutveckling. 60

  HSV utgår således inte från att kvalitet är detsamma som "det kunden
vill ha" och det finns således ingen direkt koppling till den ny-liberala
ideologin. Kvalitetsarbetet på högskolan är emellertid ändå ett uttryck
för den samhällsförändring i den riktning som marknadsorienteringen,
centraliseringen och "kvalitetsproblemet" utgör. Det var i slutet av 80-
talet som "kvaliteten" blev ett problem i utbildningssystemet i stort.
Det är osannolikt att det samtidigt representerades av något verkligt
problem utan det handlad istället om ideologi. HSV är ett redskap för
staten att styra den högre utbildningens "inre arbete" och ett mycket
viktigt sådant eftersom alla högskolor måste underordna sig det. Än så
länge har man inom HSV emellertid inte dragit de fulla konsekvenserna
av den ny-liberala ideologin och helt marknadsorienterat högskolorna.
Vad som kommer att hända på högskolorna den närmaste framtiden beror
dels på hur denna ideologisering av statens styrning av högskolornas
”inre arbete” fortgår och dels på om de vill och i vilken utsträckning
som högskolorna i så fall kan förhindra en sådan kvalitetsförsämring
som TQM-konceptet innebär; dvs hur långt marknadsorienteringen
kommer att gå. En komplementär strategi som regeringen för är att
sprida den högre utbildningen och forskningen till många små högskolor.
I den senaste tilldelningen av utbildningsplatser till högskolorna byggs
de mindre högskolorna kraftigt ut. Samma strategi tillämpas när det
gäller forskningsresurserna; de sprids till många små högskolor.
Eftersom dessa högskolor har en mycket svag, för att inte säga en
obefintlig akademisk tradition, något som är särskilt tydligt i fallet
med vårdhögskolorna som man förhandlar om ett förstatligande av,
underlättas en ideologisering; dessa högskolor kommer inte att kunna
och kanske inte heller att vilja göra motstånd mot en sådan
ideologisering som TQM utgör. Kvalitet som ett problem och i synnerhet
kvalitet som "det som kunden vill ha" hör till det ny-liberala samhället
men inte till den akademiska högskoleutbildningen. Det är ett
ideologiskt problem; att kunna genomföra en allmän försämring av
högskoleutbildningen.

                                                                        
58 Lundqvist sid 36.
59 Lundqvist sid 36-7.
60 Ibid.
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Skyll på offret

Högskolorna har under 90-talet utsatts för en återkommande kritik
genom påståenden i och från massmedia, från politiker och det privata
näringslivet, om dålig kvalitet. dålig verklighetsanpassning,
otidsenlighet osv. Liksom i grund- och gymnasieskolan skylls
misslyckanden hos studenterna (oklart vad som menas men under de
senaste två, tre åren har det bland annat gällt studieavbrott, särskilt på
lärarutbildningarna) på "dåliga lärare", på "dålig pedagogik" osv. Det är
samma strategi av "blaming the victim" som tillämpas ifrån den
politiska och ekonomiska makteliten för grund- och gymnasieskolan.
Först skär staten ner anslagen till högskolan för att spara pengar. Detta
är man tvingad till på grund av den, till stor del av den borgerliga
regeringen självförvållade, statsskulden och kraven från "marknaden".
Om man inte skär ner i statens utgifter ökar räntorna, stryps den
ekonomiska aktiviteten, ökar arbetslösheten osv. Denna monetaristiska
politik är man också ålagd av EU 61 att följa varför, som jag redan
påpekat i inledningen, varje åtgärd för att öka sysselsättningen, vilket
per definition utifrån den ny-liberala monetaristiska teorin hotar att
öka inflationen, måste motarbetas av Riksbanken genom räntehöjningar.
  De minskade resurserna skapar förstås en del problem för högskolorna.
Så har Luleå tekniska universitet till exempel för innevarande år ett
budgetunderskott i storleken 60 miljoner kronor vilket föranlett samma
åtstramningspolitik inom universitetet som den i samhället  i stort. Om
lektorn skall undervisa grupper om 40 studenter istället för 30 innebär
det givetvis att han eller hon får mindre tid för varje student, för det
personliga mötet, även om man jobbar mer. Effektiviteten ökar således
och det borde ju kunna uppfattas av institutionerna osv som en
kvalitetshöjning. Men högskolorna är inte endast byråkratier utan
ideologiseras på samma sätt som resten av det svenska samhället
genom den ny-liberala marknadsideologin. Högskolorna skall
"kundanpassa" sina utbildningar och det är "kunden som avgör vad som är
kvalitet". Man kan således från byråkratins sida vara nöjd med
effektivitetsökningen men ändå hävda att det råder ett
kvalitetsproblem. Men även om regeringens och avnämarnas klagomål på
kvaliteten i skolan huvudsakligen är ideologisk har den förmodligen en
verklighetsbakgrund i ett problem som de emellertid själva skapat
genom den ideologiskt grundade nedskärningspolitik som de medverkat
till. Denna politik har lett till samma effektivitetsvinster i grund-  och
gymnasieskolan som i det privata näringslivet. Det verkliga problemet
består i att mindre resurser finns tillgängliga för varje elev. Som en

                                                                        
61 Dan Andersson och P O Edin i dagens Nyheter 6 juni 1997: Förändra lönebildningen helt.



Antony Lindgren             TQM; det senaste i ideologiseringen av
högskolan     1998-06-10

29

följd av mindre undervisning kan eleverna mindre och är sämre
förberedda för högskolestudier än tidigare.
  Samtidigt innebär marknadsideologiseringen av skolan att
kunskapssynen förändras bort från det traditionella vetande som präglar
grundämnen på högskolan till en relativ kunskapssyn. Allt mer
"information" blir tillgänglig för eleverna men de vet allt mindre (något
som gäller för oss alla, ju mer information, desto mindre tycker vi oss i
regel veta men när vi får de teoretiska redskapen ”begriper vi
samhället). De behöver lära sig att använda sig av "informationen", till
exempel för att kunna ifrågasätta kvalitetsdebatten. Det är lektorns
traditionella uppgift att försöka hjälpa dem med detta begripande. I det
storforum för livslångt lärande som hölls 19 april i STV1 framhävdes
just denna aspekt av kritikerna av dagens utbildningspolitik, dvs de som
tyckte att skolan idag fungerar dåligt men inte utifrån
marknadsideologins premisser utan utifrån ett perspektiv av "bildning".
  Varje elev är idag mindre väl förberedd för att kunna förstå; begripa
samhället än tidigare. När grundämnena på högskolan fortfarande vilar
på en sådan förståelse, på att förmedla ett sådant begripande blir
högskolans uppgift naturligtvis svårare att utföra; det uppstår ett
"kvalitetsproblem". Liksom i grund- och gymnasieskolan är lösningen
emellertid enkel. De går att "fuska" med kriterierna för godkänd osv.
Genom TQM, genom att införa "förändringsbenägenhet" utifrån ett
grundläggande perspektiv av kundorientering kan kvalitetsproblemet
"lösas". Det kan ske till priset av att kunskapsnivån sjunker men å andra
sidan är ju sådana fasta kunskaper enligt dagens maktelit något
förkastligt. När Göran Person tillsatte den nye försvarsministern; Björn
von Sydow, som inte tidigare hade sysslat med försvarsfrågor och
följaktligen inte hade mycket kunskaper om försvaret, sa Persson att
"det inte var någon nackdel". Han hade istället en politiskt kompetens
som var lika viktig, kanske viktigare. Det är samma synsätt som präglar
de svenska storföretagen, åminstone i Wallenbergssfären där de sitter
som koncernledare eller verkställande direktörer i ungefär fem år och
sedan flyttas till ett annat företag inom kapitalsfären, förmodligen
utifrån tanken att "kompetens är oberoende av verksamhet". På samma
sätt resonerar man i grundskolan där lärarna förutsätts kunna undervisa
i andra ämnen än de som de är utbildade för. De förutsätts enbart ha en
pedagogisk kompetens som är oberoende av ämneskunskaper. Rektorerna,
dvs skolledarna; de högsta ansvariga för det pedagogiska arbetet på
skolorna, behöver inte heller ha någon pedagogisk utbildning. Det är
samma "kvalitetsbegrepp"  som ligger till grund för
kvalitetsutmärkelserna MBNQA,  EQA och USK där domarna; de som gör
kvalitetsutmärkelsen, inte behöver ha någon kunskap om den typ av
verksamhet som organisationen bedriver. I handledningen till USK sägs
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under rubriken "opartisk bedömning": "För att åstadkomma en oberoende
utvärdering och få impulser till förändring även från andra
verksamhetsområden än det egna, kan externa examinatorer anlitas. Då
erhålls en utvärdering utförd av allsidigt sammansatta grupper med fem
till sju specialutbildade examinatorer" ( sid 12). 62 Dessa utmärkelser
vilar på att samma kriterier kan tillämpas oberoende av vilken
verksamhet organisationerna ägnar sig åt, En konsekvens av detta är att
kvalitet på högskolan måste vara detsamma som kvalitet på Ericson,
ABB, Regeringskansliet osv. Det man ger en "kvalitetsutmärkelse" för är
"förändringsbenägenhet" osv. Med ett sådant kompetens- och
kunskapsbegrepp och ett sådant "kvalitetsarbete" kan man onekligen
finna en "lösning" på alla kvalitetsproblem i världen, idag  och imorgon.
  Varken i den obligatoriska skolan, gymnasieskolan eller på högskolan
bör vi emellertid nöja oss med ett sådant kvalitets- och
kunskapsbegrepp. Vi bör inte låta oss luras av den ny-liberala retoriken.
Vi bör inte låta makteliten; regeringen och de politiska partierna,
arbetsgivarorganisationerna och en del fackliga organisationer, att
skylla ifrån sig för de problem som deras nedskärningarna skapat och
inte heller att utarma kunskapsbegreppet och undervisningen. Det är
möjligt att man i det privata näringslivet kan klara sig med ett sådant
relativiserat "kvalitetsbegrepp" men för utbildningsväsendet skulle det
vara katastrofalt. Industriförbundet må anställa Ann Wibble, "världens
mest kompetenta finansminister i världens mest kompetenta regering"
som det hette i den borgerliga regeringens regeringsförklaring 1991,
som chefsekonom, eller som hon själv uttryckte det i en Aktuellt-
intervju: "näringslivets finansminister". Vi vet ju alla hur det sedan
gick; galopperande statsskuld till följd av skattelättnader för företag
och kaptitalägare, rekordräntor som fick all ekonomisk aktivitet att
nästan avstanna, massarbetslöshet mm. Betyget borde rimligen ha blivit
"underkänd" och inte "med beröm väl godkänd". Att skylla de problem som
finns i skolorna i form av underkända elever, utbrändhet bland lärare och
skolpersonal, våld osv på "dålig skolor", "dåliga lärare", "dålig
pedagogik", kort sagt på dålig "kvalitet", är att missbruka den politiska
demokratin. Tyvärr går ju de fackliga organisationerna: Lärarförbundet
och Lärarnas Riksförbund, på samma linje som regeringen. Skolledarnas
fack skyller också på de egna medlemmarna för "misslyckandet". Dåliga
lärare och skolledare skall bort, lösningen heter individualiserad
lönesättning och en högskoleutbildning, i "ledarskap", för rektorerna;
skolledarna. Samtidigt bombarderas föräldrar och elever med
marknadsretorik. Makteliten bedriver ett brett upplagt propagandaarbete
för att hos individerna ersätta en medborgaridentitet med en

                                                                        
62 Hellsten säger om MBNQA: ”The model has been created by the involvement of many people from companies and local and national
quality institutes…Based on the broad consensus reached on the definition of the criteria.”, sid 29.
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kundidentitet. 63 Man undrar förstås också varför det inte bedrivs någon
samhällsvetenskaplig forskning om detta, trots miljardanslag. 64 Istället
för samhällsvetare är det idag ett fåtal fackliga representanter som

svara för den bästa samhällsanalysen. 65 Några anslag för sådan
forskning går det emellertid inte att få från de statliga, av forskarna
själva administrerade, forskningsråden.

Varför vet marknaden "bäst"?

De nya styrformerna, centraliseringen, urvattningen av demokratin och
kunskapsbegreppet, partnerskapen och den ständiga förbättringen  har
alla "marknaden" som referenspunkt. Försämringarna har alla kommit
till stånd för att tillfredsställa marknaden, på olika sätt. Den offentliga
sektorn har här följt efter den privata, liksom den gjort tidigare under
efterkrigstiden genom att anpassa sig till den byråkratiska. och
tayloristiska organisationsformen. Det var således inget ideal det som
fanns innan heller; byråkratin, men det var åtminstone ett socialt mer
rättvist samhället. Den japanska företagsorganisationen och
arbetsorganisationen, toyotismens snåla produktion och TQM är ännu
mindre ett ideal eftersom den utesluter till och med diskussionen om
rättvisa. Du får inte fråga "varför?"; det är att ägna sig åt
bakåtsträveri. Med demokrati som måttstock kommer båda
organisationsformerna till korta..
  Den enda demokratti som marknaden känner till är den på den årliga
aktiebolagsstämman men där heter "medborgarrätt pengar"; en aktie en
(eller en del av en) röst. Här är det pengarna; kapitalet som har rösträtt.
Föremålet för denna demokrati är inte heller det allmänna bästa (även
om man i ny-liberal ideologi, i sann konsensusanda, vill se det  som att
det som är bäst för marknaden också är  det bästa för samhället) utan
aktieägarnas bästa, dvs högsta möjliga avkastning på deras kapital. Det
är alltså denna medborgarrätt som vi erbjuds istället för den politiska
medborgarrätten; aktie(fond)spararens istället för medborgarens.
Politiken, dvs "demokratin",  uppfattas av "marknaden" som ett hot mot
samhället istället för som ett samhällsideal. Det beror på att man i
propagandan blandar samman marknaden med samhället; politiken stör
den heliga marknaden. I samband med tillsättandet av en chef för den
Europeiska centralbanken (ECB) som upprättas samtidigt med att det
                                                                        
63 I ett inslag i Aktuellt 7 juni harman låtit Föreningssparbankens fondmäklare räkna ut hur mycket pensionspengarna för det senaste året
skulle ha ökat i värde om man istället för i räntebärande obligationer placerat dem i aktier. Iställlet för 36 miljarder skulle de ha ökat till 56.
5000 kronor mer per varje förvärvsarbetande svensk). Det låter förstås lockande men om man samtidigt betänker dels börskraschen 1929, då
allt aktiekapital blev nästan värdelöst och vilka konsekvenser för arbetslöshet, social jämlikhet osv finans- och aktiemarknaden orsakar
(nedskärningar i den offentliga sektorn, företagens aktiekurser går upp när de sparkar folk, räntan i ett land sjunker när arbetslösheten går upp
osv) borde alla tänka sig för ett ar gånger innan de nappar på kroken.
64 Det finns ett forskningsprogram; ”forskning om högskolan” för 50 miljoner  sedan andra halvan av 80-talet i
dåvarande UHÄs regi men det refereras inte i de officiella publikationerna till deras skrifter.
65 Ekonomerna P-O Edin och dan Anderssons i inledningen refererade artikel liksom DN 6/6 är några av de bästa analyserna.
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europeiska monetära samarbetet, EMU träder i kraft nästa år, stod valet
mellan en holländsk kandidat, stöttad fram för allt av Tyskland, och en
fransk dito. Den tyske stod för en monetaristisk linje, dvs uppfattningen
att en riksbanksschef inte skall ta några andra hänsyn än de rent
marknadsmässiga, dvs inflationsbekämpning, medan den franske
kandidaten ansågs stå för en linje där hans agerande skulle kunna
komma att påverkas av samhällspolitiska hänsyn. Resultatet blev en
kompromiss där holländaren sade att han kommer att avgå efter fyra år,
halva tiden, och låta sig ersättas av den franske kandidaten. I en
kommentar till detta sade Lars Calmfors, en av de ny-liberala
nationalekonomerna, att stridigheterna kring tjänsten hade varit
skadliga. Han sa:

 "Det gör att marknaden ser en risk i att politiken inte kan hålla sig
ifrån penningpolitken!"50

Det är ett häpnadsväckande uttalande1 Varför skulle inte våra i
demokratisk ordning valda politiker bedriva en penningpolitik!? Varför
skall inte politiken, dvs i en formell mening "vi",  bestämma vilket
samhälle vi vill ha!? Varför skall marknaden bestämma det, dvs
aktieägarna och kreditorerna? Varför vet marknaden bäst? Svaret på den
frågan är att "marknaden vet bara bäst för den som tror på den ny-
liberala ideologin". För vi som inte tror på det utan istället vill ha ett
politiskt demokratiskt och solidariskt samhälle "vet inte marknaden
bäst".
 När de argumenterar för kvalitet i termer av TQM och "kunder"
argumenterar de för att marknaden vet bäst och därmed mot demokrati
som styrelseform liksom mot social rättvisa som samhällsnorm. Det får
de förstås göra  i ett politiskt fritt samhälle, det är ju dilemmat i ett
demokratiskt samhälle om man skall tillåta odemokratiska krafter att
föra fram sitt budskap, 66  men de bör då också säga det och inte
framställa "marknadsnormen" som något helt okontroversiellt. Det är
lögn när de kallar detta en förbättring och inte öppet deklarerar att det
som de håller på med är ett byte av samhällsmodell; från Den svenska
modellens samhälle till ett ny-liberalt samhälle. Det finns ju olika
uppfattningar om vad som utmärker ett gott samhälle och jag tillhör
inte dem som menar att det är ett odemokratiskt och ojämlikt samhälle
där den ekonomiska egennyttan är den högsta normen. Det som pågår idag
är att samhällseliten; alltifrån forskare till politiker och kapitalägare
bit för bit raserar Den svenska modellens samhälle samtidigt som man
säger sig restaurerar detsamma, reformera samhället osv. Detta kallar
man, i det ny-liberala ny-språket, för "förbättring". För folkflertalet
                                                                        
66 Detta har nyligen aktualiserats i fallet med "nazistföreläsningen" vid Umeå universitet.
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handlar det emellertid om en försämring; demokratiskt, ekonomiskt,
socialt och ofta personligt. Det pågår nu ett gigantiskt rivningsarbete,
mycket värre än det som den berömda riksgropen i Stockholm city
representerade åren kring 1970. Tidigare kunde vi kanske tro på
makthavarnas goda vilja; att de ville förbättra bostäderna skolan,
sjukvården osv men det kan vi inre längre, i alla fall inte om vi har
samhället; folkflertalet som utgångspunkt. Möjligen kan vi tro på det om
vi har det ekonomiska egenintresset som utgångspunkt och tror oss
komma att tillhör vinnarna och inte förlorarna, endast då kan vi
möjligen se en "förbättring" i "försämringen". 67

Varifrån kommer kravet på TQM på högskolan?

 Förespråkarna för TQM och även andra opportunister hävdar att
kvalitets alltid varit centralt i utbildningen men då bortser man från
den rumsliga och tidsmässiga sammanhanget; samhället. Kvalitet blev
ett "problem" i slutet på 80-talet och det har med samhällsförändringen
att göra; med övergången till ett ny-liberalt samhälle. Bakgrunden var
övergången till ett ny-liberalt samhälle med de krav på en liten stat;
liten offentlig sektor, som den innebär. Denna övergång måste motiveras
på något sätt och "kvalitet" blir ett problem. Denna förändring inom
politiken motsvaras av en liberalisering av världsekonomin. Fri rörelse
för arbetskraft, kapital, varor och tjänster, dvs fria marknader genom
avreglering och internationella överenskommelser om frihandel , skapar
en ökad konkurrens mellan storföretagen. Centraliseringen och
kapitalkoncentrationen kan öka än mer. De multinationella
storföretagens konkurrensstrategier ändras, från en byråkratisk
företags- och arbetsorganisation till en mer flexibel sådan.Tillsammans
med krav på ökad avkastning från kapitalägare, representerade av
bankernas fondavdelningar, börsmäklarfirmor osv ökar profitkravet; 20
procents årlig avkastning på satsat aktiekapital, inte 3-5 procent som
på 60-talet driver på arbetsrationaliseringen. Kundanpassningen
kommer som en konkurrensstrategi. Statens verksamhet krymper och
underkastas samma marknadstänkande. Det krävs en förändring av denna
verksamhet och den kallas förbättring. Kvalitetsarbete blir den
mekanism som skall göra omställningen möjlig. HSV och Skolverket (SV)
blir viktiga redskap i denna försämring som blir nödvändig eftersom
staten inte längre ha råd att bekosta verksamheten och i avvaktan på att
marknaden tar över genom privat finansiering av högskolorna måste man
göra om högskolorna till förvaringsplatser för övertalig arbetskraft. Så
småningom kommer att utvecklas ett system med A-, B-, C- osv

                                                                        
67 Småspararna i aktiefonderna borde betänka att de kan bli nästa offer för nedskärningarrna till följd av aktiemarknadens krav på
personalnedskärningar.
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högskolor, liksom i USA. Där inte ens A-universiteten når upp till den
högsta kvaliteten i den traditionella meningen utan endast får sin

status i ett marknadsperspektiv, i ett kundperspektiv. 68 Hjälp på vägen
i denna försämring får man av opportunister av olika slag; de lärare som
har dålig akademisk ämneskompetens och ser en möjlighet att få det
lättare i arbetet med undervisningen (en onödig oro eftersom
studenterna med nödvändighet av den försämrade grund- och
gymnasieskolan kommer att bli lika dåliga); de som av ideologiska skäl
vill ha ett ny-liberalt samhälle, och; sådana som inte har den formella
kompetens som krävs utifrån ett akademiskt kvalitetskriterium. På
varje arbetsplats finns en "Mauser", för att återigen referera till
Poliskolan 2.
  För att förhindra att det går på det sättet skulle jag därför vilja
framhäva som en första princip för kvalitet i högskolan och
universitetet: All högre utbildning måste ha autonomi i förhållande till,
för det första marknaden och för det andra till samhället Den högre
utbildningen måste ha allmänintresset som utgångspunkt och skyddas
mot de ständiga försöken från makteliten, den politiska, ekonomiska och
sociala, att göra universitet och högskolor till instrument i deras
intressen. Högskolan bör ha en relativ autonomi till samhället. Kvalitet i
högre utbildning kan inte vara detsamma som att låta anpassa sig till
nödvändigheten; till marknadens("kundens på det ny-liberala nyspråket)
krav på otrygghet (flexibilitet), ständig livslångt glömmande (lärande)
och ständig försämring (förbättring). Vad som är kvalitet eller inte
måste de verksamma inom den högre utbildningen ytterst själva avgöra.
Det förutsätter förstås att man håller ett höga på vilka man tilldelar
kompetenstitlar som lektor, professor, docent osv och inte gör som i
den senaste tjänsteförslagsförordningen, delar ut titlar efter lång och
trogen tjänst, facklig tillhörighet, ryggdunk á la näringslivet eller
annan, för den högre utbildningen, ovidkommande "kompetens".
Utgångspunkten bör istället vara kunskap, definierad oberoende av tid
och rum; dvs av vad kunden vill ha.
  Den andra grundprincipen måste vara demokrati. Med allmänintresset,
dvs gemenskapens bästa som norm, det man ibland benämner
”medborgaranda" följer också demokrati. En inriktning på det
gemensamma förutsätter jämlikhet, horisontella relationer mellan
människor, förtroende osv. Den akademiska världen måste vila på ett
sådant förtroende, både bland de som här är verksamma men också bland
allmänheten, som demokratin ytterst vilar på. Högskolan måste verka
för ett demokratiskt medborgarsamhälle, inte ett odemokratiskt
marknadssamhälle. Det är inte pengarna som skall styra samhällets
                                                                        
68 Detta kan illustreras med en episod av Kommisarie Morse. I det mordfall som presenteras i avnsittet den 6 juni förekom en uppdiktad
dekanus för Oxford university med utpräglad "scholarship". Inför en amerikansk "foundraiser" som påpekar att han också är hedersdoktor,
vid Yale, säger Dekanus:- Jag har också hedersdoktorat, 15 stycken närmar bestämt, och då räknar jag inte det vid Yale!".
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utveckling utan människovärdet! Allmänintresset och sökandet efter
akademisk "sanning" tror jag kan räck som grunder för ett bevarande av
kvaliteten och ett stärkande av den på högskolan. Det behövs utan tvivel
en uppryckning efter det kvalitetsförsämringsarbete som nu pågår inom
undervisning och forskning.

Sammanfattning

Syftet i den här uppsatsen är att svara på frågan: Varför vill man införa
TQM på högskolan? Svaret på den frågan kan inte formuleras enbart
utifrån det begränsade perspektiv som högskoleutbildningen utgör utan
högskolan måste sättas in i sitt sammanhang i det svenska samhället
och den omvandling som det genomgår.
  Det finns idag, i samhället i stort, två dominerande sätt att se på
kvalitet; dels ISO 9000 och dels TQM-konceptet. Det första är en
byråkratisk ansats där man utifrån standards för vad som utgör kvalitet
på en produkt eller arbetsprocess, försöker att på förhand säkerställa
kvaliteten. Följaktligen kallas den ”kvalitetssäkring”. Det andra
perspektivet kallas allmänt för ”japanisering” och går ut på att höja
effektiviteten i arbetet genom en ”ständig förbättring”. Så kallad ”lean
production” eller ”toyotism” är dess programmatiska uttryck. Idag
kopplas båda dessa perspektiv till en kundorientering.
  ISO utvecklades ursprungligen i den amerikanska krigsindustrin och har
tjänat främst de multinationella storföretagens intressen. Genom
standardisering skapas fram för allt en stor marknad för komponenter.
Om denna sedan avregleras och konkurrensen ökar bland leverantörerna
av dessa komponenter skapar det större vinster i storföretagen. Det
säkerställer också att de får rätt ”kvalitet” på komponenterna från
underleverantörerna utan att de behöver kontrollera det i efterhand. TQM
är ursprungligen ett japanskt koncept och handlar om effektivseringen
av själva arbetet; om att med så få anställda som möjligt producera så
mycket som möjligt, dvs det handlar om ”effektivitet”. De båda
poduktionskoncepten kompletterar idag varandra.
 Under 80-talet försökte den socialdemokratiska regeringen att inympa
ett krismedvetande i det svenska folket. Bakgrunden var, den
förhållandevis lilla, statsskulden. Med den om argument inleddes
besparingar i den offentliga sektorn. Argumentet var ”mer reformer för
pengarna”, dvs det handlade om en effektivisering. Produktivitet och
Effektivitet var också nyckelorden i samhällsdebatten på 80-talet. Mot
dess slut började man emellertid, främst inom skolans område som en
följd av att det där var svårt att tillämpa att tala om ”kvalitet”, vilket
sedan har blivit 90-talets nyckelord.
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 I slutet av 80-talet förändrades företagsorganisationen och
arbetsorganisationen i, främst, de svenska storföretagen genom en
förändrad styrning; från regelstyrning till mål- och resultatsstyrning,
Det privata näringslivet ”japaniserades”, en förändring som slagit
igenom under 90-talet. Som en följd av denna organisationsförändring,
tillsammans med en ”internationalisering” genom nationella
avregleringar (dvs ”marknadslösningar”) har effektiviteten och vinsten
per anställd fördubblats. Liksom tidigare, under den Svenska modellens
samhälle taylorismen blev modellen för organiseringen av den offentliga
sektorn blev japaniseringen det på 90-talet. I slutet av 80-talet införde
man samma styrform och samma företags- och arbetsorganisation i den
offentliga sektorn som i den privata.  Denna förändring handlar liksom i
det privata näringslivet främst om effektivisering; om att driva den
offentliga sektorn med färre anställda, om att införa ”lean production”.
 Denna samhällsomvandling har skapat en grundläggande motsättning i
den offentliga sektorn som nu visar sig i form av vårdskandaler, ett
ökat antal underkända elever i grund- och gymnasieskolan osv. Detta
ideologiska problem definierar nu makteliten som ett
”kvalitetsproblem”. ”Kvalitetsarbetet” i den offentliga sektorn har
därför intensifierats under de senaste åren. Orsaken till problemen är
nedskärningarna i den offentliga sektorn,  Makteliten, som själva
orsakat problemen, skyller på ”offret”, dvs på den kvarvarande
personalen. Deras protester mot; underbemanning; utbrändhet mm; att de
säger upp sig osv, förklaras med att de vill ha mer i lön när det i själv
verket är arbetsförhållandena som är det primära i protesterna.
 Denna nedskärningspolitik, som endast blir begriplig i det sammanhang
som den monetaristiska ny-liberala ideologin utgör, har skapat en
ohållbar motsättning i den offentliga sektorn, regeringen har infört en
marknadsstyrning samtidigt som den försöker att hålla samman den
offentliga sektorn. Lösningen på ”kvalitetsproblemet” kommer med
största sannolikhet att bli att man privatiserar den offentliga sektorn;
skolorna, sjukhusen, vårdhemmen osv och därmed har man raserat Den
svenska modellens samhälle och ersatt det med ett ny-liberalt
samhälle.
 Det är i detta sammanhang som kvalitetsarbetet på högskolan
tillkommit. De två senaste åren har HSV hållit konferenser om ”kvalitet
och förbättringsarbete”. TQM utgör ännu inte den officiella modellen för
dess kvalitetsbegrepp (men i viss mån den inofficiella, vilket termen
”förbättringsarbete” tyder på). Det nyvaknade intresset för kvalitet
även på högskolan har samma orsaker, och ”kvalitetsproblemen” samma
framtida lösningar, som de för den offentliga sektorn och för Den
svenska modellens samhälle i stort. Samhället utvecklas emellertid inte
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genom någon inneboende naturnödvändighet efter denna enda väg varför
man mycket väl kan ifrågasätta och försöka ändra den förda politiken.
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