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KAPITEL 1

INLEDNING

Hans Hasselbladh och Eva Bejerot

Det viktigaste skälet till att vi valt att samla ett antal forskare från olika
discipliner till en bok om kvalitetsstyrning är att fenomenet inte blivit
föremål för kritisk analys i vetenskapliga arbeten på svenska. Det råder
ingen brist på böcker som söker förklara vad TQM (Total Quality Mana-
gement), kvalitetssäkring, kundorientering etc är, eller varför det är vik-
tigt eller till och med oundvikligt (t ex Crosby 1988; Bergman och Klefsjö,
1995; Hodgetts 1996; Sandholm 1997) eller olika tips för hur man prak-
tiskt kan gå tillväga. Gemensamt för nästan allt som skrivits på svenska
tidigare (det främsta undantaget är den avhandling som skrevs av en av de
författare som medverkar; Erlingsdóttir 1999) är att framställningen är
formulerad från ”insidan”, av dem som är aktivt involverade i den rörelse
som söker etablera TQM som den naturliga utgångspunkten för att styra
alla slags organisationer. Det är inte fråga om analyser av TQM, utan TQM
används som utgångspunkt för att identifiera nödvändiga förändringar i
arbetslivet. Om framväxten av TQM berörs, ser man den som ett naturligt
steg i näringslivets utveckling; t ex i form av ett skifte från produktions-
till kundorientering eller ett mer eller mindre rationellt svar på olika utman-
ingar, såsom ”det japanska hotet” under 1980-talet eller produktivitets-
och legitimitetsproblem i den offentliga sektorn under 1990-talet (Cole
1999; Naschold 1996).

Vår utgångspunkt ligger nära de kritiska betraktelser som gjorts från
”utsidan” i den internationella forskningen om TQM (Spencer 1994;
Wilkinson och Willmott 1995; Kirkpatrick och Lucio 1995; Zbaracki 1998;
Xu 2000). Den kritiska forskningen om management som praktik och kun-
skapsområde är viktig i det senmoderna samhället, som sedan länge och
från olika utgångspunkter, beskrivs som ett organisationssamhälle (t ex
Drucker 1972; Whyte 1956). Den allt starkare kopplingen mellan akade-
misk kunskapsutveckling (t ex pedagogik, nationalekonomi, psykologi och
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management) och samhälleliga projekt, bör belysas från positioner utan-
för dessa projekt (Rose 1999). Om inte, kan centrala värden i det öppna
samhället gå förlorade. En av många faror är att olika former av maktut-
övning legitimeras med hänvisning till att den har utformats på grundval
av sann kunskap om människans eller samhällets natur. Att maktutövning
motiveras med hänvisning till det nödvändiga är en väg bort från det öppna
samhällets och frihetens förutsättningar – det ständiga ifrågasättandet av
oss själva, våra handlingar och institutioner. Det är endast genom att ak-
tivt utöva detta ifrågasättande som vi, gång på gång, återvinner insikten
att vi lever i ett samhälle vi själva skapar.

Men, kan man invända, är det inte legitimt att söka styra verksamheter
så att kunden ställs i centrum? Inte minst i verksamheter som är offentligt
finansierade? Vi vill poängtera att alla former av systematisk mätning och
kontroll är maktutövning och att den har effekter som går utöver frågan
om styrningen bidrar till måluppfyllelse. Styrning av såväl den enskilde
som kollektiva processer i arbetslivet har kommit att bli legitimt genom en
lång process där individens rättigheter och skyldigheter specificerats ge-
nom avtal och praxis, där styrning i organisationer i praktiken balanserats
mellan olika parters krav (inte bara kundens, eller ägarens, eller ledning-
ens, eller de anställdas) och där samhället varit något mer än bara sum-
man av kunders preferenser. Mot den bakgrunden ter sig kvalitetsrörelsens
agenda som en utmaning mot många av de gränser och överenskommel-
ser som skyddat individen från att koloniseras av sitt arbete, hindrat orga-
nisationer från att bli teknokratiska jesuitordnar och samhället från att bli
ett marknadssamhälle1 .

Vi kommenterar och söker förstå vad kvalitetsstyrningens uppsving står
för, snarare än att vara profeter för TQM. Därför ställer vi oss också mer
frågande, och kritiska, till den enhetliga framställningen kring frågorna:
”Varför kvalitetsstyrning?” och ”Vad är kvalitetsstyrning?” I det avseen-
det utgår vi från en numera klassisk ansats inom organisationsforskningen
som inte betraktar förändringsprocesser som mer eller mindre rationellt
utformade svar på externa objektiva händelser och processer (March och
Olsen 1976; Jepperson och Meyer 1991; Townley1994). Problem och lös-
ningar produceras i stor utsträckning samtidigt, eller, i tolkningen och for-
muleringen av problem skisseras också lösningarna. Omvärldsbeskriv-

1 Man bör notera att det finns en tradition inom kunskapsområdet management sedan
Barnard (1938) att söka friheten i just elimineringen av dessa gränser. Liksom andra
auktoritära utopier anser man att den sanna friheten bara kan uppnås genom att indivi-
den integreras till fullo i en större helhet. Det affärsdrivande företaget utgör samma
magiska källa till ”gemeinschaft” som kyrkan, partiet, nationen och rasen, utifrån pre-
missen att alla gränser och spänningar mellan individen och organisationen bör elimine-
ras.
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ningar som återfinns i populära managementmodeller, såsom beskrivningar
av kunder, konkurrens, globalisering etc, är med andra ord en integrerad
del av modellen, snarare än objektivt återgivna fakta om världen. Med
den utgångspunkten måste också det som sägs vara motivet eller driv-
kraften till en viss typ av förändring göras till föremål för analys, eftersom
den offentliga (om-) formuleringen av problemen är en del av själva för-
ändringen. I korthet; frågan om varför kvalitetsstyrning kommer att fram-
stå som relevant vid en viss tidpunkt har inte besvarats av dem som talar
från insidan och förespråkar denna förändring. Tvärtom blir det relevant
att söka belysa den frågan i olika sammanhang och på olika nivåer. I vår
bok finns bidrag i den riktningen som behandlar frågan på ett internatio-
nellt plan (Berg, Furusten, Karlsson), nationellt plan (Hasselbladh och
Lundgren, Bejerot och Erlingsdóttir) och i olika lokala sammanhang (Hage-
dorn-Rasmussen, Vabø, Styhre, Sverke och Öhrming, Gustavsson).

I de dominerande framställningarna om kvalitetsstyrning betonas att
drivkraften till förändring finns i externa faktorer, främst marknaden i vid
mening. Vi menar också att det är nödvändigt att gå utanför de enskilda
organisationerna för att förstå förändringar i styrformer. Men snarare än
att mekaniskt länka ihop föregivet objektiva ”faktorer” med lokala re-
sponser, fokuserar vi på en typ av processer som man ofta negligerat i
dessa sammanhang. Förändringar i synen på och utformningen av styr-
ning i organisationer utvecklas inom distinkta nätverk av miljöer, aktörer,
resurser och idéer. Vi har valt att beteckna dessa som ”management-
rörelser”, vilket är en anspelning på den engelska termen ”social move-
ments”, som används för att analysera hur rörelser som förespråkar social
förändring växer fram (Eyerman och Jamison, 1991). På svenska har Hans
de Geer publicerat en analys av scientific management på detta tema med
titeln ”Rationaliseringsrörelsen i Sverige” (1978). På engelska finns främst
klassikern ”Work and Authority in Industry” av Reinhard Bendix (1956)
och dess efterföljare ”Models of Management” (Guillén, 1994), som är en
komparativ analys av hur managementrörelser både formats i och påver-
kat USA, Storbritannien, Tyskland och Spanien.

Flera av bokens kapitel belyser hur kvalitetsstyrning utkristalliserats
till något mer än en fritt svävande samling idéer och recept (Adam och
Hansson, Furusten, Hasselbladh och Lundgren, Bejerot och Erlingsdóttir).
Kvalitetsrörelsens metoder och särskilt dess sätt att definiera vad organi-
sationer är och syftar till, har legitimerats av staten i såväl USA som Väst-
europa (och EU). Dess språk, metoder och mål har fått vetenskaplig sank-
tionering genom instiftande av professurer, forskningsinstitut och univer-
sitetsutbildningar. Nationella kvalitetsinstitut och branschorgan inom såväl
privat som offentlig sektor håller tävlingar som utkorar de organisationer
som bäst kan tillämpa kvalitetsorienterad verksamhetsstyrning. Rörelsens
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idéer förmår att mobilisera både ekonomiskt (konsulter) och ideellt orien-
terade aktörer till att sprida och företräda rörelsens budskap och princi-
per. Vi ser denna aspekt som speciellt viktig – managementrörelser är en
form av tidsbunden mobilisering, som utgår från mer eller mindre fix-
erade ideal och principer, men vars genomslag bestäms av hur dessa ideal
blir formulerade, företrädda och tillämpade i olika miljöer. De processer
på internationell och nationell nivå som speglas i flera av bokens kapitel
är i stor utsträckning problematiseringar av grunden för den nationella
konkurrenskraften, utbildningsväsendets inriktning, professionernas roll
i hälso- och sjukvårdens system etc.

Det är viktigt att klargöra innebörden i det fenomen vi talar om. ”Kva-
litet” såsom det förstås och tillämpas inom kvalitetsrörelsen har inget att
göra med hur vi dagligdags förstår detta begrepp. Kvalitet tolkas ofta som
ett uttryck för hur bra något är, ”hög kvalitet”. I vissa fall är dessa egen-
skaper klart och specificerat mätbara, ibland tvärtom just karakteriserade
av att de inte går att mäta (”det är en kvalitet man inte kan sätta siffror
på”). ”Kvalitet”, i kvalitetsstyrningens tappning, är endast en term för en
produkts eller tjänsts specificerbarhet, att man kan ange att den ska ha
vissa egenskaper, såsom dessa uppfattas av kunden. Det är något som
också understryks inom kvalitetsrörelsen, men utgör ändå en källa till be-
tydande missuppfattningar i mötet med såväl praktiken som kritiska forsk-
are. Ska inte kvalitetsstyrning leda till högre kvalitet? Kritiken tar därmed
ofta fasta på något som aldrig sagts vara en del av kvalitetsstyrningens
agenda. Vi analyserar kvalitetsstyrning som en bestämd styrdoktrin, där
”Kvalitet” endast är anhängarnas beteckning på doktrinens logik. I sina
mer principiella framställningar är kvalitetsstyrning helt enkelt ett sätt att
föreskriva hur man bör förstå styrning, vilket tas upp i ett av bokens kapi-
tel (Hansson och Adam). Till att börja med fastläggs en generaliserad
verksamhetsidé för alla slags organisationer – att tillfredsställa kunden.
Där börjar och slutar allt i så måtto att det utgör ett ultimativt relevans-
kriterium, allt som leder dit definieras som viktigt och allt som inte
befrämjar detta är oviktigt. För att nå dit måste verksamheten i en organi-
sation klassificeras och ordnas i förhållande till detta kriterium. Olika
aktiviteter ordnas i förhållande till varandra med avseende på hur de bi-
drar till att tillfredsställa kunden. Detta tar sig ofta form i att värdeskapande
processer definieras, de som är av direkt värde för kunden, medan sådant
som stödjer och underlättar dessa benämns stödprocesser. De processer
där varornas eller tjänsternas specificerbara egenskaper skapas är de cen-
trala objekten för styrning. Man låter utbytet tjäna som metafor även för
interna relationer – till exempel har de som arbetar i en värdeskapande
process interna leverantörer (inte kollegor, andra funktioner etc) i olika
stödprocesser. Men kvalitetsstyrningens främsta kännetecken är kanske
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den uppsjö av tekniker som används för att identifiera problem, mäta och
utvärdera, utveckla nya former av interna och externa relationer – allt i
förhållande till kundtillfredsställelse som relevanskriterium. Kvalitets-
styrning är således inte en bara en ”idé” eller en uppsättning tekniker utan
en kombination av detta. Allmänt hållna visioner om att sätta kunden i
centrum, eller tekniker för att mäta kundtillfredsställelse, som båda ofta
förekom som isolerade fenomen i organisationer under 1980-talet, är inte
kvalitetsstyrning i den mening som vi behandlar i denna bok. TQM är
istället ett försök till att programmatiskt omdefiniera och fixera vad som
är verksamhetens ändamål, att skapa acceptans för detta i organisationen
samt att konsekvent arbeta med att mäta, utvärdera och förändra verksam-
heten med kundtillfredsställelse som ledstjärna. Det senare uttrycks i vissa
fall i form av sentensen ”ständiga förbättringar”. Kvalitetsstyrning anslu-
ter således till en sekellång tradition av styrning i byråkratiska organisa-
tioner2 baserad på dokumentation, kommunikation, order och utvärdering
genom det skrivna ordet och numeriska kalkyler (t ex lönlönsamhetsmått).
Till skillnad från traditionell byråkrati utformas kvalitetsstyrning som om
marknaden flyttat in i organisationen, som att hierarkin inte längre finns
utan bara förmedlar det kunden önskar. ”Kunden” är dock i detta sam-
manhang konstruerad, gestaltad och förmedlad via formella informations-
och utvärderingssystem, och därmed en integrerad del av lednings-
funktionen i organisationen. Mot bakgrund av detta kan kvalitetsstyrning
få intressanta och i vissa fall kontroversiella effekter. En viktig fråga för
oss har därmed varit: ”Vad utmanar eller utmanas av kvalitetsstyrning?”

Här menar vi dock att det finns en svag punkt i delar av den internatio-
nella kritiska forskningen och i den allmänna kritiken av kvalitetsstyrning.
Den sägs vara en modell hämtad från näringslivet och därmed per se
mindre lämpad för offentligt driven verksamhet, som vård och utbildning.
För det första är det inte så enkelt som att kvalitetsstyrning ”passar” i
företag därför att de har kunder och är lönsamhetsdrivna. Kvalitetsstyrning-
ens ”kund” skiljer sig från den levda erfarenhetens kund i företag, i samma
mening som kvalitet i vardagsspråket skiljer sig från ”Kvalitet”. Kvalitets-
styrning kan utmana etablerade arbetssätt och uppfattas som revolutione-
rande eller destruktivt i företag likaväl som i andra verksamheter, vilket
ett av kapitlen i boken illustrerar (Gustavsson i denna bok). Omvänt kan
kvalitetsstyrning uppfattas som helt oproblematiskt i en offentligt driven

2 ”Byråkratisk” avser här den sociologiska definitionen av en viss typ av legitim maktut-
övning i moderna samhällen – en opersonlig ordning som vilar på juridisk legitimitet,
hierarki, regler och systematisk styrning med dokumentation och mål-medel rationell
utvärdering av resultat.

Inledning
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verksamhet, om inga konkurrerande uppfattningar finns eller artikulera
öppet. Då kvalitetsstyrning inte är en summering av någon specifik verk-
samhets existerande praxis, har den en potential att utmana etablerade
arbetsformer i alla slags verksamheter.

Men innebär det breda institutionella stödet för kvalitetsstyrning att
denna form av verksamhetsstyrning tillämpas i organisationer eller upp-
står ett gap mellan retorik och handling, vilket varit en vanlig slutsats i
studier av organisatorisk förändring (Brunsson och Olsen 1990; Powell
och DiMaggio 1991)? Till att börja med kan man konstatera att kvalitets-
styrning har kommit att tillämpas på bred front i både företag och offent-
lig sektor. I en undersökning bland svenska multinationella företag rap-
porterades att 80 procent tillämpade ”customer focus” och 62 procent an-
vände praktiken benchmarking sedan länge, medan TQM endast tilläm-
pades av 43 procent (Lindvall och Pahlberg 2000). Detta bekräftar tidi-
gare studier av amerikanska företag som visar att man blivit allt mindre
benägen att beskriva strukturer och procedurer som förknippade med TQM,
men att praktikerna har en stark ställning (Cole 1995). I en undersökning
inom svensk hälso- och sjukvård framgick att 92 procent av högre chefer
och 80 procent av klinikchefer använder ledningsmodeller för systema-
tiskt kvalitetsarbete (Bejerot och Hasselbladh 2001). Men man kan också
resa ett litet frågetecken kring frågan om relationen mellan vad som sägs
och vad som görs, åtminstone om den hårddras. Det har blivit en allt van-
ligare utgångspunkt för kritiska betraktelser att söka påvisa en klyfta mel-
lan vad som sägs och görs av de som ”har makt”, såsom politiker och
företagsledare. Men när är ordet och handlingen någonsin varandras speg-
lar? Det finns två påtagliga begränsningar för det. Handling innehåller
många komponenter som svårligen låter sig fångas i språket, annat än
som klumpiga omskrivningar. Den alltför hastiga handrörelsen av en kas-
sörska signalerar irritation, men är alltför subtil för att kunna klassificeras
som ett brott mot en skriven regel om beteende mot kunder. På samma sätt
är språket så mycket mer än återrapporteringar av vad som är för handen.
Språket är i sig en handling som skapar den mening som vi tillskriver
världen. Politikerns ”löfte” om frihet eller trygghet kan inte bara mätas av
vid en viss tidpunkt på samma sätt som överenskommelsen att ”Vi träffas
klockan tre”.

Det kan vara lockande att ställa utsagor som söker tillskriva något en
viss betydelse mot någon påtaglig handling och konstatera att det inte
stämmer. Problemet med denna ”kritik” är inte främst att den ofta är en
orättvis betraktelse. Den kan också skapa en viss trubbighet i analysen, då
man bortser från språkets meningstilldelande funktion. Frånvaron av på-
tagliga och omedelbara referenspunkter till vad som sägs kan leda till
slutsatsen att inget har förändrats. Men kontinuitet i en viss språklig praxis

Kvalitet utan gränser
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har effekter på lång sikt. Om den offentliga gemensamma diskussionen på
en arbetsplats under lång tid alltid har vissa givna förankringspunkter, till
exempel i form av att allt arbete relateras till ”Kunden”, kommer det att
bli en ram för hur problem definieras, vad som är tänkbara och legitima
lösningar, vad som är verksamhetens inriktning och till och med yrkes-
identiteten. Då kan en konfrontation uppstå mellan en sådan ny, påbjuden
ram och redan existerande ramar. Det är en situation som är väl känd från
exempelvis reformer av sjukvård världen över, men också från andra sam-
manhang (Fairclough 1992; Oakes m fl 1998; Selander 2001). Vi menar
att man snarare bör intressera sig för effekter som ligger mellan de båda
idealtyperna total frikoppling och ”kolonisering” (jämför Power 1997).
Långvariga och sanktionerade försök att reformera olika delar i ett sam-
hälle har med all säkerhet mer komplexa effekter än att idéer, planer och
modeller förblir helt frikopplade från ”vad som verkligen görs”. Total
kolonisering, vilket i vissa fall utan empirisk grund sägs bli resultatet av
nya styrformer är ett utfall vi möjligen hittar i Campanellas Solstaten,
eller andra totalitära utopier, men mer sällan i fragmentiserade, komplexa
och formellt pluralistiska samtida samhällen.

I det avslutande kapitlet förs en från de tidigare kapitlen mer fristående
diskussion. Dels kommer fenomenet managementrörelser att diskuteras
mot bakgrund av kvalitetsrörelsen, dels kommer möjliga effekter av
kvalitetsstyrning på olika analysnivåer att diskuteras. En viktig reserva-
tion kan dock vara på sin plats redan här. Denna bok kommer inte att
erbjuda ett enkelt och entydigt svar på frågan om varför kvalitetsrörelsen
uppstod eller vad den ”betyder”. Ett svar skulle nämligen förutsätta att det
är möjligt att inta en position utifrån vilken kausala drivkrafter kan identi-
fieras och vägas mot varandra. Bidragen i denna bok genomsyras istället
till övervägande delen av synsättet att orsaker till olika samhällsfenomen
är att betrakta som producerade, snarare än som givna faktorer. De mer
eller mindre slentrianmässigt uppräknade händelser och faktorer (t ex
oljekriser, datoriseringen, Berlinmurens fall) som brukar föras fram som
viktiga förklaringar till allehanda förändringar i samhället, är föga an-
vändbara om de inte kopplas till ett resonemang som hjälper oss att förstå
på vilket sätt detta blev förklaringar till de företeelser som vi har valt att
studera. I en studie av hur nya former av management motiverades identi-
fierade Lindvall (1998) fyra återkommande uppfattningar om förändringar
”i tiden”: 1) globalisering 2) informationsteknologins utveckling 3) nya
prioriteringar och styrambitioner bland ägare och 4) kunskapsarbetarens
ökade betydelse. Av dessa fyra tillmättes de två första störst vikt, och de
två senare är snarast avledda ur dessa. I boken kommer denna ”stora be-
rättelse” att bli föremål för analys i Anette Karlssons kapitel. I flera av
kaptlen återges återkommande referenser till en rad etablerade utsagor
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om förändrade konkurrensvillkor i världsekonomin under 1970- och 1980-
talen. Vi värderar inte den faktiska grunden för dessa utsagor utan skildrar
istället hur dessa utsagor blev viktiga i olika internationella och nationella
processer. ”Varför?” är med andra ord en långt ifrån oskyldig fråga i ana-
lyser av samhället.

Vi har således valt att inte acceptera den vedertagna beskrivningen att
kvalitetsrörelsen uppstod till följd av ett antal faktorer som låg utanför
den process som är kvalitetsrörelsens framväxt. Vår diskussion om de
effekter som kvalitetsrörelsen kan tänkas ha förs också med fler reserva-
tioner än vad som ofta görs. Alla bedömningar av vilken betydelse något
har i samhället är just bedömningar, inte ens i efterhand kan historiska
analyser otvetydigt slå fast vad olika skeenden ”egentligen” betydde (vilka
blev ”egentligen” följderna av den ryska revolutionen?). När komplice-
rade sociala processer ska förstås, i samtiden eller historiskt, uppträder
problemet att det vars betydelse ska värderas måste relateras till andra
parallella processer eller händelser. Kvalitetsrörelsen kan således svårli-
gen värderas i sig själv, utan måste sättas in i ett sammanhang. Det sam-
manhanget är inte heller givet utan måste konstrueras av bedömaren. Vissa
författare, såsom Cole (1999), har lagt stor vikt vid att försöka bedöma
om tillämpningen av TQM lett till produktivitetsförbättringar i amerikanskt
näringsliv. Andra har försökt mäta effekterna på anställdas arbetsbelast-
ning (Hackman och Wageman 1995; Kivimäki m fl 1997). Vi avvisar inte
sådana mätningar, men tror också att andra mer vittgående bedömningar
är relevanta. Coles studie visar att produktiviteten steg medan Kivimäki
och medarbetare visar att arbetsbelastningen på anställda ökade (vilket är
fullt förenligt men inte nödvändigt). Hur ska det då bedömas? Är TQM då
”både bra och dåligt”? Eller måste det tillämpas med ”mer förnuft”? Kan
TQM frikännas om de anställda rapporterar att de mår bra, och fälls det
automatiskt om produktiviteten inte stiger? Här menar vi att det finns på-
tagliga risker att samhällsforskningen går vilse i vardagsförnuftets prag-
matism genom att acceptera de frågor som legitimerar och driver den för-
ändring man studerar.

Om förändring enbart växer fram ur lokala stegvisa experiment, kan
det möjligen vara tillräckligt med sådana begränsade frågeställningar. Om
så inte är fallet, och vi anser att bokens olika kapitel tydligt visar att
kvalitetsstyrning inte är ett resultat av lokala, pragmatiska experiment,
måste också bedömningen av effekter gå utöver huruvida de anställda
mår bra och produktiviteten stiger. Om kvalitetsstyrning också är en del
av andra förändringar i samhället måste en analys också beröra effekter
på olika ramar för handling i samhället, snarare än om olika mål nås inom
dessa ramar. Vår diskussion om effekter kommer att ta fasta på i vilken
utsträckning kvalitet som styrdoktrin utgör en, av flera, källor till institu-
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tionell förändring i samhället. I bokens slutkapitel kommer vi att föra en
diskussion som tar upp möjliga institutionella förändringar på tre analys-
nivåer: individ, organisation och samhälle.

I kapitlet ”Från idé till institution” beskriver Staffan Furusten hur TQM
institutionaliserats och blivit en för-givet-tagen idé. Företag och organisa-
tioner måste förhålla sig till idén med löften om och kopplingar till natio-
nens välstånd, globala konkurrensfördelar och nöjda kunder och anställda.
Furusten visar hur viktig kraftsamlingen och organiseringen kring en idé
är för att en institutionaliseringsprocess ska ske och hur vissa aktörs-
kategorier (särskilt nationalstater och överstatliga organisationer) organi-
serar denna kraftsamling (aktörer som alla är invävda i varandra). Kvalitets-
rörelsens framväxt och institutionalisering illustreras genom alla de ut-
märkelser och organisationer som etablerades under en femårsperiod, från
det amerikanska Malcolm Baldrige Award till Kommunförbundets Utmärk-
elsen Svensk Skola.

I Hans Hasselbladh och Rikard Lundgrens kapitel ”Kvalitetsrörelsen i
Sverige” studeras framväxten av kvalitetsrörelsen ur ett historiskt per-
spektiv. Författarna beskriver utvecklingen från efterkrigstiden, då kvali-
tet var en angelägenhet för kvalitetsingenjörer på en relativt låg hierarkisk
nivå, till 1980-talet då kvalitetsstyrning etablerades som en fråga av na-
tionell dignitet och forskningsinstitutet SIQ, Institutet för kvalitets-
utveckling, bildades. Det skedde efter en flera decennier lång tid av arbets-
organisatorisk debatt och reformförslag, men som i det sena 1980-talet
blev mer ensartad och dominerad av nya aktörer och prioriteringar. I det
skedet vände sig näringslivet till staten för att legitimera en ny problema-
tik och för att skapa en arena för korporativ enighet. Författarna diskute-
rar vad denna legitimitet, där staten och parterna uppfattas som garanter
för det allmänna goda, betyder för utrymmet för avvikande uppfattningar
om den nya styrdoktrinen.

I kapitlet ”Kvalitetsidéns materialisering” följer Eva Bejerot och
Gudbjörg Erlingsdóttir kvalitetssäkringsidén i hälso- och sjukvården från
mitten av 1980-talet fram tills idag. Analysen visar hur en mångfacetterad
idé förändras och utvecklas i form såväl som innehåll. Socialstyrelsens
jakt på en nationell modell misslyckas, men leder senare fram till lagstift-
ning om systematiskt kvalitetsarbete i hälso- och sjukvården – en lag som
sedan måste uppfyllas av alla lokala enheter. Författarna visar hur en rad
modeller och tekniker etablerats, modeller som används på olika nivåer
och kompletterar varandra. Kvalitetsstyrningens resa i hälso- och sjukvår-
den kan delas in i tre faser – en första period som präglas av problematise-
ringar och sökande efter en modell, en andra fas som innebar en kraftsam-
ling kring introduktionen av TQM-modellen QUL, och vid tusenårsskiftet
en utveckling som fokuserar på informationsteknik och centrala uppfölj-
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ningar och jämförelser mellan vårdgivare.
Dessa tre kapitel handlar således om etableringen av kvalitetsstyrning

på internationell och nationell nivå och ställer kvalitetsrörelsen som so-
cial mobilisering i fokus. I de följande kapitlen analyseras idéinnehållet i
TQM och delar av dess idéarv.

I Anne-Marie Bergs kapitel ”Kvalitetsrörelsen – mellan politik och or-
ganisation” skisseras kvalitetsrörelsens bakgrund i New Public Manage-
ment. Utgångspunkten för betraktelsen är reformer och förvaltningspolitik
i Norge, men perspektivet är i hög grad giltigt även för andra nordiska
länder, liksom för OECD-området. Genom att kvalitetsrörelsen ställs i ett
historiskt, politiskt och organisatoriskt sammanhang belyser författaren
bakgrunden till  kvalitetsrörelsens inflytande i den offentliga sektorn.

Johan Hanson och Katerina Adam analyserar Utmärkelsen Svensk
Kvalitet som modell för chefers arbete. Modellens logik är att ”någon”
(underförstått en ledningsgrupp) måste svara på ett stort antal frågor inom
sju olika delområden. I sin analys visar de att besvarandet av dessa frågor
inte är ett enkelt ”rapporterande” av något som finns och pågår. Tvärtom
innebär frågeinstrumentet att de som svarar måste ställa sig i en viss posi-
tion – som ansvarig för en abstrakt typ av processer – såsom TQM defi-
nierar en organisation. Vidare kräver de enskilda frågorna en mycket spe-
ciell typ av ”bekännelse”. Liksom den som biktar sig måste vidgå att det
finns något som är ”synd”, måste de svarande här erkänna att en rad olika
faktorer och processer finns och därefter på ett mycket utförligt sätt svara
på vad man gör i förhållande till dessa. Handling i förhållande till dessa
stipulerade fenomen och processer definieras som god och allmängiltig
ledning. Instrumentet syftar framför allt till att konstruera en ny norm för
ledning.

Annette Karlsson diskuterar hur moderna managementdoktriner som
kvalitetsstyrning kan förstås mot bakgrund av den ständiga diskussionen
om individualism och kollektivism. Analyser av hur nya management-
doktriner växer fram har ofta vidgats till sådana frågeställningar (Perrow
1987; Barley och Kunda 1992; Jacques 1996). TQM har förmått att inte-
grera många inslag ur andra, både tidigare och samtida, managementdok-
triner. Scientific management växte fram och blev dominerande under en
period när man i olika länder, under mycket olika former i övrigt, såg
individen som en del i ett kollektiv. Med vår terminologi var kollektivet
objektet för styrning, i företag såväl som i samhället. Kvalitetsstyrningen
presenteras ofta som en del av det uppbrott från massproduktionens och
det kalla krigets tid som inleddes cirka 1970 och som fullbordades runt
1990. Individen sägs nu ha en ny och starkare ställning i de västerländska
samhällena, vilket bland annat tar sig uttryck i att företag måste anpassa
sin produktion till allt mer individuella och föränderliga individers krav.
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Författaren pekar på att den nya tiden snarare präglas av ”individfokuserad
kollektivism”. Individen står nu mycket riktigt i centrum, men inte som
ett autonomt subjekt utan som det nya objektet för styrning.

 Efter dessa kapitel följer fem studier av hur kvalitetssystem möter prak-
tiken i verkstadsindustrin, i en amerikansk kommun, i sjukvården och i
äldreomsorgen. En central fråga är här vad den nya styrdoktrinen utmanar
i olika sammanhang.

Alexander Styhre har studerat Kaizen, en japansk teknik för ständiga
förbättringar, i tre verkstadsföretag. Kaizen anpassades här till den svenska
kontexten, och metoden kan närmast karaktäriseras som samtal mellan
medarbetarna där förbättringspotentialer eller problem identifieras och
diskuteras. Komplicerade delar av Kaizen som statistiska metoder använ-
des inte, istället betonades likheten mellan Kaizens idéinnehåll med
svenska, eller rentav småländska, entreprenöriella traditioner. Kvalitets-
arbetet utmanade inte några centrala aspekter eller relationer på arbets-
platsen, utom möjligtvis den enskilde arbetstagarens önskan att utmärka
sig, eftersom förbättringsförslagen i Kaizen alltid tas fram i arbetsgrupp-
en. Styhres slutsats av studien är att Kaizen bidrar till en perspektivför-
skjutning till tekniker som appellerar till medarbetarnas vilja till delaktig-
het och engagemang.

Mia Vabø beskriver hemtjänstens möte med kvalitetssystem i Norge.
Under rubriken ”Kvalitetsretorik i norska kommuner” presenterar Mia
Vabø en studie om hur kvalitetsidéerna introduceras i norsk äldreomsorg.
Här möter en oartikulerad omsorgsdiskurs en målmedveten men medve-
tet otydlig kvalitetsdiskurs. Framställningen fokuserar dels på de retoriska
strategier som används för att få idéerna att framstå som trovärdiga och
inspirerande, dels på hur idéerna uttrycks i praktikens vardag. Ledning-
ens kvalitetsagenter använder både en offensiv retorisk strategi, som häv-
dar att kvalitetssystemen kommer leda till en bättre arbetssituation för de
anställda, och en defensiv strategi med plattityder som har till uppgift att
skydda budskapet mot invändningar. Dessutom sållas alla ord bort som
kan ge associationer till en kommersiell verksamhet. Ute i praktiken inne-
bär kvalitetsarbetet att en utpräglat kommunikativ och socialt interaktiv
verksamhet ska beskrivas i termer av standardiserade procedurer.

I kapitlet ”Andemeningen är bra, men…” analyserar Jan Öhrming och
Magnus Sverke hur kvalitetssystemen fungerar i sjukvården. Utifrån in-
tervjuer och enkätstudier studerar författarna det psykologiska arbets-
klimatet och personalens attityder till kvalitetsarbetet på två sjukhus. Re-
sultaten är inte särskilt uppmuntrande och visar de svårigheter som hänger
samman med att de flesta som arbetar med kvalitet är inriktade på mät-
ningar för att lösa kunskapsproblem – mätningar som inte nödvändigtvis
ger begreppet kvalitet en hanterbar innebörd i en vårdverklighet som präg-
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las av diffusa mål, oklar teknologi och svårtolkade resultat. I kapitlet ana-
lyseras hur kvalitetssystemen används som ett sätt för politiker och tjänste-
män att försöka bemästra den osäkerhet som är förknippad med produk-
tion av sjukvård – en produktion vars mångtydighet och informations-
problematik professionerna anser sig ha redskap att hantera. Författarna
problematiserar föreställningen om kvalitetsverktygen som generellt an-
vändbara oberoende av produktionens karaktär. Med utgångspunkt från
sitt material drar de slutsatsen att verksamheters olikartade former av osä-
kerhet har stor betydelse för kvalitetsverktygens tillämpbarhet.

Eva Gustavssons kapitel ”Kvalitetsstyrning i industriell service” ana-
lyserar introduktionen av kundorientering i två klassiska företag inom
svensk verkstadsindustri. Hon visar dels hur den existerande interaktions-
ordningen mellan köpare och fältsäljare i den traditionella industrin ser
ut. Den präglas av kollegial interaktion utan formella scheman för hand-
ling och utan insyn för vare sig det säljande eller köpande företagets led-
ning. Sedan presenteras den nya ordningen där säljarnas handlingsreper-
toarer är föremål för styrning genom långtgående formalisering och doku-
mentation. Deras interaktion med kundföretaget ska styras av en manual.
I den fastslås vad som är korrekt, för att därigenom söka styra och reglera
säljsituationerna.

I kapitlet ”En amerikansk kvalitetskommun” står effekterna av kvalitets-
styrning i stark kontrast till de nordiska fallen, som framstår som närmast
idylliska i jämförelse. Här tydliggörs vad förutsättningar som arbetsrätts-
lagar och fackföreningar betyder för utfallet av en förändringsprocess.
Peter Hagedorn-Rasmussen följde under ett år förändringarna inom
gatukontoret i en krisdrabbad amerikansk kommun. Projektet var starkt
toppstyrt med syftet att effektivisera verksamheten och samtidigt stimu-
lera en ”kvalitetsskultur”. Stora besparingar gjordes, men på bekostnad
av de anställdas arbetsvillkor. Studien visar på effekter som arbets-inten-
sifiering, uppsägningar, en ökning av temporärt anställda, samt en polari-
sering mellan grupper av anställda. Kommunen vann dock en TQM-ut-
märkelse för sitt förändringsarbete.

Referenslista
Barley, S. & Kunda, G. (1992) ”Design and devotion: Surges of rational and

normative ideologies ideologies of control in managerial discourse”,
Administrative Science Quarterly, 37, s 363–399.

Barnard, C. I. (1938) The Functions of the Executive, Harvard University
Press, Cambridge, Mass.

Bejerot, E. & Hasselbladh, H. (2001) ”Systematiskt kvalitetsarbete i hälso-
och sjukvården. Enkätstudie riktad till chefer”, (stencil), Arbetslivsinstitutet,
Stockholm.

Kvalitet utan gränser



17

Bendix, R. (1956) Work and Authority in Industry. University of California
Press, Berkely.

Brunsson, N., & Olsen, J.P. (red) (1990) Makten att reformera. Carlssons
Förlag, Stockholm.

Bergman, B. & Klefsjö, B. (1995) Kvalitet från behov till användning. Student-
litteratur, Lund.

Cole, R. E. (1999) Managing Quality Fads – How American Business Lear-
ned to Play the Quality Game. Oxford University Press, Oxford.

Crosby, P. (1988) Kvalitet är gratis: hur man säkerställer kvalitet. Student-
litteratur, Lund.

de Geer, H. (1978) Rationaliseringsrörelsen i Sverige. Studieförbundet Nä-
ringsliv och Samhälle, Stockholm.

Drucker, P. (1972) The Concept of the Corporation. John Day, New York.
Erlingsdóttir, G. (1999) Förförande idéer – kvalitetssäkring i hälso- och sjuk-

vården. (avhandling), företagsekonomiska institutionen, Lunds universitet.
Eyerman, R. & Jamison, A. (1991) Social Movements – A Cognitive Approach.

Polity Press, London.
Fairclough, N. (1992) Discourse and Social Change. Polity Press, Cambridge.
Guillén, M. F. (1994) Models of Management – Work, Authority, and

Organization in a Comparative Perspective. The University of Chicago
Press, Chicago.

Hackman, J. R. & Wageman, R. (1995) ”Total Quality Management: Empirical,
conceptual and Practical Issues”, Administrative Science Quarterly 40,
s 309–342.

Hodgetts, R. 0M. (1996) Implementing TQM in Small and Medium-sized
Organizations: A step-by-step Guide. Amacom, New York.

Jepperson, R. & Meyer, John W. (1991) ”The Public Order and the Construction
of Formal Organizations, i Powell”, W. W. & DiMaggio, P. J. (red) The
New Institutionalism in Organizational Analysis. University of Chicago
Press, Chicago.

Jacques, R. (1996) Manufacturing the Employee – Management Knowledge
from 19th to the 21st Centuries. Sage, London.

Kirkpatrick, I. & Martinez Lucio, M. (red) (1995) The Politics of Quality in
the Public Sector. Routledge: London.

Kivimäki, M., Mäki, E. & Lindström, K. (1997) ”Does the Implementation of
TQM Change the Well-being and Work-related Attitudes of Health Care
Personnel? Study of a Prize-winning Surgical Clinic”, Journal of
Organizational Change Management, 10:6, s 456–470.

Lindvall, J. (1998) The Creation of Management Practice: A Literature
Review. CEMP Report No 1, företagsekonomiska institutionen, Uppsala
universitet.

Lindvall, J. & Pahlberg, C. (2000) Trendsättare och efterföljare: En studie av
hur moderna managementidéer används inom svenska multinationella
företag. Nordiske organisjonsstudier.

Inledning



18

March, J. G. & Olsen, J. P. (1976) Ambiguity and Choice in Organizations.
Universitetsförlaget, Oslo.

Naschold, F. (1996) New Frontiers in Public Sector Management. Trends and
Issuses in State and Local Government in Europe. Walter de Gruyter,
Berlin.

Oakes, L. S., Townley, B. & Cooper, D. J. (1998) ”Business Planning as
Pedagogy: Language and Control in a Changing Institutional Field”,
Administrative Science Quarterly, 43, 257–292.

Perrow, C. (1986) Complex Organizations – A Critical Essay. Random House,
New York.

Powell, W. W. & DiMaggio P. J. (1991) The New Institutionalism in Organiza-
tional Analysis. University of Chicago Press, Chicago.

Power, M. (1997) The Audit Society. Oxford University Press, Oxford.
Rose, N. (1999) Powers of Freedom – Reframing Political Thought. Cam-

bridge University Press, Cambridge.
Sandholm, L. (1997) TQM. Studentlitteratur, Lund.
Selander, M. (2001) Mångfaldens problematik – om mötet mellan ädelreformen

och sjukhemmets verksamhet. (avhandling), BAS Förlag, Handelshög-
skolan, Göteborg.

Spencer, B. A. (1994) ”Models of Organization and Total Quality Manage-
ment: A Comparison and Critical Evaluation”, Academy of Management
Review, no 3.

Townley, B. (1994) Reframing Human Resource Management – Power, Ethics
and the Subject at Work. Sage, London.

Whyte, W. H. (1956) The Organization Man. Simon & Shuster, New York.
Wilkinson, A. & Willmott, H. (red) (1995) Making Quality Critical, New

Perspectives on Organizational Change. Routledge, London.
Xu, Q. (2000) ”On the Way to Knowledge: Making a Discourse at Quality”,

Organization 7, s 427–453.
Zbaracki, M. J. (1998) ”The Rhetoric and Reality of Total Quality Manage-

ment”, Administrative Science Quarterly, 43, s 602–636.

Kvalitet utan gränser



19

KAPITEL 2

FRÅN IDÉ TILL
INSTITUTION

Staffan Furusten

Med kvalitet som strategi
Enligt en regeringsproposition, daterad 5 mars 1998, ska kvalitet i högre
grad än tidigare lyftas fram i den statliga verksamheten. I propositionen
står att den svenska förvaltningen ska ”ligga i frontlinjen vad gäller kvali-
tet i ett internationellt perspektiv” (proposition 1997/98:19). Hög kvalitet
i myndigheters processer och tjänster, menar man vidare, förutsätter kon-
tinuerlig verksamhetsutveckling, och kvalitetsarbetet anges handla om att
”ta tillvara de möjligheter som systematiskt kvalitetsarbete och systema-
tiska jämförelser (benchmarking) med andra aktörer ger” (s 16). I propo-
sitionen föreslås ett flerårigt handlingsprogram omfattande tre huvudpunk-
ter: (1) Kvalitet, kompetens och etik; (2) Styrning och ledning; (3) Infor-
mationsförsörjning. Vidare föreslås att en ny myndighet för kvalitets-
utveckling och kompetensförsörjning ska bildas inom statsförvaltningen.
Propositionen har sin grund i den förvaltningspolitiska kommissionens
slutbetänkande som lades fram i mars 1997 (SOU 1997:57).

I detta kapitel argumenteras för att bildandet av en myndighet för
kvalitetsfrågor är ett av många exempel på att kvalitet blivit en allt viktig-
are fråga som måste hanteras av organisationer som vill fungera på ett
modernt sätt.1 Teorin om modeföljande ifrågasätts emellertid här. Istället
lyfts organisering kring en idé, vad som här kallas internationell kraftsam-
ling kring en idé, fram som förklaring till att vissa idéer institutionaliseras
till den grad att organisationer som vill vara moderna inte kan stå emot
dem.

En diskurs om kvalitet etableras
Att den svenska regeringen markerar en tydlig kvalitetsstrategi är egent-
ligen inte särskilt förvånande. Det svenska Kvalitets- och kompetensrådet
menar att kvalitetsfrågors ökande betydelse för offentliga organisationer

1 Kapitlet har skrivits med stöd av Rådet för arbetslivsforskning.
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är kopplade till ”en internationell strömning som brukar benämnas New
Public Management” (NPM) och att en del i detta är ”att arbeta med
kvalitetsutveckling för offentlig förvaltning” (KKR 2000:5). Föregångs-
länder som ofta refereras till när NPM förs på tal är Nya Zeeland och
Australien, men exempel tas även från USA och Storbritannien.

Att resonera om organisering i termer av kvalitet ligger också väl i linje
med vad som föreslås i populära böcker om hur statsförvaltningar bör
organiseras. Osborne och Gaebler hävdar exempelvis i sin bästsäljare från
1993, Reinventing Government, att man måste sträva efter att få ut mer
för mindre pengar. De byråkratiska processerna ska inte få kosta mer än
nödvändigt och onödiga processer ska skäras bort. Begreppet ”reinventing
government” har använts som samlingsnamn för sådan förvaltningspolicy
i USA, och dåvarande president Bill Clinton och vice president Al Gore
markerade kraftfullt att det var detta de ville åstadkomma i sina försök att
effektivisera den amerikanska förvaltningen (t ex Gore 1993). Likheter
finns här med begreppet re-engineering som har kopplingar till bästsäljaren
Re-engineering the Firm (Hammer och Champy 1993). Båda dessa böcker
kan ses som uttryck för en populär managementdiskurs med i det när-
maste global utbredning. Gemensamt för managementidéer som når stor
popularitet är antagandet att organisationer är instrument som ledningen
förfogar över för att förverkliga sina och organisationens mål (Furusten
1999). Ledningen ses också som orsak till såväl fram- som motgång. Detta
budskap repeteras gång på gång i den populära managementlitteraturen, i
konsultation, i affärspressen och i managementutbildningar av olika slag.

Varken NPM eller den populära managementdiskursen har emellertid
uppstått ur ett intellektuellt vakuum. De kan båda ses som uttryck för mer
långvariga trender i samhället, som till exempel modernismen med värde-
ringar som rationalitet, kausalitet och framsteg som grund (von Wright
1993; Strang och Meyer 1994). Nyliberalismens utbredning över väst-
världen från tidigt 1980-tal med Ronald Reagan och Margret Thatcher
som frontfigurer har också haft betydelse även om grunden för detta tän-
kande går längre tillbaks i tiden. Exempelvis menar Saint-Martin (2000)
att en konsultgrupp redan i slutet av 1960-talet på uppdrag av den dåva-
rande regimen producerade en rapport – ”The Fulton-report” – som anses
ligga till grund för den förändring av staten som så starkt associeras med
Margret Thatcher i Storbritannien.

Det verkar alltså som en generell diskurs om kvalitet i organisationer
har etablerats även om den är nära kopplad till diskursen om marknad-
isering och företagisering. Etablering av diskurser och institutionalise-
ring av idéer sker emellertid inte av sig själv. Vad som kanske är mest
anmärkningsvärt i denna utveckling är utbredningen av organisationer som
administrerar och sprider särskilda modeller för kvalitetsarbete, och där-
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med bidrar till organiseringen av en särskild kvalitetssektor. Möjligen har
förekomsten av sådana organisationer och den verksamhet de bedrivit varit
avgörande för att kvalitet kunnat bli så centralt för så många organisatio-
ner världen över under senare år.

Ett exempel på en sådan organisation är Standardiseringen i Sverige
(SIS) som bland annat är det svenska organet för administreringen av den
internationella kvalitetsstandarden ISO 9000. I en skrift där nyttan med
ISO 9000 diskuteras sägs exempelvis följande (SIS 1994:4):

Motiven för att satsa på kvalitet är uppenbara. Kvalitet hos varor och tjänster
är ett konkurrensmedel. Rätt kvalitet är en förutsättning för överlevnad i
dagens tuffa företagsklimat. Över hela världen ställer kunder allt hårdare
krav på kvalitet. För att hänga med i konkurrensen måste företagen visa
sin förmåga att leverera med kvalitet.

SIS hävdar alltså att det är uppenbart att företagen för att överleva måste
har rätt kvalitet. Vad som menas med begreppet kan däremot diskuteras.
Produkter ska ha hög kvalitet liksom utbildning och forskning. Kvaliteten
ska också vara hög i sjukvården och i polisväsendet. Böcker som vi läser
ska helst vara av god kvalitet, likaså konstverk, film och teater. Det är
emellertid en speciell form av kvalitet som avses i citatet ovan. I den
normativa kvalitetsdiskursen, vilken uttalandet från SIS ovan är en del av,
antas kvalitet vara något som uppstår då kundens nytta maximeras. Det
handlar alltså inte om att något skulle vara bättre rent tekniskt, hålla längre
eller vara vackrare och väldigt omsorgsfullt gjort. Maximering av kund-
nyttan ligger också till grund för konceptet TQM (Total Quality Manage-
ment). Estetiska eller professionellt etiska värden som mått för vad som är
kvalitet är alltså underordnat. Innebörden är istället att kunden ska få det
den vill ha utan att det kostar mer än nödvändigt att producera och leve-
rera produkten eller tjänsten (Furusten 2000).

Bildandet av en myndighet för kvalitets- och kompetensutveckling och
den svenska statsförvaltningens ansträngningar att förbättra sin kvalitet
är alltså inget unikt och sker inte isolerat från företeelser i såväl andra
länders förvaltningar som i företag världen över. Det är snarare tvärtom.
Den norske organisationsforskaren Kjell-Arne Røvik säger exempelvis:

Nu vid millennieskiftet uppfattas det t ex som närmast ”rätt” att moderna,
framtidsinriktade verksamheter – offentliga likaväl som privata, stora som
små – bör arbeta med kvalitetssäkring och kvalitetsstyrning. (Røvik
2000:13)

Kvalitetskoncept som kvalitetscirklar och totalkvalitet, menar Røvik vi-
dare, kan karaktäriseras som institutionaliserade superstandarder. I andra
sammanhang används också begreppet managementmoden för att beskriva
detta (t ex Abrahamson 1996; Røvik 1996; Kieser 1997). Innebörden är
att vissa modeller har fått global utbredning men att de har kort varaktig-
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het, i varje fall i jämförelse med institutionaliserade megastandarder som
den byråkratiska formen för koordinering och specialisering (Røvik
2000:22). Kvalitet kan dock inte avfärdas som ett flyktigt mode. Det ver-
kar snarare som om en särskild betydelse av hur organisationer ska arbeta
med kvalitetsfrågor har institutionaliserats till en sådan grad att man i det
tidiga 2000-talet knappast har något annat val än att satsa på olika
kvalitetsstyrningsprogram med sina färdiga strukturer. Frågan som reses i
detta kapitel är hur detta kan komma sig? Hur kan en idé bli institutiona-
liserad till en sådan grad att ett stort antal organisationer världen över
väljer just denna som organisationsstrategi under samma tidsperiod?

Kvalitet som mode
Idéer kan sägas utgöra en viktig aspekt av organisationers institutionella
omvärld, det vill säga den omvärld som omgärdar de direkta utbyten och
relationer organisationer har med aktörer i den miljö de verkar (t ex Meyer
och Rowan 1977/1991; Furusten 1999). De bidrar till att forma regler av
olika karaktär som till exempel lagar, standarder, direktiv och normer,
som bestämmer vad organisationer kan, får och måste göra. De idéer som
når stor popularitet och etableras som mode kan förmodas ha större bety-
delse i detta avseende än andra idéer. Spridningen av idéer är alltså en
viktig variabel för att förstå varför organisationer vidtar vissa åtgärder vid
vissa tidpunkter.

Ovan antyddes att en anledning till att så många organisationer sätter
kvalitetsstyrning i fokus är att det skulle vara på modet just nu att göra så.
Den speciella betydelsen som tillskrivs kvalitet i detta sammanhang, skulle
alltså kunna ses som ett mode. Vad som är på modet skiftar över tiden,
vilket också har uppmärksammats i ett flertal studier (bl a Abrahamson
1996; Borgert, 1992; Forssell 1999; Kieser 1997; Røvik 1996). Idéer som
blir på modet har i regel också uppnått stor spridning. En förklaring till att
detta händer är att en modell som blir på modet representerar en idé vars
tid har kommit (Czarniawska och Joerges 1996). Tidsandan skulle då vara
en viktig variabel för att förklara popularitet och därmed också uppkom-
sten av moden. Betydelsen av moden är att det handlar om något som är
svårt att stå emot. Idéer som i organisationers omvärld uppnår ”mode-
status” antas då vara svåra att stå emot. Moden utgör då ett tryck på orga-
nisationer att följa en viss idé. Ett tryck som innebär att man imiterar (t ex
Meyer och Rowan 1977/1991; DiMaggio och Powell 1983/1991) det som
för närvarande antas vara den goda modellen att organisera sig efter. Idén
kan då sägas fungera som en aktör i ett nätverk av andra aktörer som
tillsammans frammanar specifika handlingar hos organisationer (t ex Latour
1992). Detta antyder att det skulle finnas ett samband mellan särskilda
idéer, organisationer som sprider och utvecklar dem, och organisationer

Kvalitet utan gränser



23

som utsätts för dem. Något som kanske i synnerhet gäller sådana idéer
som är på modet vid vissa tidsperioder.

Förhållandet mellan organisationsidéer och vad organisationer gör har
analyserats i en rad studier, som bland annat uppmärksammat att gene-
rella idéer, reformförsök och handling i enskilda organisationer ofta han-
teras genom olika former av särkoppling mellan prat och handling, det
vill säga att man till exempel anpassar pratet efter den populära idén men
handlar på andra sätt (t ex Brunsson och Olsen 1998; Brunsson 1989;
Fernler 1996). Røvik (2000) pekar dessutom på ytterligare två strategier
som organisationer tenderar att använda sig av i dessa avseenden; avstånds-
tagande och översättning, det vill säga att man antingen tydligt säger att
den där idén är inget för oss eller att man översätter den till varianter som
känns meningsfulla i varje enskild situation (Latour 1987; Czarniawska
och Sevón 1996; Sahlin-Andersson 1996; Røvik 2000).

Dessa resonemang utgår emellertid från att moden, eller de generella
modellerna finns, det vill säga att de redan är konstruerade och har ett
visst innehåll. Existensen av idéer, särskilda modeller och moden tas då
mer eller mindre för given. Det kan dock ifrågasättas om de dimper ned
från skyn eller poppar upp som svampar överallt. Det är snarare så att de
konstrueras som en följd av att särskilda aktiviteter vidtas. Moden kom-
mer alltså inte till av sig själva, de konstrueras och omkonstrueras oav-
brutet.

Abrahamson (1996) menar att moden konstrueras i samspel mellan
akademin, managementkonsulter och massmedia å ena sidan och de som
efterfrågar modena å andra sidan. På liknande sätt förklarar Barley och
Kunda (1992) uppkomsten av vad de kallar managementideologier. De
menar i sin studie över den amerikanska managementdiskursens utveck-
ling från 1870-tal till 1990-tal att nya ideologier i regel initieras som en
följd av upplevda organisatoriska problem i praktiken. För att lösa dessa
menar de att företagen tillkallar hjälp utifrån. Enligt deras tolkning är sam-
spelet mellan akademin, konsulter, massmedia och praktik efterfrågestyrt.
Detta är också den förklaring som oftast lyfts fram när det argumenteras
för att kvalitetsfrågor måste få en central roll i moderna organisationer.
Man menar att ökad konkurrens och globalisering har betytt att förutsätt-
ningarna för moderna organisationer förändrats. Efterfrågan skulle då vara
det som driver fram det rika utbudet av aktörer som saluför kvalitets-
modeller av olika karaktär.

Tesen, som säger att organisationsmodellers spridning och popularitet
enbart skulle kunna förklaras med att det råder stor efterfrågan på just
dessa, kan dock ifrågasättas. Det kan till exempel tänkas att de som efter-
frågar tjänster av kvalitetskaraktär upplever sin situation som problema-
tisk bara för att det finns ett utbud av idéer som säger att vissa organisations-
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former har särskilda problem. Idén innehåller ofta även en lösning på det
problem den målar upp. Om en föreställning växer fram i en organisation
att den har en sådan form som utmålats som problematisk, får organisatio-
nen mer eller mindre automatiskt dessa problem. Inte för att de är pro-
blem i sig, utan för att den mäktiga idén säger att sådana situationer är
problematiska (Brunsson och Olsen 1998). De blir då mottagliga för idéer
som gör anspråk på att lösa sådana bekymmer (Brunsson 2000; Brunsson
och Sahlin-Andersson 2000). I det fall som är i fokus för denna studie är
kvalitetsstyrning lösningen, medan problemet är att de som inte har sär-
skilda kvalitetsstyrningsprogram är illa ute. Efterfrågan som utlösande
drivkraft till varför organisationer satsar på en viss organisationsmodell
är alltså inte tillräcklig. Teorier om modeföljande förutsätter att idéer finns
och att de sprids, men de svarar inte på frågan hur en viss modell kan
utgöra ett sådant tryck från omvärlden att organisationer på ett eller annat
sätt måste förhålla sig till den. För att förstå hur vissa idéer institutiona-
liseras och får sådan makt att de framkallar vissa handlingar hos organisa-
tioner och individer, måste vi studera de processer som producerar, spri-
der och underhåller vissa idéer.

Organisering kring en populär idé
Att många organisationer världen över ungefär vid samma tidpunkt, väl-
jer att satsa på kvalitetsstyrning kan till en viss del förklaras med att de
följer moden. Men moden är inte något som så att säga finns av sig själva,
utan de konstrueras i samspel mellan en rad aktörer. De har också kort
aktualitet och kan i någon mån ses som idémässig försöksverksamhet
(Czarniawska och Joerges 1996). Vissa idéer överlever modefasen och
institutionaliseras vidare, medan andra aldrig blir något mer än flyktiga
moden. Det betyder inte att idén med nödvändighet försvinner, utan sna-
rare kan det vara så att den form i vilken den vid en viss tidpunkt blev
populär kan ha förlorat sin popularitet. Idén i sig kan sedan återvinnas och
återförpackas i annan form vid ett annat tillfälle eller i andra miljöer (Furu-
sten och Lerdell 1998). Men hur går det till när idéer överlever modesta-
diet och institutionaliseras vidare, det vill säga övergår från att vara en
populär idé till att bli institution? Med institution avses i detta samman-
hang en idé som tas för given när organisationsfrågor diskuteras, det vill
säga en aspekt av organiserande som blivit rutin i många organisationer
(Jepperson 1991). Ofta nöjer man sig med förklaringen att något blivit
för-givet-taget och bekymrar sig mindre om hur detta går till.

När något tas för givet innebär det att många aktörer på ett eller annat
sätt sanktionerat en viss betydelse av en idé. Idén kan då sägas vara befäst
i en viss social krets (Zeitz m fl 1999). När så har skett minskar risken för
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att den ska tyna bort och glömmas. Spridning är en aspekt av detta, det vill
säga att vissa idéer sprids till många och blir populära på olika ställen i
världen mer eller mindre samtidigt. Idéer sprids också via särskilda kana-
ler som undervisning, konsultation, media och genom organisationers egen
verksamhet (Meyer 1994; Engwall 1999). Men de sprids också genom
utbredningen av diskurser om organisering och ledning (t ex Brunsson
1997).

Det räcker dock inte med stor spridning och stor popularitet för att en
viss idé ska börja tas för given i organisationers vardag. För att detta ska
ske krävs en kraftsamling kring en viss idé, det vill säga standardisering
av ett särskilt innehåll och någon form av samordning mellan olika aktö-
rer som utbjuder eller stödjer det standardiserade innehållet. En liknande
problematik diskuteras av Tamm Hallström (2000) i en studie om
standardiseringsorganisationers kamp för att få auktoritet. Väsentligt blir
att ställa frågan vad som ger vissa kategorier av aktörer auktoriteten att
organisera och ta ledningen i en sådan kraftsamling. Det kan alltså
argumenteras för att själva organiseringen kring en idé kan vara avgö-
rande för om den institutionaliseras eller tynar bort, det vill säga om den
blir en idé man inte kan motstå eller en idé man utan större bekymmer kan
avstå från eller kanske inte ens kommer i kontakt med.

En standardiserad front
I propositionen om kvalitetsarbete i offentlig sektor betonar regeringen att
den svenska statsförvaltningen i ett internationellt perspektiv ska ligga i
frontlinjen (proposition 1997/98).

Ett av de första uppdrag den nybildade myndigheten Kvalitets- och
kompetensrådet (KKR) fick var att utreda dels vilken syn olika myndig-
heter har på kvalitetsarbete, dels hur marknaden för kvalitetsutmärkelser
ser ut. Utredningen avrapporterades till sommaren 2000, men vid årets
slut hade beslut ännu inte fattats om en särskild utmärkelse för offentlig
sektor skulle etableras eller ej. I rapporten uttrycks dock att rådet anser att
en särskild utmärkelse inte bör etableras om den inte är ordentligt förank-
rat inom förvaltningen. Tills vidare menar man att:

Det viktiga är inte vilken av de tillgängliga TQM-baserade metoderna/
modellerna en myndighet väljer för att arbeta systematiskt med sin
verksamhetsutveckling, bara myndigheten väljer någon! (KKR 2000:17)

Man verkar vara av den uppfattningen att TQM-idén inte bör ifrågasättas,
vilket tycks vara en övertygelse de inte är ensamma om.

Landstingsförbundet genomgick en liknande process när de skulle
utveckla ”Kvalitetsutmärkelsen Svensk Hälso- och Sjukvård”, QUL
(Qualitet, Utveckling och Ledarskap). De gjorde en kartläggning av vilka
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kvalitetsutmärkelser och vilka andra kvalitetsstyrningssystem som fanns i
omlopp. Med detta som utgångspunkt valde de sedan en linje där formu-
leringarna i den svenska nationella utmärkelsen, USK (Utmärkelsen Svensk
Kvalitet) arbetades om så att de skulle passa bättre för verksamheten inom
hälso- och sjukvården.

Enligt Kvalitets- och kompetensrådet är inte valet av en gemensam mo-
dell det viktigaste utan det primära är att de offentliga organisationerna i
sin kvalitetsstyrning använder ”beprövade verktyg och metoder som
befrämjar sådan utveckling” (s 20). Skillnaden mellan olika kvalitets-
verktyg kan emellertid inte förväntas vara särskilt stor med tanke på att de
verkar ha gemensamma utgångspunkter. Strävan efter likhet i dessa avse-
enden är slående, vilket bland annat kan illustreras med att 54 nationers
utmärkelser har använt antingen den europeiska European Quality Award
(EQA) eller den amerikanska utmärkelsen Malcolm Baldridge National
Quality Award (MBNQA) som utgångspunkt (SIQ 2000). Den svenska
utmärkelsen baseras i likhet med 19 andra länder på MBNQA medan EQA
ligger till grund för nationella utmärkelser i 32 länder (ibid). Vidare finns
i Sverige 22 ytterligare utmärkelser (8 regionala, 3 sektoriella och 11
organisationsinterna) som helt eller delvis bygger på USK. Olika exempel
på sektoriella utmärkelser är Landstingsförbundets ”Kvalitetsutmärkelsen
Svensk Hälso- och Sjukvård” och kommunförbundets ”Kvalitetsutmärk-
elsen Svensk Skola”. Exempel på företag som driver egna utmärkelse-
program är Telia och Ericsson. Intressant att notera är att grunden till alla
dessa utmärkelser är densamma, nämligen MBNQA eller EQA.

Det finns skäl att tro att samma mönster förekommer i de 53 andra
länder som har utmärkelser med antingen MBNQA eller EQA som grund.
Tilläggas ska att skillnaderna mellan USK, MBNQA och EQA främst är
kosmetisk. De har alla:

samma syfte och leder mot samma mål. De har en uppbyggnad och struk-
tur som överensstämmer […] Sålunda efterfrågar de tre modellerna unge-
fär samma information om verksamhetens resultat, inklusive de ekono-
miska resultaten. De tre modellerna ställer också samma krav på härledbar-
het mellan angreppssätt, tillämpning och resultat. (s 15–19)

Som en följd av ställningstagandet som SIQ (Institutet för kvalitets-
utveckling) gör i citatet ovan erbjuder man också från och med år 2000
(som först i världen, hävdar man) möjligheten att söka USK enligt vilken
som helst av de tre modellerna MBNQA, EQA eller USK (s 7).

Även om utmärkelserna gör anspråk på att vara generellt giltiga finns
ändå en insikt om att det är skillnad mellan offentliga och privata samt
stora och små organisationer. MBNQA instiftade till exempel ett särskilt
utmärkelseprogram för offentliga organisationer 1988, vilket var endast
ett år efter att ursprungsutmärkelsen etablerades (ibid). Detta kallades The
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President’s Quality Award Program och består av två priser: The Presidental
Award for Quality som är inriktad mot organisationer med minst 100 års-
anställda, och The Award for Quality Improvement som har ett identiskt
innehåll men riktar sig till organisationer som är i början av sin utveck-
ling. Även i Europa har en uppdelning gjorts i utmärkelser för olika kate-
gorier av verksamheter. EQA har fyra klasser: Large Businesses,
Operational Units, Public Sector Organizations och Small and Medium
sized Enterprises. I vissa fall, som i Sverige och Danmark, har enskilda
länder utvecklat lokala nationella varianter av EQA eller MBNQA medan
andra tagit ställning för att rekommendera existerande etablerade model-
ler (KKR 2000). Storbritannien rekommenderar till exempel att offentliga
organisationer ska använda EQA, ISO 9000 eller två lokala modeller (In-
vestors in People och Charter Mark).

Även om de inte har samma utbredning och auktorisation som de som
nämndes ovan finns det kvalitetsutmärkelser som har andra utgångspunk-
ter än MBNQA och EQA. Exempelvis kan följande priser nämnas:
”Deming Prize”, ”Speyer Quality Award”, ”Bertelsmannspriset”, ”Quality
Cup” och ”Hammer Award”. Trots att variation i form av konkurrerande
utmärkelser förekommer finns ändå  skäl att anta att stor likriktning före-
kommer i världen vad avser innehållet i kvalitetsutmärkelser. Det betyder
att den frontlinje inom kvalitetsområdet som den svenska regeringen sä-
ger att svenska myndigheter ska befinna sig på i högsta grad är standardi-
serad.

Kraftsamling kring ett mode
Om alla aktörer resonerar på samma sätt som den svenska regeringen, att
man för att ligga i frontlinjen av utvecklingen väljer att satsa på en inter-
nationellt standardiserad modell för kvalitet, kan detta tolkas som att en
kraftsamling kring ett mode skett där det är svårt att göra andra val än just
detta. Lösligare former av kvalitet i organisationers verksamhet eller kan-
ske snarare filosofier om hur ideala organisationsförhållanden borde se ut
när kundernas önskemål sätts i centrum, kom på modet i mitten av 1980-
talet. När det gäller kvalitetsutmärkelser och kvalitetscertifiering som ISO
9000, handlar det emellertid om betydligt mer strukturerade modeller för
hur kvalitetsarbete bör bedrivas. De är teknifierade i den meningen att
tydliga kriterier upprättats för vad som ska gälla för att en organisation
ska tilldelas en utmärkelse eller få ett certifikat. Utmärkelserna innebär
att en organisation efter en examinationsprocess erhåller en viss total-
poäng. Men det finns ingen specifik poängnivå som med automatik inne-
bär att en organisation får utmärkelsen. I Sverige är det till exempel högst
två organisationer per år som kan få utmärkelsen, en stor och en liten
organisation. En domarkommitté utser de organisationer som anses vara
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värdiga mottagare och som kan fungera som förebilder för andra. När det
gäller ISO 9000 kan i princip alla som ansöker erhålla certifieringen, det
gäller att uppfylla krav på dokumentation av procedurer, att organisatio-
nens nätverk av processer kartläggs där ägare till varje process ska identi-
fieras (Furusten 2000). Vad gäller kopplingen mellan ISO 9000 och USK
sa en kvalitetschef på en enhet inom ett statligt bolag som nyligen genom-
gått en ISO 9000 certifiering och direkt därpå lät sig utvärderas för USK:

Vi nådde 200 poäng av 1000 möjliga. Det är vad ett certifikat ger. Ett och
ett halvt år senare försökte vi igen. Vi hade då satt målet till 450 poäng
men nådde bara 408 poäng.

Enligt deras tolkning skulle alltså kraven för att få en utmärkelse vara
högre än kraven för att få ett certifikat.

I båda fallen handlar det om överenskommelser mellan ett antal aktörer
om särskilda regelverk som ska gälla för utdelning av certifikat eller ut-
märkelse. Det betyder att det finns en mängd kopplingar mellan de aktö-
rer som utvecklar och underhåller certifikaten och utmärkelserna, och dem
som kontrollerar huruvida organisationer lever upp till kraven. Detta be-
tyder att det sedan mitten av 1980-talet, då till exempel kvalitetscirklar
var på modet, har hänt en rad saker. Särskilda aktiviteter med inriktning
på kvalitet har utformats, dessutom har särskilda aktörer som sysslar med
dessa aktiviteter konstruerats.

Kärnan i alla dessa aktörers arbete är de olika kvalitetsprodukter som
vuxit fram sedan mitten av 1980-talet; till exempel kvalitetscirklar, TQM,
kaizen, Business Process Re-engineering och benchmarking, internatio-
nella kvalitetscertifikat som ISO 9000 samt, vilket redan antytts ovan,
internationella, nationella, regionala och sektoriella kvalitetsutmärkelser.

Kring alla dessa kvalitetsprodukter och utmärkelser har alltså en rad
aktörer konstruerats; antingen har nya organisationer bildats eller så har
gamla fått nya eller fler uppgifter. Några exempel som kan nämnas är
konsultbolag som arbetar med modeller som till exempel TQM och Kaizen,
ISO, EQA, USK, MBQNA (se även tabell 1). Men även inom organisatio-
ner har nya aktörer konstruerats antingen genom att gamla aktörer fått nya
uppgifter eller att nya tillkommit. Många organisationer har till exempel
inrättat särskilda organisatoriska enheter som uteslutande ska syssla med
och samordna kvalitetsarbetet inom hela organisationen. De anställer el-
ler utser särskilda personer som kvalitetsansvariga för olika produkter el-
ler processer. De kan få titlar som ”kvalitetschef” eller ”kvalitetsansvarig”
(Røvik 2000). Inrättandet av en ny myndighet för kvalitets- och kompetens-
frågor i Sverige och i andra länder (t ex Danmark) är också exempel på
detta.

Det är inte särskilt sannolikt att alla dessa aktörer plötsligt kommer att
upphöra med sin verksamhet bara för att andra managementkoncept blir

Kvalitet utan gränser



29

populära och får modestatus under en kort period. Vad som kan sägas ha
skett är en internationell organisering av kvalitetsarbete där vissa standard-
former etablerats. En gemensam referenspunkt i detta är konceptet TQM,
men det förpackas på olika sätt i olika sammanhang. En viktig aspekt av
denna organisation är samarbetet mellan stat och näringsliv i arbetet med
utmärkelserna. I USA driver den privata organisationen American Society
for Quality (ASQ) tillsammans med National Institute for Standards and
Technology (NIST) inom handelsdepartementet arbetet med MBNQA. I
Sverige driver industriforskningsinstitutet SIQ arbetet med den svenska
utmärkelsen USK. De två huvudmännen bakom SIQ representerar emel-
lertid såväl industrin via Intressentföreningen för kvalitet (som har ett
hundratal medlemmar från främst näringsliv, men också offentliga orga-
nisationer), samt staten vilken till och med årskiftet 2000/2001 företrätts
av NUTEK.2 EFQM, som driver den europeiska utmärkelsen EQA, stöds
av näringslivet, men också av den Europeiska Kommissionen. Ett visst
samarbete finns också med den privata organisationen European
Organization for Quality (EOQ). Arbetet med kvalitetsutmärkelser har med
andra ord starkt stöd från både näringsliv och stater.

Förutom denna uppbackning från både näringsliv och stat, förstärks
utmärkelsernas status ytterligare av att det är olika nationers statschefer
som delar ut priserna vid högtidliga tillfällen. När den första europeiska
utmärkelsen (EQA) delades ut 1992 vid en sammankomst i Spanien, var
landets kung Juan Carlos prisutdelare. Vid ett av de senare mötena, hös-
ten 1998, som hölls i Sverige, var Sveriges drottning Silvia prisutdelare
och när den årliga ceremonin hölls i Belgien förra året var det värdlandets
konung som höll i utdelningen av priset. Samma mönster finns i USA där
det är presidenten som delar ut den nationella utmärkelsen MBNQA, och
i Sverige där kungen eller hans ställföreträdare delar ut USK. Utmärkelse-
rna har alltså även ett stort symbolvärde.

När kvaliteten erövrade världen
För att belysa kopplingar mellan tidsanda och kraftsamling kring ett mode,
fokuseras detta avsnitt på när de olika kvalitetsutmärkelserna och de orga-
nisationer som står bakom dem etablerats.

Tabell 1 är en sammanställning över de utmärkelser och certifikat inom
kvalitetsområdet som nämnts ovan samt vilka aktörerna bakom dessa är.
Avsikten med tabellen är att visa på ett mönster inom sektorn avseende
tidpunkt, det vill säga när i tiden dessa utmärkelser, certifikat och organi-

2 NUTEK (Närings- och Teknikutvecklingsverket) lades ned 31/12-2000 och verksamhe-
ten flyttades över i det nybildade VINNOVA (Verket för innovationssystem).
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sationer etableras. Tabellen åskådliggör även mönster i sammansättningen
av aktörer bakom utmärkelserna och certifikaten samt vilket land, region
eller sektor de i första hand riktas mot.

Tabell 1. Etablerandet av kvalitetsutmärkelser/certifikat, organisationer som
står bakom dessa, samt områden de är riktade mot.

Utmärkelse/ Först Kvalitets- Etabl Stöd Etabl Land/
certifikat ut- organisa- år organisa- år region/

delad tion tion sektor

The Malcolm Balridge1988 NIST 1901 Department USA
National Qality Award ASQ 1946       of Commerce

European Quality 1992 The European 1989 European 1956 Europa
Award Foundation Organization

for Quality for Quality EU
Management

Utmärkelsen 1992 Institutet för 1990 Nutek 1990 Sverige
Svensk Kvalitet kvalitets- Intressent-

utveckling (1986) föreningen för
(SIQ) kvalitets-

utveckling

Utmärkelsen 1995 Kommun- 1919/ SIQ 1990 Sverige/
svensk skola förbundet 1963 Skol

sektorn

Kvalitetsutmärkelsen 1994 Landstings- 1994 SIQ 1990 Sverige/
Svensk Hälso- och förbundet Hälso-
Sjukvård, QUL sektorn

British Quality Award 1994 British Quality 1993 UK
Foundation

The Deming Award 1951 JUSE 1946 The Deming 1993 Japan
institute

The Hammer Award 1994 The National 1993 USA:s vice USA/
Performance –1998  president, Förvalt-
Review The Al Gore ningen

National Partner- 1998
ship for Reinven-  –2000
ting Government

ISO 9000 1987 SIS/ISO 1922/ CEN 1961 Hela
1947 världen

Källor: Informationsmaterial från de olika organisationerna dels hämtat från organisationernas
hemsidor på Internet och dels via material de själva skickat ut.

Ett tydligt mönster som kan utläsas ur tabellen är att både utmärkelserna/
certifikaten och organisationerna som driver dessa, etablerats inom en
period av fem år mellan 1988 och 1993. I vissa fall har en redan existe-
rande kvalitetsorganisation tagit på sig uppgiften att utveckla en utmär-
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kelse. Något års fördröjning förekommer i vissa fall från det att organisa-
tionen bildats tills dess att utmärkelsen tagits i bruk. Ett undantag är den
japanska utmärkelsen ”The Deming Award” som har en helt egen historia
kopplad till den amerikanske statistikern Edward Deming, som åkte till
Japan i början av 1950 talet för att hjälpa japanska företag i deras återupp-
byggnad efter andra världskriget. Hans arbete där blev uppskattat och re-
sulterade bland annat i en särskild kvalitetsutmärkelse. Demingpriset har
emellertid inget direkt samröre med de senare utmärkelserna. Värt att notera
är att av de nutida utmärkelserna kom den amerikanska utmärkelsen först
och att den ganska snart följdes av den europeiska och den svenska utmär-
kelsen. I Storbritannien däremot sker motsvarande utveckling långsam-
mare. Britterna fick vänta ytterligare något år innan ”The British Quality
Foundation” (bildad 1993) delade ut den första brittiska utmärkelsen, ”The
British Quality Award”, 1994. Det betyder emellertid inte att brittiska ak-
törer stått vid sidan av kvalitetsrörelsens utbredning. Tvärtom har de varit
centrala aktörer särskilt vad gäller ISO 9000. British Standards Institute
(BSI) utvecklade exempelvis 1979 en brittisk kvalitetsstandard, som kom
att ligga till grund för ISO 9000 (Mendel 1996). Efter lansering av ISO
9000 1987, har denna BSI standard anpassats för att överensstämma med
formuleringarna i ISO-standarden (Tamm Hallström 2000).

När det gäller etableringen av de organisationer som utvecklat och ad-
ministrerar de nationella utmärkelser som baseras på MBNQA och EQA,
varierar tidpunkten mellan olika nationer. I vissa fall rör det sig om nybil-
dade organisationer, som etablerades något eller några år innan utmärkel-
sen lanserades, medan det i andra fall är organisationer med en lång histo-
ria som ansvarar för utmärkelserna. I Europa är det till exempel inte den
gamla organisationen European Organization for Quality (EOQ), bildad
1956, som tar på sig ansvaret för att utveckla och administrera det europe-
iska priset. I Europa bildas istället 1989 ”European Foundation for Quality
Management” (EFQM). Det är inte heller Svenska Förbundet för Kvalitet
(SFK), bildat 1952, som administrerar den svenska utmärkelsen. SFK fanns
visserligen med i diskussionerna fram till mitten av 1980-talet inför bil-
dandet av den organisation som sedermera fick namnet Sverige Institutet
för kvalitetsutveckling (SIQ) 19903. SIQ är även medlem i EFQM, men
inte i EOQ där SFK är den svenska representanten. I Storbritannien är det
dock SFK:s motsvarighet ”The Institute of Quality Assurance”, det vill
säga den brittiska nationella medlemmen i EOQ, som rekommenderar att
EFQM:s modell bör följas. I USA drivs utmärkelsearbetet gemensamt av
NIST och ASQ, två sedan länge etablerade organisationer. ”National

3 Se Hasselbladh och Lundgrens kapitel i denna bok.
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Institute for Standardization and Technology” (NIST) bildades 1901 och
den amerikanska motsvarigheten till SFK ”The American Association for
Quality” (ASQ) bildades 1946.

När det gäller sektoriella utmärkelser verkar det vanligaste vara att de
administreras inom ramen för redan existerande organisationer. Hälso-
och sjukvårdens utmärkelse, QUL, administreras till exempel av Lands-
tingsförbundet även om en särskild enhet etablerats i syfte att uteslutande
syssla med utmärkelsen och därtill relaterade frågor.

Sammanfattningsvis kan konstateras att kraftsamlingen kring en viss
idé om kvalitet, som bland annat manifesterats i form av kvalitets-
utmärkelser, inleds under perioden 1987–1993 då en rad utmärkelser och
organisationer som driver dem etableras i många länder. Under denna pe-
riod organiserar sig också sedan länge etablerade organisationer från så-
väl stat som näringsliv i syfte att utveckla kraftfulla instrument för natio-
nella, regionala (inom Europa) och sektoriella kvalitetsförbättringar.

Från idé till organisation
Ovan framträder ett mönster av samtidighet vad gäller etableringen av
utmärkelser, certifikat och de organisationer som driver dessa. Ett annat
tydligt mönster är ett samspel mellan stat och näringsliv i organiseringen
av övergripande system för kvalitetsstyrning, på såväl ett nationellt som
ett internationellt plan. Att vi mot bakgrund av detta kan tala om en kraft-
samling kring kvalitet är ganska uppenbart, men hur ser kraftsamlingen
egentligen ut? I detta avsnitt analyseras hur kraftsamlingen organiseras,
och särskild uppmärksamhet riktas mot det som vi här kallar kvalitets-
organisationer, alltså de som utvecklar och administrerar internationella
och nationella kvalitetsutmärkelser. De organisationer som jämförs i detta
avseende är: SIQ, som står bakom USK, EFQM som står bakom EQA
samt NIST och ASQ som gemensamt står bakom MBNQA. Dessa organi-
sationer kan likställas med vad John Meyer (1996) kallar ”others”, det vill
säga organisationer vars huvudsakliga uppgift är att tala om för andra or-
ganisationer vad de ska och bör göra. I avsnittet berörs även organisatio-
ner som inte är direkt involverade i arbetet med utmärkelserna, men som
på olika sätt stödjer kvalitetsorganisationerna.

Kvalitetsorganisationernas invävdhet i varandra
De organisationer som i huvudsak driver utmärkelseprogrammen är ASQ-
NIST, EFQM och SIQ. Parallellt med detta bedriver de också andra akti-
viteter som syftar till att förbättra kvaliteten och konkurrenskraften i först
och främst det egna landet eller den egna regionen. Dessa organisationer
är sammanlänkade på flera sätt, till exempel är SIQ medlem i EFQM och
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deras utmärkelser baseras i sin tur på den amerikanska MBNQA. Organi-
sationerna är väl förankrade i såväl näringsliv som myndigheter. EFQM
bildades av företrädare för det europeiska näringslivet och de understöds
av den europeiska kommissionen. I Sverige bildades SIQ i ett gemensamt
projekt mellan näringsliv och stat. Den amerikanska organisationen ASQ
däremot är en gammal förening liksom dess samarbetspartner NIST, som
är en sedan länge etablerad enhet inom handelsdepartementet i USA. Det
mest utmärkande för deras invävdhet i varandra är den gemensamma ideo-
logiska utgångspunkten i TQM med dess fokus på kundtillfredsställelse.
Det avspeglas bland annat i utmärkelsernas kriterier, som är mer eller
mindre identiska. Vidare förenades utmärkelseprogrammen, när de eta-
blerades, av antagandet att den egna industrin hade stora problem med
konkurrenskraften och att kvalitetsarbete med kundorientering och stark
ledning skulle ställa de enskilda ländernas konkurrenskraft tillrätta. Orga-
nisationer i USA, Sverige och i övriga Europa antas alltså ungefär samti-
digt, dock med viss eftersläpning i Europa, ha samma problem. Möjligen
är det också därför som samma lösning föreslås. Denna likriktning av
problem och lösningar kan förklaras av de nära kopplingar som råder mellan
de organisationer som fått auktoritet från stater och näringsliv att driva
denna problem- och lösningsorientering. Aktörers invävdhet i varandra,
vad som här kallas organiseringen av en framväxande sektor, skulle där-
med kunna vara en kompletterande förklaring till modeteorin om varför
organisationer ungefär vid samma tidpunkt väljer att satsa på kvalitets-
strategier.

Från organisation till institution
Hur kan det förklaras att det blivit så vanligt att så många organisationer
världen över idag arbetar med kvalitetsstyrning i någon form? Teorier om
modeföljande och idéspridning är, som jag hävdat ovan, inte tillräckliga
för att förklara detta fenomen. Vad som är på modet skiftar och går i vå-
gor, och vi följer dem för att vi vill hänga med och inte riskera att förlora
i legitimitet. Att vissa idéer sprids, blir populära och uppfattas som moden
är en viktig förklaring till att en viss idé inte går att motstå vid en viss
tidpunkt. Men de har inget eget liv. De skulle inte finnas om det inte vore
för att vissa aktörer gör vissa saker i olika skeden. Det är mycket sannolikt
att Malcolm Baldrige, USA:s handelsminister i början av 1980-talet, var
en viktig aktör i den process som ledde fram till att ett antal kvalitets-
utmärkelser världen över etablerandes. Vidare har säkert Osborne och
Gaeblers bästsäljare från 1993 om Re-inventing Government haft betyd-
else för den offentliga sektorns intresse för kvalitet. Att USA:s dåvarande
president Bill Clinton citeras på omslaget till uppföljaren, skriven av
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Osborne & Plastrick (1998), ger förmodligen idéerna ännu större tyngd. I
citatet säger han att ”den förra boken gav oss filosofin medan den senare
ger oss metoderna”. För andra organisationer har kanske andra författare
varit viktigare, till exempel de som skrivit om koncept som Business Pro-
cess Reenginering (framför allt Hammer och Champy 1993), TQM,
Benchmarking, Kaizen, Kvalitetscirklar (framför-allt Crosby 1979; 1989).
Tidiga kvalitetsguruer som Edward Deming och de tidiga kvalitets-
organisationerna som American Society for Quality, European Organization
for Quality och Svenska Förbundet för Kvalitet har också haft en stor
betydelse i att göra kvalitet till en viktig aspekt för organisationer att han-
tera. Frågor om kvalitetsstyrning i offentlig sektor har också varit föremål
för en lång diskussion inom OECD-organet PUMA (Committee for Public
Management), finansdepartementets expertgrupp ESO (Expertgruppen för
studier i offentlig ekonomi) och andra policyformerande organ. Ett annat
exempel är den europeiska kvalitetsorganisationen ”European Organization
for Quality”, som sedan 1994 levererar ett träningsprogram för ämbets-
män inom EU fyra till sex gånger per år. Syftet är att hjälpa statliga äm-
betsmän i den Europeiska Unionens medlemsländer att internalisera kva-
litetstänkandet i sin verksamhet samt att öka förståelsen och efterfrågan
på kvalitetsprodukter. Ambitionen är att dessa tjänstemän lättare ska för-
stå innebörden av kvalitetsledningskoncept, dess fördelar, begränsningar
och var de bäst kan appliceras. Programmet initierades av den Europeiska
Kommissionen. Ett annat projekt, som också introducerades 1994, var
”The EOQ Harmonized scheme for the Registration and Certification of
Quality personnel”. Syftet tycks vara att professionalisera arbetet med
kvalitetsfrågor, då de har identifierat roller för kvalitetsarbetet och preci-
serat kriterier för dessa roller. De utnyttjar de system som redan etablerats
i olika länder, men harmoniserar dem för att förstärka rollerna. Det hand-
lar om att koppla specifika rollkvalifikationer till specifika befattningar.
Följande roller för kvalitetsarbetarna har hittills introducerats: Quality
professionals, är kvalitetsingenjörer med ansvar för val och anpassning
av kvalitetstekniker; Quality Systems Manager, ansvarar för utveckling
och implementering av kvalitetssystem; Quality Auditor, ska vara kvalifi-
cerad att utföra externa kvalitetsrevisioner, så kallade tredje parts revisio-
ner. För att kunna fungera som revisor måste kraven för de andra två rol-
lerna vara uppfyllda.

Det har alltså under en längre tid pågått en omfattande internationell
kraftsamling kring en viss innebörd av begreppet kvalitet. Det som har
skett kan därmed sägas vara att kvalitet gått från att vara en idé, som peri-
odvis från mitten av 1980-talet och framåt varit högsta mode, till att bli en
institution. En viktig faktor i denna process är den internationella kraft-
samlingen, det vill säga organisering, kring en viss idé om kvalitet.

Kvalitet utan gränser



35

Diskussion
Om vi återgå till exemplet med det svenska Kvalitets- och konkurrens-
rådet, kan vi fråga oss på vilka grunder det bildades. Att det arbete som en
statsförvaltning utför ska vara av hög kvalitet är på sätt och vis självklart.
Vem skulle kunna hävda motsatsen? Men att det är självklart att varor och
tjänster ska ha god kvalitet är emellertid vare sig nytt eller särskilt överty-
gande som förklaring till att ett stort antal organisationer världen över,
den svenska statsförvaltningen inbegripen, ungefär vid samma tidpunkt
väljer mer eller mindre samma strategi för att förbättra sin kvalitet. Om
det självklara ska fungera som förklaringsprincip skulle det i så fall inne-
bära att införandet av en viss typ av kvalitetsstrategi helt enkelt var ett
naturligt val för alla att göra. Detta resonemang kan ifrågasättas då det
snarare är mer sannolikt att det handlar om en institution som etablerats
genom att ett stort antal organisationer världen över organiserat sig kring
en viss ide´. Varför har då detta skett?

En rad händelser, som inträffat tack vare olika aktörers handlingar, obe-
roende av eller som en direkt följd av andras handlingar, har bidragit till
att skapa en tidsanda där många gör liknande saker ungefär vid samma
tidpunkt. Det har också bidragit till att en kvalitetsinstitution uppstått som
innebär att kvalitetsstyrningssystem blir regel. Tidsandan är dock inget
högre väsen som lever sitt eget liv utan har byggts upp av diskurser som
över tiden blivit mer generella och globala. Moderniteten och den stän-
diga jakten på framsteg, rationalitet, förutsägbarhet, effektivitet med mera
(jfr, von Wright 1993; Ritzer 1993) är ett exempel på en överordnad dis-
kurs, eller hegemoni, under vilken mängder av deldiskurser om olika ty-
per av fenomen förekommer. Inom ramen för detta har idéer om kvalitet
nått stor spridning och blivit populära. Kring en viss betydelse som bland
annat kommer till uttryck i konceptet TQM, har sedan en kraftsamling,
det vill säga organisering, skett. Detta skulle alltså kunna vara en förkla-
ring till att en viss idé om kvalitet blir institution. Vad betyder då detta?

När något institutionaliseras betyder det att vi börjar ta det för givet,
det etableras som något vars existens vi inte längre ifrågasätter (Meyer
och Rowan 1977/1991; Jepperson 1991). Det kan avta i popularitet och
försvinna från den populära organisationsdiskursen, men dess innebörd
kan finnas kvar och diskuteras under annan etikett eller uppträda som för-
givet-tagna komponenter i beslut och handlingar. Det har då blivit något
som i allmänhet betraktas som något mer eller mindre naturligt i varje
organisations vardag. En viss idé om organisation skulle därmed nått en
så hög grad av institutionalisering att det i praktiken betyder att en global
regel etablerats. Organisationer kan inte själva välja om de ska följa en
sådan regel eller inte. Denna typ av regel skiljer sig från lagstiftning och
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direktiv utfärdade av någon central instans eftersom den inte är tvingande
i den meningen att en formell domstol kan utdöma straff för den som
bryter mot den. Det handlar mer om en standard som är explicit utan att
vara formellt tvingande. Den skiljer sig därför också från normer som
kännetecknar sådant vi rättar oss efter utan att det finns nedskrivet (Bruns-
son & Jacobsson 2000). Att följa en standard är frivilligt i den meningen
att ingen myndighet kan ställa krav på att organisationer ska följa den.
Inte heller finns påföljder för dem som bryter mot eller väljer att inte följa
standarden. Det kan däremot finnas ett tryck från den omvärld organisa-
tionen är verksam i att ändå följa standarden, eftersom följden annars skulle
kunna bli att man förlorar i legitimitet.

Variationer på ett institutionaliserat tema
Konceptet TQM verkar vara vad som institutionaliserats. Det förekom-
mer dessutom ett antal varianter av modeller på temat att åstadkomma
ständiga förbättringar genom maximering av kundnyttan. Exempel på va-
riationer på TQM-temat är Kvalitetscirklar, Kaizen, Benchmarking, Busi-
ness Process Re-engineering, Re-inventing Government, ISO 9000 samt
kvalitetsutmärkelser av olika slag. Dessa kan användas var för sig eller i
kombination beroende på vad den aktuella organisationen väljer att göra
med dem. Det förekommer till exempel att TQM ses som något över-
ordnat, att ISO 9000-certifiering kan vara ett första steg, medan en utvär-
dering enligt en utmärkelse ses som det sista steget. Sedan är det bara att
fortsätta på den inslagna vägen och kontinuerligt förbättra sig, sägs det!

Slutsats
I detta kapitel har vi bara belyst den organisering som skett kring den
betydelse av kvalitet som manifesteras i kvalitetsutmärkelser, men det finns
skäl att anta att organiseringen sträcker sig vidare till andra verksamheter
som bedrivs av andra organisationer. När även sådan organiserad kvalitets-
verksamhet, som inte är direkt relaterad till utmärkelsearbetet, vägs in
förstärks argumentet att organisering är en drivkraft för institutionalise-
ring. Detta har sannolikt bidragit till att den svenska statsförvaltningen
1998 väljer att inrätta en ny myndighet för samordning av kvalitetsfrågor
inom statens verksamhet. En liknande utveckling sker också i mängder av
organisationer världen över, privata som offentliga, stora som små, till-
verkande som servicelevererande. En slutsats som kan dras av denna stu-
die är att den kraftsamling som en internationell organisering kring en
viss idé innebär, bidrar till att förklara varför vissa och inte andra idéer
befästs. Detta skulle alltså kunna förklara hur institutioner konstrueras. I
detta fall tar sig institutionaliseringen uttryck i form av en globalt utbredd
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regel för vad organisatorisk kvalitet är, en regel som en ”modern” organi-
sation inte kan stå emot. En sådan kraftsamling sker emellertid inte enbart
genom att olika aktörer organiserar sig kring en idé. I denna studie har
därför en rad organisationer studerats som särskilt starkt har bidragit till
att formulera och sprida de idéer om kvalitet som kommer till uttryck i
TQM-konceptet. Alla dessa organisationer är så kallade ”others”, det vill
säga andra än de som ska genomföra det som föreslås (jfr Meyer 1996).
Motiven bakom dessa organisationers engagemang samt den betydelse
som kvalitetsstyrning får för den enskilda organisationen kan vi dock inte
säga något om mot bakgrund av vad som studerats här. För att kunna göra
det krävs analyser som mer ingående studerar olika aktörer och deras ut-
veckling.
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KAPITEL 3

KVALITETSRÖRELSEN
I SVERIGE

Hans Hasselbladh och Rikard Lundgren

Inledning
Styrning i företag blev en fråga under den tidiga industrialismen efter en
lång process av doktrin- och kunskapsbildning. Man kan illustrera det
genom att gå tillbaka till industrialismens barndom. Den brittiske företa-
garen Josiah Wedgewood, vars verksamhet kunnat studeras av forskare
genom hans dagböcker, hade vid mitten av 1800-talet ingen modell för
styrning av sitt företags inre processer (Hopwood, 1987). Han förde rä-
kenskaper för företaget som ett handelsföretag (försäljning, inköp, lager
etc). Tillverkningen av keramikprodukter vilade däremot i ett dunkel, som
han efterhand sökte skingra genom att utveckla olika sätt att mäta och
styra kostnader. Wedgewood kände inte till någon doktrin, någon sam-
manhängande principiell idé, om vad och varför något skulle styras i före-
taget. Han hade ingen formell kunskap, dvs kodifierade modeller och be-
grepp, för att mäta och påverka den växande verksamheten i företaget.
Det fanns heller ingen offentlig debatt eller aktivitet i dessa frågor. ”Om
det man inte kan tala, måste man tiga”, som ett känt citat lyder.

Det som nu kallas management existerade inte vid den tidpunkten. Un-
der de följande hundra åren har management utkristalliserats som ett kun-
skapsområde med doktriner och formell kunskap om hur man organiserar,
mäter och utvärderar (Jacques, 1996). Management har gjort entré också
i den offentliga sfären, som en fråga inte bara av lokalt och praktiskt in-
tresse för ägare och ledningar. Management kopplas, dels till nationens
ekonomiska och sociala utveckling, dels till individens roll som anställd
(Rose, 1989). I några skeden under 1900-talet kan man identifiera hur
olika former av management inspirerat och blivit en del av mer grund-
läggande förändringar av styrning i såväl enskilda organisationer som sam-
hället i stort. I början av seklet gällde det rationaliseringsrörelsen, eller
Scientific Management, som är en annan och inte helt korresponderande
beteckning (de Geer, 1978; Johansson, 1988). Under de senaste decen-
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nierna har en kvalitetsrörelse kunnat iakttagas över i-världen (Cole, 1999;
Kroslid, 1999; Furusten i denna bok).

Detta kapitel belyser ett skifte från en dominans för rationaliserings-
rörelsens doktrin, formella kunskaper och tekniker till konturerna av nå-
got nytt i form av en kvalitetsrörelse. Framställningen är främst baserad
på sådant som skett ovanför, mellan eller bortom (vilken rumslig metafor
man föredrar) de enskilda organisationerna. När skiftet inleds är rationali-
seringsrörelsens doktrin väl befäst i organisatorisk kunskap och praktiker,
den företräds av professionella nätverk, organisationer och akademisk kun-
skap. Analysen fokuserar hur kvalitetsrörelsens doktrin – vad som defi-
nieras som centrala problem och lösningar – ersätter den tidigare ramen.

Management och managementrörelser
Man bör skilja mellan framväxten av management som kunskapsdomän i
sig, och den doktrin och tekniker som blev dominerande från 1900-talets
början. Att management blev en kunskapsdomän under de tre första de-
cennierna av 1900-talet kan man sluta sig till genom framväxten av
utbildningar, akademiseringen av sådant som tidigare betraktats som prak-
tiska metoder, forskning, konferenser, tidskrifter osv (se t ex Engwall,
1992). Management som doktrin och formell kunskap hade vid den tiden
ett visst innehåll som blev en ram för handling i företag och förvaltning.
Josiah Wedgewoods efterföljare var inte hänvisade till lokala experiment
för att styra verksamhet i industrin. Ofta används termen ”scientific ma-
nagement” för att beteckna denna speciella form av management. Det är
en snäv definition eftersom den främst fokuserar framväxten av en metod-
arsenal för rationalisering av industriell produktion, ofta förenat med ett
aldrig upphörande intresse för vissa centralgestalter som Taylor och
Gilbreth. Dessa tekniker spreds genom att de kopplades samman med bre-
dare frågeställningar – produktivitet som en gemensam målsättning för
företag och nationer och tillämpning av vetenskapliga metoder i produk-
tionen (Bendix, 1956; de Geer, 1978; Johansson, 1989, Guillén, 1994).
Intresset för vetenskap som ett medel för att höja produktiviteten i natio-
ner och företag gjorde också att en bredare arsenal av tekniker tillämpa-
des än de som traditionellt förknippas med scientific management. Exem-
pelvis var industripsykologi en integrerad del av management redan 1920
(de Geer, 1978; Guillén, 1994, Jacques, 1996).1

1 I böcker om organisationsteorins utveckling är ofta pedagogiska modeller av ämnets
utveckling sammanfattade med den roll man spelat med analyser av vilken roll manage-
ment spelat i 1900-talets industrisamhällen. Det ständiga intresset för Taylors skrifter
må ha sina pedagogiska poänger, och kan ibland vara doktrinhistoriskt motiverat, men
är mindre relevant om man söker förstå hur och varför mangement blev ett nytt handlings-
fält i den tidiga industrialismen (se Jacques, 1996, för en sådan analys.
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Parallellt med att management etablerades som ett kunskapsområde
kan framväxten av en ”rationaliseringsrörelse” identifieras. I den etablera-
des internationella samarbeten och nätverk mellan företagsledare, stats-
tjänstemän, forskare, intresseorganisationer och konsulter. Allt var sam-
manlänkat av frågeställningar och program relaterade till rationalisering
av industriell produktion (Bendix, 1954; Djelic, 1998, de Geer, 1978;
Guillén, 1994). Själva den process i vilken Taylors principer på detta sätt
kom till industriell tillämpning brukar mer sällan uppmärksammas. För
att beteckna sådana tidsbundna, ofta nationsöverskridande, sociala rörel-
ser som uppstår bland politiker, statstjänstemän, experter/policyprodu-
center, forskare och företagsledare används här begreppet management-
rörelse (de Geer, 1978, Guillén, 1994).2 Det är således mer relevant att tala
om rationaliseringsrörelsen när vi vill förstå hur en viss form av manage-
ment blev den dominerande ramen för industriell produktion under 1900-
talets första decennier. Här blev till sist scientific management bara ett
inslag, ett medel för att uppnå ekonomisk tillväxt och full sysselsättning
(Johansson, 1989). Utvecklingen på företagsnivån skedde i hög grad un-
der inverkan av processer som överskred såväl de enskilda organisatio-
nerna som nationella gränser.

Rationaliseringsrörelsens agenda kom att bli det dominerande sättet att
förstå industriell produktion, och näringslivets relation till samhället, un-
der efterkrigstiden. Inom den fick kvalitet en speciell innebörd och kopp-
lades till en handlingsrepertoar, liksom ”arbete”, ”produktivitet” eller ”styr-
ning” (jämför Stråth, 1996). Denna dominerande ram för industriell pro-
duktion betecknas ofta som ”fordism” (Amin, 1994) eller den fordistiska
kompromissen (Åberg, 1990), vilket anspelar på dess status som ett slags
samhällskontrakt i många västeuropeiska länder. Den fordistiska kompro-
missen har under de senaste decennierna kommit att problematiseras från
många olika utgångspunkter där ”Kvalitet” (se introduktionskapitlet) är
en. Men som nämndes i inledningskapitlet, innan ”Kvalitet” gjorde entré
fanns kvalitet.

2 Cole (1998) säger i inledningen av sin bok att han betraktar kvalitetsrörelsen som en
”social movement”, men utvecklar aldrig temat mer principiellt. Hans empiriska analy-
ser ligger dock väldigt nära en sådan förståelse, fastän han konsekvent betraktar den
amerikanska kvalitetsrörelsens utveckling som ett approximativt rationellt svar på de
utmaningar som mötte amerikansk industri. I Coles ögon är kvalitetsrörelsen
samhällsförändrande i kraft av att den formulerar vad som är nödvändigt och föreslår
det som måste göras. Den sociologiska förståelsen lyfter snarare fram hur ”social
movements” aktivt nödvändiggör förändring.
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Kvalitet blir ”Kvalitet”
Specifikationer för produkter har funnits länge. Den forntida egyptiska
statsmakten kontrollerade att papyrus verkligen var gjort av det gräs som
ger den kvalitet som papyrus ska ha. Hantverkarskrån har i olika länder
och tider utvecklat och upprätthållit normer för produkters kvalitet (och
priser!). Ett betydande språng i den utvecklingen inleddes under mitten
av 1800-talet då statsmakterna i USA och Europa börjar utveckla standards
för industriproduktion, inte minst i produktionen för nationalstaternas krigs-
makter. I Europa skapas sådana redan i de framväxande nationalstaterna
från 1600-talet och når stor omfattning i de stora upprustningsprogrammen
från 1800-talets mitt (McNeill, 1982). I USA blir inbördeskriget ett av-
stamp för en enorm expansion av statligt normerad storskalig produktion.
Vapen, kläder, livsmedel och mycket annat tillverkas av privata företag
efter dokumenterade och verifierbara kriterier (Nevins, 1971). Detta blir
dels ett sätt att reglera relationer mellan statsmakten och ett självständigt
näringsliv, dels ett sätt att säkerställa kompatibilitet mellan militära enhe-
ter. Konflikter, opportunism och direkt statlig styrning kunde undvikas
mellan stat och näringsliv. Militära förband blev möjliga att blanda och
hantera ned på individnivå.

Framväxten av management i form av en rationaliseringsrörelse, som
berördes i föregående avsnitt, gav också upphov till en omfattande företags-
intern normering och standardisering. Från den tiden blev etablerandet av
normer en allt vanligare form av styrning inom företag (Miller och O´Leary,
1987). Den storskaliga produktionens grundbult var produktivitet – ge-
nom att skapa kunskap om såväl produktionens detaljer som aggregerade
resultat skulle stora effektivitetsvinster vara möjliga att uppnå. Denna
kvalitetsram fokuserade på materiella egenskaper som mättes nära pro-
duktionen, inordnat i en vidare ram som syftade till styrning för maximal
effektivitet genom en optimering av relationen mellan kontrollkostnader
och mängden acceptabla fel. Från 1930-talet förfinades teknikerna för att
åstadkomma detta, särskilt med statistiska modeller (Tuckman, 1995).
Under 1900-talet växte också industribranscher fram med nya, absoluta
kvalitetskrav, såsom läkemedels- och flygindustri. Man kan inte överskatta
betydelsen av normen som utgångspunkt för styrning i industrisamhället
– styrning blev helt enkelt att korrigera avvikelser från en viss norm (jäm-
för Foucault, 1974/1987). Styrning fick därmed en mer indirekt karaktär,
dels genom att produktionen organiserades så att de rent fysiska möjlig-
heterna till att göra på mer än ett sätt minskade, dels genom att styrning-
ens objekt blev avvikelsen – det som över- eller underskred normerna för
fysiska produktegenskaper, volym och ekonomiska mål.

Kvalitet var i detta skede en aspekt av en doktrin, av formell kunskap
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och tekniker som alla cirkulerade kring produktivitetsproblemet. De prak-
tiska tekniker, relaterade till kvalitet, som användes på företagsnivån un-
der denna period benämns ofta ”inspektionsparadigmet”, och syftar då på
att inspektion av färdiga produkter var en framträdande och signifikativ
aktivitet (se t ex Cole, 1998). Åter, inspektionerna var relaterade till en
viss typ av norm, nämligen den ekonomiskt optimala kassationsnivån, som
i sin tur var härledd ur produktivitets- och lönsamhetsmål. Som alla ramar
var den segrande rationaliseringsrörelsens agenda både begränsande och
möjliggörande. Den möjliggjorde stora förbättringar av såväl produktivi-
tet, som absolut produktionsvolym, det senare ett särskilt viktigt mål i
efterkrigstidens europeiska ransoneringsekonomier. Andra frågor kunde
däremot inte ställas inom denna ram, såsom i vilken utsträckning den högt
standardiserade produktionen tillfredsställde konsumenternas krav, vilket
ofta påpekas i historieskrivningen inom kvalitetsrörelsen (Park Dahlgaard,
2000).

”Kvalitet” utvecklades från en produktionsnära praktik till en generell
ledningsdoktrin inom ett nätverk av amerikanska forskare och konsulter
och japanska managers och policyproducenter under decennierna efter
andra världskriget (Tuckman, 1995; Xu, 2000). Amerikanska kvalitets-
ingenjörer introducerade tekniker för kvalitetsstyrning i japansk industri,
men med andra, mer strategiska förtecken, som en angelägenhet för före-
tagsledningar och en ny väg till framtida konkurrenskraft. När kvalitets-
styrningen introduceras i USA är det ett komplett paket av styrdoktrin,
formell kunskap och tekniker för styrning. Det definieras som ”manage-
ment” (Total Quality Control) och är därmed inte längre en angelägenhet
för ingenjörer på låga hierarkiska nivåer i perifera funktioner. Den nya
styrdoktrinen byggde på premissen att göra marknadens värderingar av
produkterna till överordnad princip för all verksamhet och framför allt för
hur styrning och organisering av all verksamhet iscensätts3. Marknadens
preferenser flyttas in i företaget med olika mättekniker och blir styrande
inte bara för slutinspektioner utan för hela förädlingskedjan, dess delresultat
och organisering. Det centrala objektet för styrning är de processer där
värde för kunden skapas (se Adam & Hansson i denna bok). Denna för-
flyttning av styrningens fokus från produktivitet i materiell produktion till
processer som skapar värde för kunden möjliggjorde också det slutliga
stora språnget. Abstraktionen av kvalitetsbegreppet, och dess vidhäng-
ande tekniker (såsom kartläggning av värdeskapande processer) möjlig-
gjorde anspråken att vara en sammanhängande ram för organisering och

3 Denna process är utförligt beskriven av Cole (1999).
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utvärdering av all slags organiserad verksamhet. Under 1960- och 70-
talen blir också begreppet TQM, ”Total Quality Management”, ett all-
mänt använt samlingsnamn på den doktrin, formella kunskap och tekni-
ker som handlar om ”Kvalitet”. I Sverige fanns dock ingen motsvarighet
till de nätverk som utvecklades under flera decennier mellan USA och
Japan. Hur blev då kvalitet ”Kvalitet” i Sverige?

Det professionella
kvalitetsnätverkets transformation

För att upprätthålla en acceptabel kvalitetsnivå i den svenska industripro-
duktionen förstärktes under åren efter andra världskriget det fordistiska
inspektionsparadigmet (de Geer, 1978; Bergman m fl 1999). En viktig
nationell arena för kvalitetspraxis och debatt skapades i och med bildan-
det av KIF (Kontrollingenjörernas förening), ”en ideell sammanslutning
för personer som är verksamma med kvalitetstekniska uppgifter eller som
i övrigt har erfarenhet eller intresse inom detta verksamhetsfält” (Kvalitets-
Nytt, Nr 2, juni 1992).

Från 1960-talet börjar etablerade definitioner av kvalitet och tekniker
relaterade till kontroll av produkter att problematiseras och kritiseras. Den
etablerade kvalitetsorganisationen KIF bytte delvis inriktning i april 1966
och ändrade namn till SKTF (Sveriges kvalitetstekniska förening)4. Un-
der 1960-talet börjar ett vidare kvalitetsbegrepp (på temat quality control)
att nå delar av den svenska industrin (Bergman et al 1999). Förändringen
gick dock förhållandevis långsamt i Sverige.5 Trots att det i juni 1966
hölls en internationell kvalitetskonferens (EOQC) i Stockholm, där en hel
session ägnades åt att diskutera japanska totalkvalitetsprinciper, var in-
tresset bland svenska industriledare begränsat, inte minst mot bakgrund
av att den svenska industrin gick på högvarv (Lundgren, 2000).6 De tidi-
gare nämnda professionella nätverken (KIF/SKTF) opererade på en rela-
tivt låg hierarkisk nivå och förmådde inte ifrågasätta den sammanhäng-
ande logiken för industriproduktion.

4 1985 ändrade SKTF namn en andra gång, den gången till Svenska förbundet för kvalitet
(SFK).

5 Feigenbaums bok om Total Quality Control gavs ut i Sverige 1961. Samma år blev
Sverige medlem i den europeiska kvalitetsorganisationen EOQC. I en SKTF-broschyr
från 1966 sägs att ”det föreligger ett betydande behov inom industrin att få till stånd en
väl utbildad och fackmässig kår av kvalitetskontrolltekniker”.

6 Konferensen arrangerades av SKTF och dess tema var ”Quality and Reliability Assurance”
(Kvalitets-Nytt, Nr 2, juni 1992).
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Under 1970-talet blev den exportorienterade svenska industrin alltmer
påverkad av internationella industrinormer för kvalitet. Företag i fram-
för allt tre branscher – kärnkraftsindustrin, offshoreindustrin och flyg-
industrin – tvingades att anpassa sina respektive verksamheter till de
kvalitetssäkringsstandarder som deras internationella affärskontakter an-
vände (ibid). Ett genombrott var byggandet av Ringhals kärnkraftverk på
västkusten, som helt kom att ske efter internationella kvalitetssäkrings-
standarder. Snart hade Vattenfall och ASEA Atom anammat dessa standar-
der och gjort dem till sina (Bergman m fl 1999; Lundgren, 2000). Vid
ungefär samma tid blev internationella marknader allt viktigare även för
den svenska bilindustrin, varigenom kvalitetssäkringsfrågor kom att bli
centrala. I det amerikanska juridiska systemet ges kunden en särskilt stark
position och kostsamma processer för företaget kunde följa om olyckor
kunde kopplas till bristfällig produktkvalitet (ibid).

Svensk industri genomförde under det tidiga 1980-talet ett stort antal
resor till Japan och till USA för att studera kvalitetsstyrning (Lundgren,
2000). Ericsson var ett av de företag som gjorde sådana resor och där er-
farenheterna ett par år senare kom att inspirera kvalitetsutvecklingsprojektet
”Ericsson Quality”. Även branschforskningsinstitut som IVF (för verk-
stadsindustrin) företog sådana lärresor i stor omfattning. Från att ha varit
ett ämne som främst låg i olika specialisters intresse blev kvalitet ett prio-
riterat område även för företagsledare och stora resurser sattes in för att ta
del av de metoder som omvandlat den japanska industrin under de senaste
trettio åren. Resorna var emellertid ganska dyra och det fanns inte hur
mycket tid som helst (eller vilja) att bedriva djuplodande undersökningar
om vad som låg bakom den japanska framgångsvågen (MacDonald 1999).
Därför anammade industrin till en början ganska förbehållslöst japanska
kvalitetstekniker, utan att sätta in dessa i sitt ursprungliga sammanhang.
Kvalitetscirklarnas explosionsartade spridning och plötsliga tillbakagång
illustrerar detta (Alänge, 1992). Först mot slutet av 1980-talet och början
av 1990-talet, bl a genom Nationalkommitténs och SIQ:s insatser (se ne-
dan), inleddes en bredare och mer samfälld lansering av ”Kvalitet” som
en generell ny styrdoktrin.

När kvalitetsingenjörernas förbund ändrade inriktning under 1960-talet
fick det inte någon större inverkan på näringslivets sätt att se på kvalitet
– kvalitet var fortfarande betraktat som en funktion, inte som en ny dok-
trin för att styra hela verksamheter. I Coles (s 132 f) studie av den ameri-
kanska kvalitetsrörelsen sker också ett byte av agenda i en organisation
som direkt svarar mot den svenska. Men där förändras också medlems-
underlaget under 1980-talet genom att den tidigare helt dominerande grupp-
en, ingenjörer på lägre nivåer, blandas upp med ett större inslag av mana-
gers på mellan- och högre nivåer (1999). Detta kan ses som ett uttryck för
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att relationen mellan hur en viss typ av fråga definieras och de som anslu-
ter sig till en ny agenda inte är given. Även om kvalitet lyftes ur den snäva
funktionsramen i Sverige under 1960-talet, vann inte den nya inriktningen
anhängare bland de grupper som hade högre positioner och arbetsuppgif-
ter utanför kvalitetsfunktionen i företagen. I den amerikanska motsvarig-
heten till KIF/SKTF förändrades agenda och medlemssammansättning
parallellt under 1980-talet. Det gjorde organisationen till en av de vikti-
gare nationella miljöerna för den framväxande amerikanska kvalitets-
rörelsen (ibid). I Sverige verkar de första mer påtagliga impulserna till att
mer allmänt ifrågasätta inspektionsramen ha förmedlats via internatio-
nella relationer mellan företag och internationella kontrollorgan inom ett
antal industribranscher. Där uppstod en samtidig kombination av interna-
tionell reglering, tekniska motiv och utbildning som cirkulerade kring prin-
cipen att förskjuta kontrollen från produkten till produktionen av produk-
ten. Här kan man se att perspektivet på kvalitet som en funktion bryts,
men förändringen förankras i krav på säkerhet och tillförlitlighet. Det är
en juridisk-teknisk ram, som är svår att generalisera till andra industriella
verksamheter, än mindre till icke varuproducerande organisationer. In-
tresset för det japanska framgångsreceptet under 1970-talet tycks främst
vara inriktat på vissa tekniker, men utan någon koppling till en övergrip-
ande doktrin eller till formell kunskap, av det slag som det japansk-ameri-
kanska nätverket producerade och stred för. Den ”japanska utmaning”
amerikanskt näringsliv upplevde verkar ha importerats men utan att arti-
kuleras med bäring på svensk industri och den gav upphov till en imita-
tion av vissa egenheter i japansk industripraxis, såsom kvalitetscirklarna.

Initiativen fram till 1980-talets början blev aldrig formulerade i termer
av en ny generell styrdoktrin. De högre internationella kraven på vissa
industriprodukter som uppträdde under 1970-talet var partikulära feno-
men som inte påverkade synen på styrning av produktion i allmänhet.
Säkerhet kan inte generaliseras till en styrdoktrin såsom kundtill-
fredsställelse. Det japanska exemplet förblev ett japanskt exempel, något
som kunde importeras i form av konkreta procedurer och tekniker. Sam-
manfattningsvis förblev initiativ i Sverige vad gäller kvalitetsstyrning fram
till 1980-talets mitt partikulära, kopplade till enskilda företag och bran-
scher och alltjämt en fråga för tekniska experter på lägre nivåer.

Möjligen kan man se detta som ett inslag i ett mönster som skiljer ut-
vecklingen av kvalitetsrörelsen i USA och Sverige. I USA uppträder
kvalitetsinitiativ på lokal, regional, bransch och företagsnivå innan eller
parallellt med den federala statens initiativ – bildandet av Malcolm
Baldrige Award (Cole, 1999, kap 6). Som kommer att framgå senare i
detta kapitel, uppstår motsvarande utveckling i Sverige först efter att nä-
ringslivets företrädare uppvaktat industridepartementet 1984 och staten
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därefter tagit initiativ till en nationell kraftsamling i frågan. I USA innebär
det federala initiativet att en standard definieras i förhållande till en redan
existerande flora av modeller och initiativ för kvalitetsstyrning på olika
nivåer i näringslivet. I Sverige följde utvecklingen en annan logik. Men
först ett inpass om hur den etablerade fordistiska kompromissen kom att
ifrågasättas från flera olika utgångspunkter under 1970- och 80-talen.

” ur rök och damm…”
Den svenska kompromissen på arbetsmarknaden, som endast var en svensk
variant av ett dominerande internationellt mönster under efterkrigstiden
(Amin, 1994), fixerade en rad förhållanden som kan ges mycket olika
innebörd och handlingsimplikationer (Schiller, 1993; Johansson, 1989;
Stråth, 1996). Arbetsmarknadens parter och staten tilldelades en tydlig
identitet och inriktning, liksom den enskilde anställdes roll och skyldig-
heter i förhållande till arbetsgivare, arbetskamrater och samhälle. ”Ar-
bete”, ”partsrelationer”, ”produktivitet” och ”ansvarstagande” hade un-
der några decennier en given innebörd som utgångspunkter för handling i
arbetslivet. Att denna ordning i grunden förändras i Sverige i en process
som tar sin början i sent 1960-tal och slutar i sent 1980-tal är de flesta
överens om. Varför det skedde är en mycket mer komplicerad fråga där ett
antal olika tendenser och möjligheter brukar anföras. En sådan är att den
specifikt svenska formen av solidarisk lönepolitik hade en inneboende
sprängkraft som i kombination med en internationell radikalisering och
strejkvåg oundvikligen ledde bort fackföreningsrörelsen från kompromisser
och partsrelationer (Stråth, 1996), vilket i sin tur ledde till att arbetsgivar-
sidan formade en motstrategi, som direkt avvisade alla inslag i den gamla
ordningen (Schiller, 1988). Andra förklaringar framhåller att den fordist-
iska kompromissen inte förmådde hantera de nya spänningar som upp-
stod till följd av nya teknologier, internationalisering och nya statliga priori-
teringar i den ekonomiska politiken (Jessop, 1994).

Om den ”svenska modellens” upplösning kopplas till det som står i
fokus här, inställer sig frågan: Möjliggjorde denna förändring framväxten
av kvalitetsstyrning som generell styrdoktrin? Från 1960-talet kom arbets-
livet, inte bara i Sverige, att bli föremål för problematisering från skift-
ande utgångspunkter. I sig är det ett tecken på att arbetets sociala inram-
ning inte längre betraktades som en partsrelaterad fråga utan istället som
en samhällsfråga, möjlig och nödvändig att belysa från andra utgångs-
punkter än de som var ”parternas”. Det fanns olika grunder för detta of-
fentliga intresse och ifrågasättande av arbetslivet. Demokratiska, huma-
nistiska, radikala, civilisationskritiska och utopiska utgångspunkter fanns
företrädda i både debatt, skönlitteratur och forskning (t ex Lidman, 1968;
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Thorsrud & Emery, 1969; Palm, 1974; Braverman, 1977; Stjernberg, 1977;
Gorz, 1984). Även i fråga om den mer avgränsade problematiken kring
arbetsorganisation7 finns från 1960-talet och decennierna framåt tre olika
utgångspunkter för att problematisera och formulera program för föränd-
ring av arbetsorganisation (huvudsak med bäring på tillverkningsindu-
stri) – humanisering, demokratisering och produktivitet8 (Bäckström,
1999). Inflytandet för dessa varierar över tiden i en fortgående kamp om
utrymme och tolkningsföreträde. Det viktiga är dock att det uppstår en
kontinuerlig aktivitet och organisering kring frågan om förändring av
arbetsorganisationen i näringslivet, som delvis är integrerad i den svenska
modellens premisser och aktörer, men som i varierande utsträckning för-
söker vidga vad som anses vara relevant att samarbeta kring (inte bara
produktivitet och löneutrymme). Man kan se detta ifrågasättande och
reformivrande som ett separat handlingsfält i det svenska samhället – kon-
stituerat av denna aktivitet – i form av akademiker, konsulter, statliga in-
stitut och verk samt experter hos arbetsmarknadens parter. Det arbetsorga-
nisatoriska fältet hade en gyllene era under ett par decennier av ständiga
utredningar, policyproduktion, forskning, statliga insatser och offentlig
debatt om ”arbetslivsfrågor”.

Under det sena 1980-talet uppstår en kantring åt ett mer ensidigt fokus
på produktivitet istället för humanisering och demokratisering. Bäckström
(1999) beskriver det som den senaste förändringen av fältet, men man
kan fråga sig om det inte snarare är slutet för det arbetsorganisatoriska
fältet? Det finns två skäl till det, som båda redovisas utförligt av Bäck-
ström. Dels tas fältet över av nya aktörer, dels blir problematiseringen och
programformulerandet allt mindre kopplat till synen på arbetslivet som
något mer och bredare än en rent instrumentell teknisk-ekonomisk sfär.

7 I detta sammanhang betyder arbetsorganisation organiseringen av arbetsuppgifter i ett
produktionsnära sammanhang, såsom huruvida en verksamhet har löpande band eller
gruppbaserat arbete eller graden av horisontell arbetsdelning i arbetsprocessen. Den
svenska forskningen kring dessa frågor har, till skillnad från t ex den så kallade labour
process traditionen, ägnat mindre uppmärksamhet åt kopplingen mellan frågan om
arbetsdelning på ”golvet” och organisationsstrukturen som en form av maktutövning.
Istället har man utvecklat nära relationer till arbetsmarknadens parter och sökt påverka
arbetsorganisationen i framför allt industrin i riktning mot minskad arbetsdelning. Där-
för är man också benägen att uppfatta alla former av utvidgning av arbetsåtaganden, i
form av självstyrande grupper, kompetensutveckling etc, som positiva per se.

8 Det kan finnas fog för att fråga sig om dessa tre inriktningar är så olika. Det finns en
tendens bland såväl forskare som praktiker att uppfatta styrning av människans subjek-
tivitet (identitet, drivkrafter, ideologi) som ”humanistisk” (Jacques, 1996), och strate-
gier som söker styra genom att skapa reglerade zoner av frihet som ”demokratiska” (Rose,
1999).
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De aktörer som börjar driva nya frågor har en annan bakgrund än tidigare,
de är statstjänstmän och konsulter, snarare än forskare och fackförenings-
folk, och utan förankring till ”parternas värld”. Den arbetsorganisatoriska
frågans vändning får sitt tydligaste uttryck i den statliga utredning som
benämndes produktivitetsdelegationen. Den fick ett mycket större genom-
slag än de båda parallella statliga utredningar som arbetade med de frågor
som fram till dess hållit samman det arbetsorganisatoriska fältet. Produk-
tivitet blir med produktivitetsdelegationens rapporter ett sätt att proble-
matisera hur företagen i sin helhet fungerar, med utgångspunkt i en strikt
instrumentell rationalitet (SOU 1991:82). Det arbetsorganisatoriska fäl-
tets möjlighetsvillkor var just själva ifrågasättandet av arbetets villkor och
organisation som rent företagsinterna frågor. Där vänder vinden, och fö-
retagets kontroll- och effektivitetsproblem görs till en förankringspunkt
för den offentliga diskussionen om problem och lösningar i arbetslivet.
De lösningar som 1990-talets statliga utredningar lanserade var en kom-
bination av en ny rationaliseringsideologi – de enskilda företagens pro-
duktivitets- och lönsamhetsproblem görs till en samhällelig fråga – och
att tidigare etablerade arbetsorganisatoriska modeller föreslås som lös-
ningar på denna nya problemformulering (Bäckström, 1999). Till detta
kopplades de synnerligen väl tilltagna offentliga medel (totalt cirka 10
miljarder kronor, exklusivt för arbetsorganisation cirka 5 miljarder) som
fanns att söka för förändringsprojekt av arbetsorganisation från den så
kallade Arbetslivsfonden. Ur det avslutande 1980-talet och det begynnande
1990-talet växte således ett nytt offentligt landskap fram, som å ena sidan
fortsätter en etablerad tradition av offentlig debatt och policyformulering
kring hur verksamheter i företag och alltmer också offentlig förvaltning
organiseras. Å andra sidan förändrar utvecklingen vilka aktörsgrupper som
driver dessa frågor, vilka frågorna är och hur de besvaras. Det möjliggör
också att en ny doktrin för styrning, snarare än arbetsorganisation i sig,
blir föremål för ett allt större intresse från staten, näringslivet och till sist
hela det korporativa Sverige.

”Kvalitet” som nationell kraftsamling
I början av 1980-talet hade en ny ram för kvalitet sedan mer än ett decen-
nium förespråkats i industrinära nätverk av konsulter, SKTF, bransch-
forskningsorganet IVF och vissa forskare. De hade goda och extensiva
kontakter med den operativa ledningsnivån, särskilt inom verkstadsindu-
strin. Däremot hade inte frågorna fått en erkänd, officiell status – de hade
inte blivit en del av den offentliga diskussionen om problem och lösningar
i näringslivet. Från början av 1980-talet, och delvis parallellt med den
tidigare nämnda utvecklingen, inleds en annan process på nationell nivå
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där politiker, industriledare och arbetsmarknadens parter blir involverade.
Det som inledningsvis var idéer och praktiker burna av små professio-
nella nätverk blir under den här perioden sanktionerade och påbjudna for-
mer för att organisera och styra inte bara industriproduktion utan all pro-
fessionellt bedriven verksamhet – industri, service, sjukvård och under-
visning. Den etablerade kvalitetsramen skakas om först när ifrågasättandet
lämnar industrins vardag och får en semipolitisk status som politisk-
ekonomisk kraftsamling.

I början av 1984 uppvaktades industridepartementet av företrädare för
industriföretag, som samtidigt företrädde SKTF. De ansåg att svensk
industri hade problem i den internationella konkurrensen, och då särskilt
i förhållande till japansk industri. De menade också att det var viktigt att
lära på nationell nivå av den utveckling som skett i flera företag via
interna kvalitetsutvecklingsprogram. Problemen innefattade att svenska
företag förlorade marknadsandelar, bland annat till följd av att japansk
industri gick in i nya branscher. Svenska företag hade också, menade man,
kostnader relaterade till brister i kvalitet, vilket dels påverkade lönsamhe-
ten i förhållande till existerande kunder men som också gjorde att man
tappade marknadsandelar till konkurrenter.

Statssekreteraren diskuterade frågan med en departementstjänsteman,
som bekräftade att han kände igen problemen från sina diskussioner med
industrin och med sina gamla kollegor (tjänstemannen hade under många
år arbetat i den privata företagsamheten). I maj 1985 tog industriminister
Thage G Pettersson ett initiativ till att samla företrädare för industrin, in-
dustriella organisationer och fackförbund till ett möte i Industrideparte-
mentets näringspolitiska råd.9 Man konstaterade att kvalitet var ett viktigt
problemområde och var eniga om att kraftiga åtgärder behövdes för att
öka kvalitetsmedvetandet i Sverige. En arbetsgrupp tillsattes med repre-
sentanter för departementet, STU (Styrelsen för teknisk utveckling), SIND
(Statens industriverk), IVA (Ingenjörsvetenskapsakademin), IVF (Institu-
tet för verkstadsteknisk forskning) och SFK (Svenska förbundet för kvali-
tet). Arbetsgruppen började kartlägga medvetandet om och intresset för
kvalitetsrelaterade frågor inom den svenska industrin. IVA fick i uppdrag
att göra ett antal förstudier på temat kvalitet som bland annat resulterade i

9 Näringspolitiska rådet var ett samrådsorgan inom departementet vid den tiden med före-
trädare för industri och fackföreningar. Representanterna var 1985 bl a Björn Svedberg
(vd Ericsson), Percy Barnevik (vd  ASEA) och Stig Malm (ordförande i LO). I det rådet
var den tidigare nämnde tjänstemannen sekreterare och där presenterade han, för
departementsledningens räkning, de synpunkter som kommit fram.
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en diskussion om och beräkning av näringslivets så kallade kvalitetsbrist-
kostnader.10 Det var en term som kom att fungera som något av en för-
ankringspunkt för den fortsatta diskussionen under 1980-talet. Resultaten
ansågs tyda på att en satsning på kvalitetsstyrning var viktig för svensk
konkurrenskraft.

Detta var bakgrunden till en nationell samling i en kvalitetskampanj
som strax därefter kom att manifesteras i och med bildandet av National-
kommittén för svensk kvalitet.11 Nationalkommittén bildades i november
1986 på initiativ av SAF, LO och PTK samt industri- och civildeparte-
mentet. I kommittén ingick representanter för regeringen, parterna på ar-
betsmarknaden, industrin och den offentliga sektorn. Nationalkommittén
stod bakom en landsomfattande kvalitetsoffensiv under namnet ”Svensk
kvalitet – rätt sätt”. Offensiven leddes av en styrgrupp och ett kansli med
Bengt Norström (den tidigare nämnde tjänstemannen på industrideparte-
mentet) som generalsekreterare.12 Under kansliet sorterade sedan ett antal
arbetsgrupper; en för principiella frågor, en informationsgrupp,en grupp
för utbildningsfrågor, en grupp för den offentliga sektorn och en stand-
ardiseringsgrupp (Kvalitets-Nytt, Nr, 1 maj 1987). Till hedersordförande
utsågs HKH Prins Bertil.

Mot slutet av 1986 gav också industridepartementet i uppdrag åt kon-
sulten Sven-Olov Reftmark att undersöka läget inom forskning och ut-
veckling på kvalitetsområdet och att föreslå åtgärder som snabbt kunde
tillgodose de ökade krav som ställdes på förbättrad utbildning i kvalitets-
kontroll.13 Rapporten som följde kom att ligga till grund för förslag i en
regeringsproposition angående industri och forskning, proposition 1986/
87:74 (Lundgren, 2000). Den kom också att utgöra bakgrunden till en

10 IVA gjorde, med Industridepartementet som uppdragsgivare, en förstudie om möjlighe-
terna att initiera en landsomfattande satsning på kvalitet. Resultaten som betonade att
det var nödvändigt med insatser såväl inom industri som offentlig sektor presenterades i
en rapport (”Kvalitet för ökad konkurrenskraft”, IVA-rapport 288–1985).

11 I ett uttalande i SFK:s tidskrift Kvalitets-Nytt (Nr 1, maj 1987) menade Norström dock
att skälet till kommitténs initierande var att befästa Sveriges styrkeposition på kvalitets-
sidan snarare än som en reaktion på ett dåligt kvalitetsläge. Det övergripande målet med
kvalitetsoffensiven var att ”höja den gemensamma välfärden i landet”.

12 I styrgruppen ingick Carl Fredriksson (industridepartementet), Sören Häggroth (civil-
departementet), Jan Peder Norstedt (SAF), Göran Karlsson (LO), Stig Ahlin (TCO) och
Göran Witlock (SAF) (Kvalitets-Nytt, Nr 1, maj 1987).

13 Sven-Olov Reftmark hade under en kort period under 1980-talet verkat som teknisk
attaché i Washington, där han kommit i kontakt med många centrala aktörer inom den
amerikanska kvalitetsrörelsen och med tankarna bakom Malcolm Baldrige National
Quality Award. Reftmark var en av de som lanserade idén att införa ett motsvarande pris
i Sverige, baserat på liknade principer (Reftmark intervju 1999).
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annan studie av Reftmark samma år. I oktober gav dåvarande Universi-
tets- och högskoleämbetet (UHÄ) Reftmark i uppdrag att utreda kvalitets-
utbildningen vid de stora universiteten i landet. I studien ingick Kungliga
tekniska högskolan (KTH), Chalmers tekniska högskola (CTH), universi-
teten i Linköping, Lund och Luleå samt handelshögskolan i Stockholm
och handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

Resultaten presenterades i en rapport (UHÄ 1987) där det konstatera-
des att den svenska kvalitetsutvecklingen i stort följde den internationella
utvecklingen, mycket beroende på att svensk industri var så internationa-
liserad. Det konstaterades emellertid också att utbildningsinsatserna på
högskolenivå inte stod i paritet med de krav som kunde ställas. Utbildningar
anordnades delvis genom företagsinterna program och konsultinsatser, men
universitetens roll var obetydlig. Rapporten innehöll ett antal förslag till
åtgärder. Till exempel skulle åtminstone en professur med inriktning mot
kvalitet inrättas vid vart och ett av de större universiteten och varje stu-
dent som följde ett civilingenjörs- eller civilekonomprogram skulle följa
minst en grundläggande kurs i kvalitetsstyrning.

Nationalkommittén var aldrig tänkt att bli annat än en temporär över-
gångslösning. Styrgruppen gav under 1988 i uppdrag åt Sven-Olof
Reftmark att studera och föreslå en struktur till en mer permanent organi-
sation för främjandet av kvalitetsutveckling i Sverige (Lundgren, 2000).
Ett första förslag presenterades i juni 1988 och efter några mindre juste-
ringar lade Reftmark i september samma år fram ett förslag som antogs av
styrgruppen. En viktig utgångspunkt var att den nya organisationen skulle
vara oberoende och ha samma djupa och breda förankring i det svenska
samhället som Nationalkommittén lyckats skaffa sig på kort tid. Enligt
förslaget skulle en ny organisation lanseras i januari 1990.

Det centrala i förslaget till ny organisation var att ett kollektivforsk-
ningsinstitut skulle bildas som kom att få namnet Institutet för kvalitets-
utveckling (SIQ).14 Institutets uppgifter skulle bestå i forskning och utveck-
ling, utbildning och information. Institutet kunde även initiera uppdrags-
forskningsprojekt och ge support till medlemmarna i Intressentföreningen
(se nedan). Vidare skulle ett särskilt råd för kvalitetsutveckling etableras,
där personer som utmärkt sig på kvalitetsområdet skulle väljas in.

SIQ finansierades till att börja med i lika delar av industridepartementet
och den intressentförening för kvalitetsutveckling som bildades. Medlem-

14 Kollektivforskningsinstitut är organ för tillämpad forskning kring frågor som har rele-
vans för flera företag och som staten anser värda att stödja och samordna. Instituten (t ex
förpackningsforskningsinstitutet) finansieras och ägs gemensamt av staten och företag,
de senare genom intressentföreningar. SIQ skiljer från andra institut då dess område inte
kan sägas vara av teknisk natur.
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arna i intressentföreningen skulle vara representanter för såväl offentliga
som privata företag, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer samt or-
ganisationer som i någon mening hade starka länkar till kvalitetsfrågor.
Dessutom kunde finansiella medel komma in i form av betalning för ut-
förda uppdrag och som betalning för deltagande i kurser som institutet
anordnade. Det senare är numera SIQ:s huvudsakliga intäktskälla.

SIQ grundades efter förslaget i december 1990. Bengt Norström till-
trädde som tillfällig VD, men då han inte ville lämna Stockholm för Göte-
borg, anställdes ek.dr. Johnny Lindström från Handelshögskolan vid Gö-
teborgs universitet. Lindström hade tidigare spelat en viktig roll i den väst-
svenska kvalitetssatsningen.15 I enlighet med planerna bildades ett stöd-
jande råd för kvalitetsutveckling med Volvos dåvarande VD Gunnar L
Johansson som ordförande. Under den första tiden var det inte helt tydligt
vad den nya organisationen skulle ägna sig åt. SIQ arbetade dock snart i
fyra huvudprogram – information, utbildning, forskning och utveckling
samt speciella uppgifter. En viktig uppgift inom ramen för det sistnämnda
blev att utveckla ett nationellt svenskt kvalitetspris motsvarande Malcolm
Baldrige National Quality Award som hade instiftats i USA 1987 (Lund-
gren, 2000, Kvalitets-Nytt, Nr 4, november 1990).

Arbetet med att instifta ett svenskt kvalitetspris kom igång snabbt. En
första pilotomgång initierades under 1991 med sex deltagande företag (tre
serviceföretag och tre tillverkande företag). SIQ fick assistans från IBM i
Järfälla som hade tidigare erfarenhet av arbete med Malcolm Baldridge
Award i USA. Arbetet med den svenska utmärkelsen – som kom att gå
under beteckningen Utmärkelsen Svensk Kvalitet (USK) – kom igång 1992
och den första utmärkelsen vanns av IBM i Järfälla. Till en början gavs
utmärkelsen till stora industriföretag (eller divisioner inom dessa), men
på senare år har vinnare även utsetts i andra typer av organisationer, till
exempel en sjukvårdsenhet 1996, ett mindre tillverkande företag 1998
och ett företag i servicesektorn 1999. Även om utmärkelsen fått relativt
lite utrymme i media, har den varit en viktig länk i spridningen av den nya
styrdoktrinen till svenska organisationer och då framför allt till små före-
tag med mindre resurser och organisationer inom den offentliga sektorn.
Under senare tid har största delen av SIQ:s insatser riktats just mot den
offentliga sektorn. Lika viktigt som USK är förmodligen det relativt stora
antal ”derivat”, som finns i form av tävlingar för regioner och sektorer (bl
a landstingen och skolor) samt enskilda organisationer (Telia, Stockholms
kommun m fl).

15 Den västsvenska kvalitetssatsningen pågick mellan 1987 och 1992 som ett samarbets-
projekt mellan Chalmers, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och industrin
(t ex Celsius, Ericsson och Vattenfall) (Alänge & Lundgren 2000).
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Det stora språnget
Olikheten mellan den svenska utvecklingen och den amerikanska visar
vikten av att belysa dynamiken i olika länders nationella eliter (jämför
Guillén, 1994; Djelic, 1998). I Sverige vände sig näringslivet till staten
med en begäran att staten skulle agera i frågan, eller snarare göra det till
en nationell fråga. Initiativet kan knappast förstås som en förväntan att
staten skulle engageras operativt i kvalitetsstyrning på bred front. Snarare
torde det ha varit en förväntan att staten skulle legitimera själva proble-
matiken – erkänna den, välsigna åtgärder och initiativ och, inte minst,
skapa en arena för korporativt samarbete mellan företag, fackföreningar,
kommuner och landsting. I ett land där staten och partsöverenskommelser
har en historiskt betingad hög legitimitet får en sådan handling stor betyd-
else. När staten och arbetsmarknadens parter uppfattas som garanter för
det allmänna goda, kommer motstånd mot överenskommelser att uppfatt-
as som uttryck för ideologiska ytterkantspositioner. Argument är inte legi-
tima i sin egen kraft, utan för att bli det måste de uttalas av rätt personer, i
rätt miljöer eller till och med genom att erkända miljöer för argumenten
skapas, såsom SIQ och dess nätverk av chefer och kvalitetsaktivister från
företag och offentlig sektor.

”Kvalitet” blev en fråga av nationell dignitet genom att kvalitetsstyrning
inte längre motiverades av företags- eller branschspecifika problem, så-
som under perioden före 1980-talets mitt. De internationella kraven att
företags inre processer skulle vara utformade på ett visst sätt i branscher
som flyg- och offshoreindustrierna var ett konformitetskrav som aldrig
kunde bli utgångspunkt för en mer generell problematisering av styrformer
i företag. När representanter från näringslivet kontaktades industrideparte-
mentet formulerades istället mycket generella problemskrivningar, i ter-
mer av lönsamhet och konkurrenskraft på såväl företagsnivån som bransch-
och nationell nivå. De sades vara relaterade till inre strukturella problem i
såväl företag som den offentliga sfären. Bristerna kunde bara avhjälpas
genom breda insatser i samverkan mellan stat och företagsamhet. Det
japanska exemplet sågs nu som ett exempel på en nationell tillämpning
av en annan styrdoktrin som var universellt tillämpbar, snarare än ett
idiosynkratiskt framgångsexempel.

Nationalkommiténs sammansättning kan tolkas på olika sätt. Det
korporativistiska anslaget med ”alla tillsammans” skulle kunna tas till in-
täkt för att ”Kvalitet” är en agenda som är konform med den traditionella
svenska modellens principer och praktiker. Men till skillnad från det tidi-
gare historiska fallet rationaliseringsrörelsen, omförhandlas eller villkoras
aldrig kvalitetsrörelsens doktrin genom att infogas i någon form av kom-
promiss mellan parter som ger uttryck för konflikterande intressen (se
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Hasselbladh, 2001 för en mer utförlig analys). Nationalkommitén kom att
oförmedlat företräda den internationella kvalitetsrörelsens doktrin, liksom
det senare bildade nationella kvalitetsinstitutet SIQ. Även de fackliga
centralorganisationernas företrädare deltog i, och gav institutionellt stöd
åt, såväl nationalkommittén som dess efterföljare SIQ.

Som analyseras mer i detalj i några av bokens övriga kapitel har efter
SIQ:s bildande 1991 skett en formlig explosion av nya kvalitetsutmärkelser
inom offentlig och privat sektor (Furusten; Bejerot & Erlingsdóttir). Sta-
ten tog även andra initiativ såsom inrättandet av nya professurer och
utbildningar från 1980-talets slut och framåt och lagstiftning om kvalitets-
styrning inom sjukvården från 1997. På alla dessa områden kan man se att
kvalitetsrörelsens doktrin och tekniker har förts vidare utan några
omförhandlingar eller villkoranden. I landstingsförbundets version QUL
finns tillägget att kundbegreppet i sjukvården kan vara applicerbart på
fler kategorier av aktörer (huvudmän, anhöriga, remittenter osv) än i ett
företag, men det implicerar samma typ av handlingsorientering – anpass-
ning till ”Kunden” som en opåverkbar ”kraft”.

Att tala om ”Kunden” har idag en helt annan dignitet i alla slags orga-
nisationer än 1980. Det förhållandet kan inte förstås om man inte beaktar
framväxten av en institutionell miljö som producerar vissa typer av sann-
ingar. Men kvalitetsrörelsens effekter kan inte förstås bara med ledning
av detta. Efter att organisationer genomfört sina kvalitetsgranskningar följer
ofta ett praktiskt arbete med att införa kundorienterad verksamhetsstyrning,
i egen regi eller i samarbete med olika slags konsultföretag. En doktrin är
just bara en doktrin så länge den inte materialiseras i form av konkreta
tekniker som formar handling och tänkande. Det är i iscensättningen av
”Kvalitet” i vardagens praktiker som den egentliga förändringen sker –
när vi börjar mäta, utvärdera och handla. Det finns således starka skäl att
närmare undersöka de lokala processer där kvalitetsrörelsens doktrin och
tekniker iscensätts. Flera av kapitlen i denna bok är sådana analyser.
Men det bör ske parallellt med en kritisk analys av kvalitetsrörelsens dok-
trin – dess sätt att formulera problem och lösningar. I bokens slutkapitel
återkommer vi till denna diskussion. Att bara studera hur en agenda ut-
vecklas, eller omvänt bara hur aktörer bildar koalitioner är inte tillfreds-
ställande om man antar att en styrdoktrin också formar de aktörer som
företräder den och de organisationer där den iscensätts.
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KAPITEL 4

KVALITETSIDÉNS
MATERIALISERING I
HÄLSO- OCH SJUK-

VÅRDEN

Eva Bejerot och Gudbjörg Erlingsdóttir

Över tid har hälso- och sjukvården problematiserats utifrån många olika
utgångspunkter. Om vi ser tillbaka på de senaste decennierna kan vi ur-
skilja ett par perioder. Under 1970-talet började sjukvården betraktas som
omänsklig, teknikfixerad och utan helhetssyn. Problemet ansågs då vara
orsakat av byråkratisering och bristen på medborgerligt inflytande och
målet var att demokratisera sektorn. Under 1980-talet lyftes istället styr-
problematiken fram. Politiker och tjänstemän var frustrerade över att de
saknade insyn och möjlighet att styra verksamheten. Problematiken ac-
centuerades av den resursbrist som vården ansågs stå inför och som skulle
komma att kräva prioriteringar och effektiviseringar. Under 1990-talet
följde en tid av nedskärningar och, i enlighet med huvuddragen i New
Public Management, blev avreglering, decentralisering, konkurrens och
marknadstänkande viktiga ingredienser i den nya sjukvårdspolitiken (jäm-
för Borgert 1992, Hasselbladh 1995, Forsell 2000). Mot bakgrund av dessa
problematiseringar introducerades kvalitetsidén i den svenska hälso- och
sjukvården – en styrdoktrin som förmått attrahera både politiker som sökte
vägar att öka medborgarnas inflytande och tjänste-män som önskade me-
toder för att kunna styra sektorn.

I mitten av 1980-talet började en grupp anställda på Spri (Sjukvårdens
planerings- och rationaliseringsinstitut) att intressera sig för kvalitets-
säkring. Några år senare kom ”kvalitet” att bli på modet när allt fler orga-
nisationer inom hälso- och sjukvården använde sig av olika modeller för
att mäta och säkra kvaliteten (jämför Rombach 1990, Borgert 1992,
Czarniawska och Sevon 1996). Idén har dock kommit att bli mer än ett
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modefenomen. I januari 1997 trädde en lagändring i kraft som gjorde sys-
tematiskt kvalitetsarbete till ett obligatorium för all vårdande verksamhet.
Mycket tyder dock på att detta inte har varit oproblematiskt, och att perso-
nalen (särskilt läkarna) inom hälso- och sjukvården inte till fullo accepte-
rade det nya sättet att styra verksamheten (Kivimäki m fl 1997, Erlingsdóttir
1999a, Thomsen 2000). Detta är inte förvånande eftersom kvalitetsidén
utmanar den medicinska professionens särställning som garant av kvali-
teten genom vetenskapliga prövningar, beprövad erfarenhet och kollegial
granskning. Lagändringen kan ses som ett tecken på ett motstånd, då så-
dana tvingande medel inte behövs i de fall en idé sprider sig och institu-
tionaliseras ”spontant” (Berger och Luckmann 1966/1969).

I detta kapitel analyserar vi kvalitetsidéns ”resa” inom hälso- och sjuk-
vården under de senaste femton åren.1 Vi beskriver de problem som till-
skrivits den svenska hälso- och sjukvården, det vill säga de problem som
kvalitetsidén setts som en lösning på. Vi följer utvecklingen från idé till
lag samt beskriver några av de försök som gjorts att översätta och mate-
rialisera denna idé i form av program, modeller och tekniker. Avslutnings-
vis presenteras några utvecklingsprojekt vari morgondagens kvalitets-
system kan skönjas, system som baseras på informationsteknik.

Vi använder begreppet kvalitetsidé2 för att markera att det inte är en
teknik, en modell eller en definition vi har studerat. I praktiken har kvalitets-
idén givit upphov till en rad styrningsmodeller eller produkter som har det
gemensamt att de kommer ”utifrån”, det vill säga de har inte uppstått i
den vårdande praktiken och de har management som kunskapsbas. Cen-
tralt i dessa modeller är att normer hämtas utanför verksamheten, i kund-
ens preferenser, och att de förmedlas till medarbetarna genom systema-
tiska uppföljningar, mätningar och åtgärder i området. Olika produkter
som ”Utmärkelsen Svensk Kvalitet” och Kvalitet – till er tjänst!”,  Organi-
sationsgranskning, ”ISO 9000”, liksom satsningar på kvalitetsindikatorer
och kvalitetsregister bygger på kvalitetsidén.

De studier som ligger till grund för kapitlet är gjorda i ett nyinstitutionellt
perspektiv (se Meyer och Rowan 1977; DiMaggio och Powell 1991). En
tolkningsmodell för att följa spridningen av kvalitetssäkringsidén har vi
funnit i Czarniawska och Joerges (1996, s 46) ”idémodell”, där de presente-
rar ett sätt att gestalta och förstå institutionaliseringsprocesser. Modellen
är avsedd att förklara förändringar i organisationer genom översättnings-

1 Studierna är gjorda inom Erlingsdottirs avhandlingsprojekt som finansierats av
Socialvetenskapliga forskningsrådet, samt Bejerot och Hasselbladhs projekt ”Tredje vågen
av New Public Management” som finansieras av Rådet för arbetslivsforskning.

2 Se även inledningskapitlet i denna bok om distinktionen mellan kvalitet såsom det ofta
uppfattas i dagligt tal och ’kvalitet’ såsom det avses i management.
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processer och materialisering av idéer. Översättning är ett nyckelbegrepp
i modellen, som inte innebär en strikt översättningsprocess ”ord för ord”,
utan exempelvis att ett abstrakt språk översätts till ett konkret språk; till
texter, modeller och handlingar (Latour 1986; Callon 1986). Den innebär
också att resultatet av översättningen är svårkontrollerbart. Idéns eventu-
ella effekter beror bland annat på hur idén omtolkas när och där den över-
sätts. Modellen förutsätter därmed att idéer som tas in som lösningar i
organisationer leder till såväl planerade som icke planerade, önskade och
icke önskade förändringar.

Från idé till lag
För att kunna motivera förändringar måste den befintliga verksamheten
framställas som bristfällig eller otillräcklig. I ett komplext område som
hälso- och sjukvården finns alltid någon grund för rådvillhet och
problematiseringar. Ett sådant ”problematiseringsskov” inleddes med ESO-
rapporterna från finansdepartementet i mitten på 1980-talet, då hälso- och
sjukvården omdefinierades från att vara av världsklass till ett verksam-
hetsområde i kris. Rapporterna ingick som en del i projektet ”Studier kring
den offentliga tjänsteproduktionen”, som ESO hade fått till uppgift av re-
geringen att genomföra. Det grundläggande syftet med projektet var att
utveckla former för att redovisa den offentliga förvaltningens verksam-
het, på liknande sätt som den privata sektorn i nationalräkenskaperna.
Dittills hade den offentliga förvaltningen betraktats som en konsument av
resurser – dess kostnader var desamma som dess intäkter. Det hade därför
inte varit möjligt att jämföra den offentliga förvaltningen med det privata
näringslivet beträffande effektivitet och produktivitet.

Efter ESO-rapporterna i mitten av 1980-talet ökade intresset för den
offentliga sektorns effektivitet, produktivitet och kvalitet (jämför
Czarniawska 1988; Corvellec 1995). ESO-rapporternas krav på att mäta
den offentliga förvaltningens effektivitet, produktivitet och sedan dessa
två i relation till kvaliteten introducerade ett nytt sätt att värdera och redo-
visa den offentliga förvaltningens verksamhet. Rapporten väckte starka
reaktioner bland dem som arbetade inom vården och den fick utstå en del
kritik, bland annat för att den inte tog hänsyn till den kvalitetsförbättring
som skett inom vården under den aktuella perioden. För att komplettera
sina bedömningar gav ESO därför i uppdrag åt Spri att ta fram ett under-
lag för hur kvaliteten hade utvecklats under perioden 1960 till 1980:

Det vi gjorde då på Spri var att för det första konstatera att det överhuvud-
taget inte gick att beskriva kvalitetsutvecklingen under den här perioden,
därför att man inte hade den typen av mått och mätmetoder. Det fanns inga
data helt enkelt som man kunde använda sig av. (Intervju med en av initia-
tivtagarna till kvalitetssäkringsarbetet på Spri)

Kvalitetsidéns materialisering i hälso- och sjukvården
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ESO ville ha ett mått på kvaliteten för att visa att de kvalitetsförbättringar
som skett under den aktuella tiden inte räckte för att förklara hela den
framräknade minskningen i produktivitet. De som arbetade ute i vården
var däremot intresserade av att påvisa det motsatta, det vill säga att den
minskade produktiviteten kunde skyllas på den kvalitetsförbättring som
skett inom hälso- och sjukvården under perioden. På Spri fanns det där-
med två (motstridiga) skäl till att skaffa fram mått och mätmetoder för
kvalitet inom vården och deras uppgift var nu att hitta en modell eller
metod för att mäta kvalitet inom den svenska sjukvården.

I Spris första rapport om kvalitetssäkring (Spri 1987), som skrevs i sam-
arbete med ESO, konstateras i förordet att ”vi saknar enkla och tillförlit-
liga metoder att mäta sjukvårdens kvalitet och effektivitet”. Rapporten
presenterar kvalitetssäkringar som ett sätt att komma tillrätta med detta;
en metod för att mäta och värdera samt vid behov förbättra kvaliteten.
Rapportens problematisering ligger helt i linje med den då framväxande
kvalitetsdiskursen i USA, där centralgestalter som Juran (1974), Crosby
(1979) och Deming (1986) hade stor framgång med sina idéer om hur den
amerikanska industrin skulle möta den japanska utmaningen.

En nationell strategi
Efter Sprirapportens introduktion av idén om kvalitetssäkring ökade sam-
arbetet mellan Socialstyrelsen, Spri och Landstingsförbundet och den
Nationella Samrådsgruppen inrättades omkring 1990. Detta blev ett or-
gan för att samordna åtgärder och signaler till hälso- och sjukvården. Ett
viktigt mål för gruppen var att skapa en gemensam syn på kvalitetssäkring-
sarbetet inom sjukvården i Sverige. Huvudargumentet var sjukvårdens
kostnadskris och de effekter den förväntas leda till; att fortsatta kostnads-
besparingar kommer bli nödvändiga under de närmaste decennierna. I ljuset
av detta ansågs det viktigt att slå vakt om vårdkvaliteten, bland annat med
hjälp av en nationell kvalitetssäkring. Även WHO:s (Världshälsoorganisa-
tionens) strategiska mål nämndes som en anledning att ägna uppmärk-
samhet åt sjukvårdens kvalitet. Sammantaget gav Nationella Samråds-
gruppen (Spri 1990) följande skäl till att använda kvalitetssäkringar i den
svenska sjukvården:

• Avsaknaden av metoder och mått för konsekvent uppföljning av vård-
kvaliteten.

• Världshälsoorganisationens mål om kvalitetssäkringar.
• Kostnadskrisen och dess förväntade effekter på vårdkvaliteten.
• Att kvalitetssäkringar kan användas för att förbättra kvaliteten i n o m

sjukvården.

I andra fora framhölls delvis andra perspektiv. Spris utredare i kvalitets-
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frågor motiverar i en artikel i Läkartidningen (Eckerlund och Westerborn
1991:2980) behovet av ökade redovisningssystem med rättviseskäl och
möjligheten att införa marknadsmekanismer:

Den svenska hälso- och sjukvården står sig mycket väl vid en internatio-
nell jämförelse, såväl kvantitativt som kvalitativt. Det innebär emellertid
inte att kvaliteten alltid är lika bra eller att alla som har kontakt med vår-
den erbjuds lika hög kvalitet. (…) Ett ytterligare skäl (för att uppmärk-
samma sjukvårdens kvalitet) är den aktuella utvecklingen när det gäller
sjukvårdens organisation och styrform. Skall det bli möjligt att införa
marknadsmekanismer och konkurrens i vården är det självfallet nödvän-
digt att på ett helt annat sätt än hittills redovisa vad som åstadkoms, i såväl
kvantitativa som kvalitativa termer.

En nationell modell
Nationella Samrådsgruppen saknade en modell eller standard för hur
kvalitetssäkringsarbetet ute i vården skulle genomföras på ett enhetligt
sätt. I sökandet efter förebilder utvärderades och presenterades ett antal
utländska modeller av Spri (1992). Vid den här tiden hade intresset för
”kvalitet” ökat i vården (se Rombach 1990) och Spri och Landstings-
förbundet som arbetar närmast sjukvårdspraktiken var tvungna att snabbt
konkretisera idén för att göra den gripbar för sjukvårdspraktiken. Att den
engelska modellen Organisational Audit (Organisationsgranskning) mer
än andra modeller manifesterade kvalitetsidén under perioden 1992 till
1995, beror på att just den modellen blev utvärderad av Socialstyrelsen
som en eventuell nationell modell (Spri 1990). Detta val kan tyckas märk-
ligt med tanke på att den knappast motsvarade de kriterier eller önskemål
som Nationella Samrådsgruppen fram till dess hade formulerat för en
kvalitetssäkring. Organisational Audit var inte en mätmetod, kom inte från
företagssfären och hade inte särskilt stark koppling till begrepp som
effektivitet och produktivitet. Nationella Samrådsgruppen argumenterade
ändå för modellen genom att beskriva den i termer som gjorde att den
framstod som en lösning på dessa problem. Vidare motiverades valet med
att hälso- och sjukvården i England hade genomgått liknande omvälv-
ningar som den svenska hälso- och sjukvården nu stod inför.

Under perioden 1992 till 1995 infördes och utvärderades Organisational
Audit på Universitetssjukhuset i Lund. På sjukhuset motiverades satsningen
med att kvalitet låg i tiden, att det var ett påbud från Socialstyrelsen och
Spri och att kvalitetssäkring kunde fungera som ett konkurrensmedel i
köp-och-sälj system. Kvalitetsarbetet på sjukhuset tycks ha genomförts
framför allt på den administrativa nivån. Vid den externa granskningen
hösten 1995 fick Universitetssjukhuset i Lund kritik för brist på en tydlig
verksamhetsidé och mätbara mål (Granskningsrapport 1995), vilket speg-
lar Nationella Samrådsgruppens tolkning av kvalitetsidén som en före-
tagsekonomisk styrmodell vid den här tiden. Organisationsgranskningen
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blev inte bestående på Universitetssjukhuset i Lund, och den uppfyllde
inte heller Socialstyrelsens krav på en nationell modell.

Föreskrift och lag
Under den tid som kvalitetssäkringsprocessen ägde rum på Universitets-
sjukhuset i Lund hade kvalitetsidén implementerats i någon form på många
platser inom sjukvården i Sverige. Metoder och modeller varierade däre-
mot. Organisational Audit provades på sammanlagt tolv sjukhus, ISO-9000
dök upp på flera sjukhus och ackrediteringar av laboratorier ökade lavin-
artat, flera kliniker anmälde sig till tävlingen ”Utmärkelsen Svensk Kvali-
tet” och Landstingsförbundet förberedde sin egen variant av denna täv-
ling. Dessutom hade medicinförbunden blivit uppmanade av Nationella
Samrådsgruppen att ta fram egna medicinska indikatorer för att arbetet
inom specialistkompetenserna skulle kunna jämföras. Kvalitetsarbeten
hade även initierats från vårdgolvet och på så sätt kommit att utgöra lo-
kala varianter, som exempelvis kvalitetscirklar bland undersköterskor i
Norrbotten.

Trots den breda floran av kvalitetsarbete på olika nivåer ute på sjukhu-
sen och andra vårdinstanser ansåg Nationella Samrådsgruppen att det ökade
engagemanget för kvalitetsarbete inte i tillräcklig utsträckning hade stöd
av chefsöverläkare och administrativ ledning. De kom fram till att det
saknades ett styrinstrument som även gav beslutsfattarna och de medicin-
ska cheferna incitament att arbeta med kvalitetssäkringar:

Så kom man då från Socialstyrelsens sida fram till att man nog borde ha en
föreskrift om kvalitetssäkring som ställde lite krav på ledningen också.
Därför att det var ju inte så stort problem egentligen med hälso- och
sjukvårdspersonalen för de var intresserade och engagerade och ville, men
det var lite svårt att få med ledningen på det och få dem att ta sitt ansvar.
(Intervju med en av representanterna i Nationella Samrådsgruppen)

Socialstyrelsens föreskrift ”Kvalitetssäkring i hälso- och sjukvård inklu-
sive tandvård” (SOSFS 1993:9), som kom ut i januari 1994, gick i princip
ut på att i samtliga vårdorganisationer skulle all legitimerad personal fort-
löpande bedriva systematiskt och dokumenterat kvalitetssäkringsarbete.
Men föreskriften ansågs inte ha haft tillräcklig genomslagskraft. Riksre-
visionsverket framförde kritik mot att Socialstyrelsens föreskrift ”inte i
tillräcklig omfattning drivit på utvecklingen av hälso- och sjukvårdens
egenkontroll, det vill säga systematiserade rutiner och procedurer för att
främja egen kvalitet och säkerhet” (Riksrevisionsverket 1996:17). Vidare
hotades hälso- och sjukvården med en ”kontrollapparat av stora dimen-
sioner”, en obligatorisk kvalitetssäkring, om den inte levde upp till kra-
ven om ökad egenkontroll (s 58).

Som stöd för hur förändringen i Hälso- och sjukvårdslagen 1996/1997,
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som föreskriver systematiskt kvalitetsarbete, skulle tillämpas utarbetade
Socialstyrelsen ny föreskrift, ”Kvalitetssystem i hälso- och sjukvården”
(SOSFS 1996:24). I denna omarbetade version av föreskriften har den
övergripande benämningen bytts ut, från kvalitetssäkring till kvalitets-
system. Här presenteras kvalitetssäkring som aktiviteter som säkerställer
att rätt saker görs på rätt sätt från början varje gång, vilket antyder att
det lagen vill uppnå är en kontroll över de dagliga rutinerna. Föreskriften
om kvalitetssystem innehåller sex paragrafer.3 I samtliga betonas vikten
av dokumentation. Under paragrafen om ”Dokumentation och spårbar-
het” finner vi en beskrivning av vad patientjournaler ska innehålla, men
också andra områden där dokumentationsarbete bör göras enligt följande:

I till exempel lokala vårdprogram, vårdplaner och journaler kan vidare
ansvar, mål, riktlinjer, rutiner, mätpunkter och mått för vård och behand-
lingsprocesser beskrivas. (…) I dokumentationen bör ingå mål, organisa-
tion, ledning och styrning av aktiviteter, processbeskrivningar, kvalitets-
rutiner samt beskrivningar av verksamhetens effekter. Av verksamhets-
planen bör framgå i vilken grad kvalitetsmålen uppnåtts inklusive effekter
av vård och omhändertagande, patienternas/närståendes uppfattning,
kvalitetssystemets effekter, förbättringsåtgärder och effekterna av dessa.

Föreskrifterna kan ses som en översättning av kvalitetsidén. Andra över-
sättningar har gjorts i form av kvalitetsmodeller, handböcker och standards.
Eftersom kvalitetsidén under hela perioden från det att den dök upp i mitten
på 1980-talet varit tämligen abstrakt har fältet varit öppet för olika över-
sättningar och modellernas dominans har varierat över tiden. Ett av de
vanligaste instrumenten sedan mitten av 1990-talet har varit modeller base-
rade på den amerikanska ”Malcolm Baldrige National Quality Award”.
Modellen har spridits till många länder och den svenska versionen kallas
”Utmärkelsen Svensk Kvalitet” och administreras av Institut för Kvalitets-
utveckling (SIQ). I följande avsnitt beskrivs hur denna modell översätts,
sprids, och så småningom, ifrågasätts och ersätts eller kompletteras av
nya metoder för kvalitetsstyrning i hälso- och sjukvården.

Landstingsförbundet sprider ljuset
”Utmärkelsen Svensk Kvalitet” (USK), är ett ”verktyg för kundorienterad
verksamhetsutveckling”. Enligt verktygets instruktioner bör tvärfunk-
tionella arbetsgrupper inrättas som involverar både ledning och medarbe-
tare. Omkring tvåhundra frågor ska besvaras om hur arbetet görs samt
hur man utvärderar och förbättrar det man gör. Idealet om kundstyrning är

3 §1 System för att fortlöpande säkra och utveckla kvaliteten, §2 Patientens värdighet,
integritet, delaktighet och säkerhet, §3 Ansvar, §4 Krav på kvalitetssystem, §5 Egen-
kontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring, §6 Dokumentation och spårbarhet.
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inbakat i frågorna. Frågorna handlar exempelvis om hur ledningen arbe-
tar med visioner och strategier, hur kundernas behov översätts till produkt-
specifikationer och hur kundernas tillfredställelse mäts. Det handlar om
en omfattande kartläggning, analys och dokumentation av verksamheten
som genomgående görs utifrån ett kundperspektiv. Resultatet ska vara ett
underlag för verksamhetsutveckling – en utveckling som styrs genom frå-
gornas konstruktion. Verksamheten poängsätts på en skala från noll till
tusen, det vill säga som någonstans från ”på väg” till ”i världsklass”. I
verktyget finns också ett tävlingsmoment.4

Landstingsförbundet drev under 1993 ett försök där USK testades på
ett antal sjukhuskliniker och en vårdcentral. Arbetet genomfördes med en
stor grupp sjukvårdspersonal från olika landsting samt med representan-
ter för läkarnas och sjuksköterskornas fackliga organisationer. Arbetslivs-
fonden var med och finansierade projektet. Utvärderingen av försöket var
mycket positiv (Landstingsförbundet m fl 1994). Modellen beskrevs som
ett avancerat instrument för förbättring av kvaliteten och ett utvecklings-
arbete där ”medarbetarna” spelar en central roll.5 Inte någonstans i denna
rapport beskrivs USK som ett lednings- eller styrinstrument (i motsats till
beskrivningen av ISO i samma rapport).

Under försöksperioden översattes begreppsapparaten i den ursprung-
liga USK-manualen för att bättre passa med sjukvårdens språk, men detta
övergavs snart eftersom arbetsgruppen kom fram till att det var viktigt att
behålla de ursprungliga begreppen och poängskalans tyngdpunkter. Man
ansåg också att det språk som används i USK ”kan ge incitament att tänka
i nya banor, till att lyfta blicken och koppla loss från det invanda” (s 21).
Begrepp som ”utfästelser till kunder”, ”utveckling och konstruktion av
varor, ”produktions- och distributionsprocesser” och ”leverantörssamver-
kan” introducerades därmed på bred front i hälso- och sjukvården.

Efter försöksperioden lanserade landstingsförbundet ett sjukvårdsderivat
av USK modellen under namnet QUL (Qvalitet – Ledarskap – Utveck-
ling) (Landstingsförbundet och SIQ, 1996) och samtidigt inrättades Kvali-
tetsutmärkelsen Svensk Hälso- och Sjukvård. Modellen fick stor uppmärk-
samhet 1996 då lungmedicinska kliniken vid Linköpings universitetssjuk-
hus vann den nationella USK-tävlingen i konkurrens med företag i det
privata näringslivet. Tävlingsmomentet i QUL/USK har dock i praktiken
knappast fungerat stimulerande på det sätt som avsetts eftersom endast ett

4 Se vidare kapitlet av Hansson och Adam i denna bok där USK-modellen beskrivs och
analyseras.

5 Exempelvis: ”… olika läkargrupper och annan vårdpersonal (har) analyserat använd-
barheten av kriterierna” (s 7), modellen innebär att ”all personal som medverkar i vård-
kedjan deltar i analysen” (s 19), samt att ”de anställda måste få tid på sig att analysera
instrumentet, lära sig konceptet och se dess möjligheter” (s 21).
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fåtal tävlingsdeltagare har anmält sig per år. Däremot har utbildningen av
tusentals granskare, så kallade examinatorer, varit av stor betydelse för
spridning av modellen i hälso- och sjukvården.

I början utbildade vi till exempel betydligt fler examinatorer än vad vi
behövde för vår utvecklingsprocess för att liksom få så många ambassa-
dörer som möjligt på olika ställen i landet som sen kunde sprida ljuset
vidare.  (Intervju med tjänsteman, Landstingsförbundet)

Satsningen på utbildning och eldsjälar på olika nivåer i organisationen
var ett sätt att introducera det nya sättet att tänka. Läkarnas motvilja att in-
volveras i kvalitetssystemen kringgås genom deras intresse för medicin-
ska framsteg:

Det är väldigt svårt att få med medicinare, och det är ett problem fortfa-
rande. Men vi har lärt oss att vi kan backa in genom kvalitetsregister. (…)
Genom att läkare kan vara intresserade av att se hur utfallet kan vara på
andra kliniker så kan man få upp intresset för frågan ”hur gör dom då?”.
(Intervju med tjänsteman, Landstingsförbundet)

Utbredningen av USK
Enligt en enkät som riktades till chefer i hälso- och sjukvården år 2000
rapporterar hela nio av tio högre chefer och åtta av tio klinikchefer att de
använder någon modell för systematiskt kvalitetsarbete. Detta gäller i alla
undersökta områden, sjukvård, primärvård, psykiatri och tandvård (Bejerot
och Hasselbladh 2001). QUL/USK är det mest spridda kvalitetsverktyget
och mer än hälften av alla klinikchefer rapporterar att de har introducerat
modellen på sin klinik. Det finns en geografisk koncentration av QUL/
USK i mellan och södra Sverige, framför allt i urbana områden. Vi finner
också en regional kontinuitet vad gäller att arbeta med denna typ av styr-
ning; det var i stort sett samma områden som redan i Rombachs studie
från 1987 utmärkte sig i kvalitetsarbetet (Rombach 1990).6

Enligt enkäten hade Landstingsförbundet och Socialstyrelsen, men även
konsulter och SIQ, varit viktig aktörer vid introduktionen av kvalitets-
styrning. Många anger att lagen/föreskrifterna om kvalitetssystem i hälso-
och sjukvården varit en avgörande faktor för att införa systemet. Internt
har ”eldsjälar” och kvalitetsansvariga varit viktiga för spridningen, medan
fackliga representanter inte uppfattats spela någon större roll.

6 Rombach sökte svar på frågan: ”Varför dessa kvalitetsprojekt i hälso- och sjukvården
under de senaste 15 åren?” Hans slutsats var att verksamheter inom landstinget sökte
legitimitet inte bara som verksamheter utan som organisationer och därför försökte imi-
tera de organisationer som framstod som framgångsrika. (Denna imitation gjordes bl  a
genom att olika idéer på modet togs in i organisationerna, Sahlin-Andersson 1996;
Blomqvist 1996a). Östergötland, (fd) Malmöhus län, Bohus och Uppsala var förebilder.
Även SAS flygbolag var en viktig förebild under denna period. Vidare skriver Rombach
att kvalitetsprojekten tycktes ha samband med professionaliseringen av administratio-
nen.
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På senare tid har dock QUL/USK ifrågasatts. Exempelvis har Lands-
tingsrevisorerna i Stockholms läns landsting utvärderat landstingets sats-
ning på modellen (Landstingsrevisorerna 1999). De konstaterar att de an-
svariga cheferna hittills endast sett små effekter på verksamhetens ”varor/
tjänster”, trots att stora resurser har satsats på projektet.

Av kritiken som framkommit förstår man, att det omfattande beskrivnings-
arbetet i flera fall lett till att man fastnat i teknikaliteter istället för att
komma till kärnan – förbättringarna. Man har upplevt detta som ett resurs-
slöseri och tröttnat. (s 10)

Revisorerna säger sig vara medvetna om att betydande effekter av kvalitets-
arbetet kommer först efter sju till tio år då medarbetarna ”fullt ut börjar
leva efter kvalitetstänkandet och värderingarna i QUL-manualen”. Lands-
tingsrådet i Stockholm tycktes dock sakna ett sådant tålamod och beslu-
tade att avveckla det centrala stödet7 för kvalitetsarbetet och QUL/USK
förlorade sin status som landstingets obligatoriska kvalitetsverktyg. Fram-
gent ska ”producenterna” själva ta ansvar för sin verksamhetsutveckling
och ”beställarnas” roll är att ställa krav på kvalitetssystem vid upphand-
lingar och avtal.

QUL/USK beskrivs några år efter introduktionen som ett sätt att ”få
upp ögonen” för ett nytt sätt att tänka och ett ”diagnosinstrument”. Idén
tycks således ha har blivit omtolkad i sjukvårdspraktiken (jämför Czarniawska
och Jorges 1996) från att vara ”det mest tidsenliga utvärderings- och
utvecklingsinstrument” som ska läras ut till medarbetarna i organisatio-
nen (Landstingsförbundet m fl 1994:3) till att vara ett diagnosinstrument
för ledningsgrupper.

Man kan nästan säga att QUL varit det den syftade till att vara, nämligen
att få upp ögonen för ett nytt sätt att tänka. Få upp intresset för TQM-
filosofi och förbättringsarbete. Redan för två–tre år sedan började vårdens
företrädare efterlysa förbättringsverktyg. QUL är ju egentligen bara ett
diagnosinstrument. Då kom Värdekompassen, att sätta ljuset på proces-
sen, försöka värdera processerna, hitta mål och mätetal som är relevanta.
Då började det snurra igång att hitta diverse förbättringsverktyg: Gör och
lär, Balanced Scorecard, Idealised Design. De är lärprojekt, nätverks-
liknande lärresor. (…) Det spelar inte så stor roll hur man börjar, bara man
gör nåt (…) Det har tagit fyra fem år att få fram den kompletta verktygs-
lådan hos oss. (Intervju med tjänsteman, Landstingsförbundet)

7 Det centrala kvalitetssekretariatet i Stockholms läns landsting hade under ett par år en
årsbudget på cirka tio miljoner som till stor del användes för att utbilda landstingspoliti-
ker och vårdpersonal. 400 personer fick en examinatorutbildning. Det inrättades ett
kvalitetspris för hälso- och sjukvården i Stockholm, som förväntades kosta ytterligare
sex miljoner per år. Ett försök till uppskattning av tidsåtgången under 1998 gjordes på
elva förvaltningar och 27 underliggande enheter. De rapporterar att sammanlagt 22 års-
arbeten lagts på QUL-satsningen, siffror som kommenteras som varande i underkant.
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Denna förändrade uppfattning om vad QUL/USK är kan bero på att det
kommit nya modeller som uppfattas passa medarbetarnivån bättre. En
annan tolkning är att medarbetarnas konkreta medverkan i QUL/USK fram-
för allt behövs i den inledande fasen då modellen fungerar som en ”mur-
bräcka” i etableringen av nya värderingar och begrepp och som en ram för
kartläggningen av arbetsprocesser och identifieringen av centrala mått för
uppföljning av verksamheten. När denna grund väl etablerats kan det vara
mer adekvat att introducera andra typer av verktyg för det praktiknära
förbättringsarbetet. År 2001 satsar Landstingsförbundet på att utveckla
QUL/USK till ett instrument som tydligare beaktar genusperspektivet,
”patienten är inte könlös”, och vill därigenom förbättra ”verksamhetens
förmåga att tillfredställa manliga och kvinnliga kunders outtalade och ut-
talade behov” (Landstingsförbundet 1999).

Den kompletta verktygslådan
Vid tusenårsskiftet finns en arsenal av kvalitetssystem, förbättringsverktyg,
mått och standarder i hälso- och sjukvården. Det finns en handfull system
för diagnos och ledning några modeller som kan betecknas som pedago-
giska hjälpmedel för medarbetarnas praktiska förbättringsarbete samt mått,
nyckeltal och metoder som kan användas för att göra jämförelser över tid
och mellan enheter i allt från väntetider och patienttillfredställelse till be-
handlingsresultat och vårdkostnader inom olika specialiteter (se tabell 1).
Vi anar ett stort arbetsområde för organisationskonsulter, dataspecialister
och lokala kvalitetsutvecklare.8

Indelningen i typ av verktyg speglar också faser i utvecklingen. Under
1990-talets första hälft, fram till lagen och de nya föreskrifterna om
kvalitetssystem 1996/1997, är modellerna som översätts från engelska till
svenska av typen övergripande system för diagnos och ledning. Under
följande år introduceras flera pedagogiska verktyg för förbättringsarbete,
modeller med vilka verksamheten kan uppfylla Socialstyrelsens krav på
att ”all personal ska medverka i den systematiska och fortlöpande kvalitets-
utvecklingen” (SOSFS 1996:24, §1). I denna fas är kvalitetsarbetet (vi-
sioner, verksamhetsbeskrivningar, flödesscheman, förändringsprojekt,
patienttillfredsställelseundersökningar m m) lokalt och ”ägs” av klinik-
erna. I nästa fas, runt år 2000, handlar utvecklingen av kvalitetssystemen
om systematiserad kunskap som fångats i standardiserade mått och nyckel-
tal och där resultaten agregeras i centrala databaser. Genom denna ut-
veckling av tekniker kan Socialstyrelsens krav på kvalitetssystem uppfyllas:

8 Landstingsförbundets manual för QUL/USK (Landstingsförbundet och SIQ 1996) har
sålts i 40 000 exemplar och det pedagogiska verktyget ”Kvalitet – till er tjänst!” (Pro-
mentor Management och Studentlitteratur 1995) som används för breddutbildning av
medarbetare har sålts i 150 000 exemplar (den används i flera branscher).
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För viktiga processer bör mätbara mål, mått och mätrutiner fastställas. I
detta ingår att det finns nationellt utvecklade mål, mått, indikatorer och
normer (…) Genom att delta i nationella och internationella register kan
jämförelser göras med andra. (§ 4)

Tabell 1. Modeller, mått och metoder för systematiskt kvalitetsarbete i hälso-
och sjukvården.

Typ av system Modell Källa

Diagnos och ISO 9000 Swedac (1987)
ledningsinstrument Organisationsgranskning Spri (1992)

Medicinsk revision Calltorp & Bergström (1992)
QUL/USK Landstingsförbundet & SIQ (1996)
Balanced Scorecard Promentor Management (1998)

Pedagogiska verktyg Kvalitet – till er tjänst! Promentor Management & Student-
för medarbetare litteratur (1995)

Värdekompassen Landstingsförbundet (1997)
Genombrott Landstingsförbundet (1998)
Gör och lär Landstingsförbundet (1998)

Mått och metoder Patienttillfredställelse Spri (1985), Spri (1999)
för mätning, Kvalitetsindikatorer Socialstyrelsen (2001)
synliggörande och Kostnad per patient Socialstyrelsen (2000a)
informationsspridning

Nyckeltalssamverkan Socialstyrelsen (2000a)
Nationella kvalitetsregister  Specialistkliniker, Läkarsällskap,

Socialstyrelsen  (40-tal register)
Nationell väntetidsdatabas Landstingsförbundet.www.lf.se/

vantetider
Medicinsk Faktadatabas Socialstyrelsen & Läkarsällskapet,

www.sos.se/mars och cd-rom
Svenskt Medicinsk Fönster Socialstyrelsen, Landstingsförbundet,

Läkemedelsverket, SBU, MFR.
www.smed.org

Databaser och register möjliggör att mått, indikatorer och nyckeltal som
beskriver verksamheten på olika enheter eller regioner kan göras tillgäng-
liga för en bred allmänhet via Internet. Samtidigt görs satsningar för att
sprida avlatiniserade beskrivningar av hur vård och omvårdnad bör utfor-
mas för olika typer av sjukdomstillstånd (”State of the Art”-dokument).
Framtidens system för uppföljning av hälso- och sjukvård baseras således
på en systematiserad, och på flera sätt översatt medicinsk kunskap som
processas och synliggörs med hjälp av modern teknik. I följande avsnitt
presenteras några exempel på denna utveckling.

Ett samlat grepp om verksamhetsuppföljningen
Kring tusenårsskiftet handlar inte de centrala aktörernas arbete om att finna
en enda nationell modell för kvalitetsutveckling. I ett antal rapporter har
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Socialstyrelsen presenterat hur man nu arbetar med utvecklingen av sy-
stem för kvalitetsstyrning (Socialstyrelsen 1998; 2000a; 2001). Innehållet
i dessa rapporter speglas i följande citat från en tjänsteman på Socialstyr-
elsen:

Kvalitetsutvecklingsarbetet har två delar, dels att utveckla metoder att mäta
och följa upp kvaliteten, dels sättet att arbeta med dessa. Kvalitetssystemen
har blivit en hit, men jag ser det som ett skal för det hela. Det är lätt att
glömma innehållet. Man måste ha instrument. TQM i all ära, men det är
viktigt att man klär på dessa system. Benchmarking handlar om vem som
är bäst i klassen, och de andra rättar in sig. Balanced scorecard väljer ut
några aspekter. Det blir inte heller något bra av detta om man inte skapar
mått. Det är viktigt att beställarna blir medvetna om detta och ställer krav
att klinikerna visar upp vad man får ut av pengarna. Kvalitetsregistren är
inte offentliga, men vi rör oss mot det hållet. Socialstyrelsen har en skyl-
dighet att verka åt det hållet. Självklart att detta är offentligt, det är skatte-
pengar som används för detta. Detta kommer obarmhärtigt att hända. När
intressenterna ser, och spelar, sina roller. Inte bara i antal operationer, utan
också hur bra, och vad tycker patienterna. Det ligger i allas intresse, pa-
tienten får en varudeklaration, vart ska jag vända mig. Det ligger i läkarnas
intresse att ge bra vård. Nu konkurrerar de med varandra, ”vi är inte lika
bra utan bättre”. (Intervju med tjänsteman, Socialstyrelsen)

Socialstyrelsen tycks ha återtagit initiativet för utvecklingen och samord-
nar andra aktörer som Landstingsförbundet och Kommunförbundet kring
ett program för att skapa förutsättningar för en ”heltäckande verksamhets-
uppföljning” på nationell nivå. Strävan efter ett nationellt kvalitetssystem
har ersatts av ett intresse för nationella (eller för den delen internationella
stadards avseende begrepp, mått, register och IT-system. Ett av flera så-
dana utvecklingsprojekt är ”Svenskt Medicinskt Fönster”, med sökbara
databaser och en statistikmodul på Internet som ger användaren möjlighet
att analysera aggregerade data, exempelvis jämförelser mellan vårdcentra-
ler eller sjukhus (Socialstyrelsen 2000:20–22). Här ingår ett tjugotal under-
projekt som arbetar med att skapa enhetliga begrepp, nationella nyckeltal
samt teknik för att knyta samman olika datakällor. Genom enkla menyval
ska den intresserade kunna leta sig fram till ”guidade turer” designade för
olika intressentgrupper – politiker/beställare, administratörer eller enskilda
medborgare för vilka information presenteras överskådligt i form av lätt-
lästa tabeller och figurer med jämförande statistik.

De viktiga försystemen
Den ovan refererade tjänstemannen på Socialstyrelsen nämner hur cen-
tralt det är att man ”klär på” kvalitetssystemen genom att man ”skapar
mått”. Detta sker bland annat genom att befintliga system för dokumenta-
tion, uppföljning och forskning omdefinieras och utvecklas så att deras
användningsområde vidgas till en sorts försystem till kvalitetssystemen.
Ett exempel på detta är att de Nationella kvalitetsregistren, som startats
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som medicinska forskningsregister av specialistläkare, som nu integreras
i kvalitetssystem och kvalitetsdatabaser. Regeringen har explicit givit So-
cialstyrelsen i uppdrag att skapa standardiserade kvalitetsindikatorer och
nyckeltal som gör det möjligt även för en lekman att komma åt och göra
jämförelser av hittills förborgad information i de medicinska registren
(Socialstyrelsen 2001).

Ett annat exempel är de åtgärder som vidtagits i syfte att förändra
tillämpningsområdet för det som tidigare hette incidentrapporter, men som
numera kallas lokal avvikelsehantering9 (Hansson 2002). Förändringen
har bland annat inneburit att själva rapportformuläret numera kan använ-
das som instrument för en systematisk dokumentation av lokala arbets-
processer för att uppnå mål som är centrala för kvalitetsstyrning, såsom
”nollfel”, ständiga förbättringar och kundtillfredsställelse. Tankegången
har varit att om vårdpersonal kan förmås att använda detta formulär för att
dokumentera alla tänkbara former av ”strul” i den dagliga verksamheten,
alltså inte bara sådana allvarliga händelser som kan resultera i disciplin-
ära åtgärder från Socialstyrelsen, så kan man efterhand samla alla dessa
stora och små incidenter i någon form av kvalitetsregister. Nationella
kvalitetsregister och incidentrapporter inlemmas härmed i sjukvårdens
styrteknologier istället för att som tidigare ha varit en angelägenhet för
den medicinska professionen och medicinska kontrollinstanser snarare be-
handlas som ett problem för organisationen sjukhuset.

Ett tredje exempel på ett system vars användningsområde förändras är
DRG.10 Detta är ett system för att kategorisera och ”poängsätta” patienter
efter diagnosgrupp. Det handlar om en form av nyckeltal som ska spegla
den vårdinsats som olika sjukdomstillstånd förväntas kräva. Systemet in-
troducerades av Spri 1989 för att mäta produktiviteten i vården, men flera
olika varianter på detta system används. Socialstyrelsen bedriver nu ett
utvecklingsarbete för att standardisera området, så att DRG kan användas
tillsammans med andra mått i verksamhetsutvärderingar och jämförelser
mellan landsting och enheter. Systemets användningsområde utvidgas
därmed till att bli ett del av de mer övergripande systemen för kvalitets-
styrning.

 Ett sista exempel på förändrat användningsområde är den pågående
utvecklingen av datoriserade patientjournaler. Även här eftersträvas en

9 Enligt 5§ Lagen (1996:786) om tillsyn över hälso- och sjukvården (Lex Maria) samt
lokal avvikelsehantering.

10 DRG (Diagnos Related Groups) är ett amerikanskt system som introducerades av Spri i
samband med ESO-rapporternas kritik mot hälso- och sjukvården på 80-talet. Genom
DRG klassificeras närmare 500 diagnosgrupper. Diagnosgruppen ger produktionen ett
värde och kan användas som mått på produktivitet, likväl som underlag för ersättning
till sjukhus för utförd vård.
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standardisering av dataprogrammering och begrepp i syfte att kunna sam-
köra olika system, programvaror och databaser. Här pågår en IT-samver-
kan mellan staten, landstingen, Apoteket AB, och KK-stiftelsen som bi-
drar till finansieringen (Socialstyrelsen 2000b:14–15) I en framtid ska det
finnas en ”nationell plattform för information och kommunikation inom
hälso- och sjukvården”, ett system i vilket datoriserade journaler kan
komma att fungera som instrument för automatisk datafångst av uppgifter
som exempelvis DRG-kategorisering, recept, remisser, kostnad per pa-
tient och andra nyckeltal till centrala databaser, baser ur vilka valda delar
kan göras tillgängliga för de ”guidade turerna” på Internet. Vi ser här fram-
växten av ett virtuellt lanskap uppbyggt av sammankopplade informations-
system som ger oändliga möjligheter att synliggöra verksamheter i detalj,
i många aspekter, på olika nivåer och för olika syften.

Dokumentation – kvalitetsidéns nervsystem
Om kundlogiken är kvalitetsidéns hjärna så utgör dokumentationen dess
allt mer komplexa nervsystem. Tidigare beskrevs hur centralt området
dokumentation är i Socialstyrelsens föreskrifter om kvalitetssystem. Re-
geringen gav 1999 Socialstyrelsen ett uppdrag att granska omfattningen
av administrationen i den direkt patientrelaterade delen av vården (Social-
styrelsen 2000b:2). Enligt uppdraget var det viktigt att identifiera mo-
ment som inte är ändamålsenliga och kostnadseffektiva. Utredningen kom
fram till att den sammanlagda patientrelaterade administrationen i vården
utgjorde en fjärdedel av arbetstiden för läkare och sjuksköterskor. Här
ingår uppgifter som dokumentation, resultatredovisningar, samordning av
vårdinsatser, DRG-rapportering etc.11 Kvalitetsarbete definierades som
arbete med avvikelserapporteringar, kvalitetsregister och kvalitetsprojekt,
och beräknades endast ta någon timme per vecka för dessa yrkeskategorier.
Enligt vår uppfattning kan dock en stor del av den övriga administratio-
nen i studien (dokumentation, resultatredovisningar, samordningar av vård-
insatser, DRG-rapporteringar m m) betraktas som översättningar av
kvalitetsidén i sjukvårdspraktiken. Kvalitetsarbetet definieras således i
Socialstyrelsens  rapport som något som är skilt från praktikens operatio-
nalisering av lag, föreskrifter och kvalitetsmodeller. Detsamma gäller för

11 I utredningen beskrivs bland annat hur dokumentationen av en höftledsoperation som
1971 krävde tre sidors dokumentation, 1989 ökat till 14 sidor och 1999 till hela 34 sidor
(Socialstyrelsen 2000b, s 35). Här beskrivs också hur dokumentationen görs för ”säker-
hets skull”, det vill säga mer för ”den egna tryggheten” än för patientsäkerheten (s 50),
att ”allt ska negeras numera” (s 35), att läkare ”stänger dörren och dokumenterar och
låter väntelistorna växa” (s 34), eller att ”för varje minut våra nya sjuksköterskor träffar
en patient så ägnar de ytterligare två åt att dokumentera i omvårdnadsjournalen” (s 55).
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det alltmer omfattande pedagogiska inslaget i mötet mellan vårdgivare
och patienter i form av information, ökad delaktighet, överenskommelser
m m; områden som alla behandlas utförligt i Socialstyrelsens föreskrifter
om kvalitetssystem. Denna typ av arbetsuppgifter identifieras visserligen
som tidskrävande i rapporten, men de ingår överhuvudtaget inte i studien
eftersom de inte definierats som administration utan som patientarbete.
En studie som istället fokuserade på en det arbete som kan betraktas som
översättningar och operationaliseringar av kvalitetsidén i sjukvårdsprak-
tiken skulle sannolikt komma till helt andra slutsatser än att kvalitetsar-
betet endast tar någon timme per vecka för de anställda. Utredarnas re-
kommendation till Socialstyrelsen är ändock att de bör se över föreskrift-
erna och de allmänna råden om kvalitetssäkring ”eftersom de måste kunna
uppfattas som ett stödjande och realistiskt instrument för hälso- och sjuk-
vården” (Socialstyrelsen 2000b:78).

Konklusioner
Kvalitetsidéns resa

Vi har i kapitlet följt kvalitetsidén inom hälso- och sjukvården från det att
den började göra sig gällande i mitten av 1980-talet fram till millenium-
skiftet. Det vi ser är en idé som översatts och materialiserats i olika former
under resans gång. Idén har burits fram av centrala aktörer i analogi med
den internationella och nationella kraftsamling som beskrivs i Furustens
respektive Hasselbladhs och Lundgrens  kapitel i denna bok. I rollistan
finner vi bland annat regeringen, finansdepartement, Socialstyrelsen, Spri,
Riksrevisionsverket, Lanstingsförbundet och SIQ, och som finansiärer
Arbetslivsfonden och KK-stiftelsen. Även professionella sammanslut-
ningar som Läkarsällskapet och vårdförbund finns med, om än i biroller.
Aktörerna har inte alltid samarbetat utan tidvis närmast varit rivaler och
har satsat på olika modeller. Sådana konflikter kan ses som en del av
institutionaliseringsprocessen då de bekräftar att området är av stor vikt.

Historien inleds med en period som präglades av sökandet efter en lös-
ning, en nationell modell för kvalitetssäkring. Arbetet bedrevs av en grupp
eldsjälar på myndigheterna Spri och Socialstyrelsen, ett arbete som initie-
rats av regeringen och finansdepartementet. Även om en nationell modell
inte hittades ledde arbetet till föreskrifter om kvalitetssystem inom hälso-
och sjukvården liksom till en förändring i Hälso- och sjukvårdslagen.

Lagen och föreskriften blev tunga argument i nästa fas som handlade
om att omvandla hälso- och sjukvården till kundorienterade organisatio-
ner. Här tar Landstingsförbundet initiativet och lanserar en modell som är
det närmaste sjukvården kommit en nationell modell. Här ligger tonvik-
ten på visioner, utbildning i ett nytt sätt att tänka om kartläggningar av de
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lokala enheternas arbetsprocesser.
I den tredje fasen har Socialstyrelsen åter initiativet. De driver och sam-

ordnar övriga aktörer i ett utvecklingsarbete vars fokus är en översättning
av medicinsk kunskap till systematiserad kunskap i mått och indikatorer
och till avlatiniserade beskrivningar av ”best practice”. Olika försystem
utvecklas för den datafångst som är en förutsättning för att kunna centra-
lisera resultatuppföljning i register och databaser. Samtidigt konstrueras
spridningsvägar för denna information med hjälp av ny teknik.

Kvalitetssäkring och andra kvalitetssystem inom hälso- och sjukvår-
den kan ses som inslag i en process av institutionella förändringar under
perioden 1985 till 2000 där idéer och modeller hämtas från det privata
näringslivet till offentlig förvaltning (Jacobsson 1994a; Fernler 1996;
Blomqvist 1996b; Czarniawska 1997; Erlingsdóttir 1999, Hasselbladh och
Lundgren i denna bok). Att inspirationen till ledningsmodeller och identi-
teter har hämtats från det privata fältet beror på att privat näringsliv under
slutet av 1980-talet och framåt kommit att stå förebild för hur verksamhe-
ter skulle ledas och organiseras.12 Offentlig förvaltning framställdes helt
enkelt som den fula systern medan privat näringsliv fick gestalta den goda
(Czarniawska 1985). Detta betyder att pendeln svängt kraftigt från 1970-
talets värderingar då offentliga verksamheter ansågs stå för det goda (det
vill säga omhändertagande och att göra nytta) medan privat näringsliv
ansågs stå för den onda kapitalismen och egennyttan. Denna överföring
av idéer från privat näringsliv till offentlig förvaltning är typisk för New
Public Management (Powell 1997; Vrangbæk 1999). Tron på dessa
styrningsideal baseras således på att de organisationer som är marknads-
styrda per definition blir effektiva. I hälso- och sjukvården har de centrala
aktörerna agerat för att skapa både (modifierade) marknadsmekanismer
och metoder för att kontrollera en sådan marknad. Kvalitetssystemen spe-
lar en viktig roll som möjliggörare av sådana förändringar. Detta sam-
manhang kan kännas igen i myndigheternas argument för systematiskt
kvalitetsarbete som medel för att:

• Mäta resultat inom hälso- och sjukvården för att kunna göra jämförel-
ser mellan vårdgivare.

• Slå vakt om vårdkvaliteten i tider av nedskärningar och kostnads-
besparingar.

• Skapa redovisningssystem av rättviseskäl och som en förutsättning för
marknadsmekanismer.

• Stärka patienternas ställning.

12 Se Bergs kapitel i denna bok.
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Det är svårt att veta något om i vilken utsträckning satsningen på ”kvali-
tet” bidragit till att lösa de problem som de lanserats som lösningar för.
Omfattningen av de förändringsprocesser som startats med hänvisning
till ”kvalitet” och dess effekter har oss veterligen inte beskrivits. Att
kvalitetsföreskrifter och -modeller är en del av ständiga förändringar och
reformer gör dem nästan omöjliga att utvärdera: den spårbarhet de kräver
av sina objekt saknas vad gäller kvalitetsstyrningens egna effekter (jäm-
för Power 1997).

Kvalitetsidéns materialisering
Klart är att hälso- och sjukvården inte i längden lyckats buffra bort kvalitets-
idén på det sätt som skedde under det tidigare skedet då pärmarna från
organisationsgranskningsprojektet stod och samlade damm på klinik-
administrationens kontor (jämför Erlingsdóttir 1999a). Detta beror för-
modligen dels på att de verktyg och metoder som införts efter hand har
krävt allt större delaktighet och dels på att idén funnits under en så pass
lång tidsperiod att dess normer och retorik hunnit påverka praktiken (jäm-
för Røvik 1996). Lagändringen har naturligtvis också bidragit till att idén
fått fäste och omsatts i handlingar; alltmer resurser satsas på det pedago-
giska och informativa inslaget i patientarbetet, på ökad dokumentation
samt ett intensivt arbete med resultatmått och uppföljningar av dessa.
Betraktas modellerna var för sig kan man felaktigt dra slutsatsen att intro-
duktionen av kvalitetsstyrning inte varit framgångsrik. Fokuseras istället
idén framträder ett helt annat mönster.

Kvalitetsidén har etablerats som en ny logik för att se på och styra verk-
samheten, men den har inte helt koloniserat verksamheten, utan fungerar
parallellt med den politiska och den professionella logiken. Idén fungerar
som en motor för vad Forsell (1992) kallat verksamhetsdefinierande pro-
cesser – en omdefiniering av verksamheten, av vad som ska göras och hur
man mäter och värderar det man gör. Den löskoppling och ”buffring” som
vi har noterat i början av den studerade perioden (Erlingsdóttir 1999b)
fungerar inte längre. Detta tyder på att det är ett annat slags översättnings-
processer som äger rum nu, där kvalitetsidén snarare förändrar det/dem
den möter än tvärt om (jämför Callon, 1986). Ett annat sätt att uttrycka
detta på är att institutionaliseringen av kvalitetsidén inom hälso- och sjuk-
vården har blivit påtaglig och att det inte längre bara är ”ritualer” utan att
den har materialiserats i form av förändrade normer och handlingar (se
Berger och Luckmann, 1966/1969; Tolbert och Zucker, 1996).

 Ett flertal studier tyder på att omdefinieringen av verksamheten upp-
fattats som problematisk av läkare och sjuksköterskor (Härenstam m fl
1996; Kivimäki m fl 1997, Erlingsdóttir 1999a; Thomsen 2000; Social-
styrelsen 2000b; Sverke och Öhrming i denna bok). Professionerna görs
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än mer delaktiga genom den pågående satsningen där medicinsk kunskap
och management sammanvävs i kvalitetsindikatorer och andra mått och
standardiseringar (Socialstyrelsen 2000a). Enligt Powers diskussion om
Medicinsk revision (1997:106) kan denna typ av system utvecklas till en
Trojansk häst; professionernas diskretion och inflytande minskar medan
de utifrån kommande värderingssystemen får allt större makt. Vad som
står på spel är i vilken utsträckning den medicinska professionen är redo
att överge en erfarenhetsbaserad och handlingsorienterad verksamhets-
logik, för att istället underkasta sig en logik som baseras på utvärderingar
av kodifierade datamängder som, i namn av kundnyttan, tillhandahålls i
formaliserade, standardiserade och välpaketerade informationssystem.
Sociologen Freidson (2001), som i tidigare arbeten kritiserat professioner-
nas ”stängning” av verksamhetsområden och monopolisering av kunskap,
menar att den pågående maktförskjutningen till förmån för marknad och
byråkrati innebär en risk som hänger samman med att den medicinska
professionen förlorar inflytande och ansvar för utvecklingen av kunskap-
sområdet – och därmed i vilket sammanhang kunskapen kommer att an-
vändas i framtiden. Det finns anledning att ta kvalitetsidéns materialise-
ring på allvar och bortom retoriken om det ”allmännas bästa” (Humphries
1998) diskutera vad denna utveckling innebär för hälso- och sjukvårdens
organisationer, professioner och patienter.
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KAPITEL 5

KVALITETSRÖRELSEN
– MELLAN POLITIK OCH

ORGANISATION

Anne Marie Berg
Översättning: Erika Nyström

Inledning
Kvalitetsrörelsen är ett globalt fenomen med nationella variationer men
också stora likheter, inte bara inom de nordiska länderna. Likartade drag
finns inom hela OECD-området (OECD 1996c; Pollitt och Bouckaert 1995;
2000). Inom den offentliga sektorn följer kvalitetssatsningarna tankegångar
och modeller som utvecklats inom den privata sektorn, men den är också
nära knuten till den förvaltningspolitiska utvecklingen. Jag har studerat
hur kvalitetsarbetet hör samman med den samhälleliga utvecklingen och
de politiska och organisatoriska förändringar den offentliga sektorn ge-
nomgår. Bakgrunden till det här kapitlet är forskning om på vilket sätt
kvalitetsrörelsen har slagit igenom i den statliga administrationen och
tjänsteutövningen i Norge.1

I litteratur om kvalitet gör man ofta skillnad mellan ”hårda” och ”mjuka”
kvalitetssystem. De första baseras på kvantifiering och kontroll, rutiner
och avvikelsekorrigering. De senare är mer baserade på de enskilda
arbetstagarnas medverkan i det kontinuerliga förbättringsarbetet och läg-
ger mindre vikt vid dokumentation och rutiner (Sitkin m fl 1994; Wilkinson
och Willmott 1995). Efter min genomgång av kvalitetsåtgärderna hos de
statliga myndigheterna i Norge, verkar det som om man där, när man har
utvecklat specifika kvalitetssystem, har satsat på den förstnämnda ”hårda”
typen (Berg och Lauvdal 2001). Genom att sätta in kvalitetsrörelsen i ett
historiskt, politiskt och organisatoriskt sammanhang försöker jag förklara

1 Det här arbetet utgör en del av ett projekt om ”Kvalitetsbyråkratiet”, ett forskningspro-
jekt som finansierats av Norges forskningsråd 1999–2001.
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varför detta sker. Jag vill även skissera de organisatoriska och politiska
ramar som kvalitetsstyrning generellt sett kan tolkas i förhållande till.
Kvalitetsrörelsen kan tolkas på olika sätt och man kan betona många olika
aspekter av den. Kvalitetsåtgärderna har uppkommit som ett svar på re-
ella behov av att förbättra effektiviteten inom produktionen av varor och
tjänster. Att reducera den tid som används till att korrigera fel var till ex-
empel ett av huvudargumenten för att införa japanska kvalitetssäkrings-
modeller inom västvärldens industrier. Att försäkra sig om likhet och rik-
tig handläggning är det främsta argumentet för statlig kvalitetssäkring.
Kvalitetsstyrning kan både ses som försök att förbättra den substantiella
kvaliteten eller servicekvaliteten i varor eller tjänster och som en del i helt
andra diskurser. Sätter man till exempel in olika kvalitetstekniker i den
nya diskursen om arbetet (Donzelot 1991:251), kan de betraktas som en
del av det nya disciplineringsprojektet som innefattar olika former för
självexploatering. Detta har vuxit fram ur det stora individualiserings-
projekt som förknippas med nyliberalismen (Gordon 1991). På så sätt kan
kvalitetsåtgärdernas uttalade motiv och målsättningar, deras ”objektiva”
syfte relateras till ”dolda” motiv, outtalade eller icke avsedda effekter.
Man kan dock inte bara se på de direkta produktionstekniska argumenten
och motiveringarna för kvalitetsåtgärder som uttryck för något annat (Scully
1998).

Mitt perspektiv är att kvalitetsstyrning sätts in som ett lednings-
instrument i en organisation, antingen som svar på förhållanden i omgiv-
ningen (”marknaden”, kunder, brukare, resurser, politik, uppslutning, an-
seende), som svar på krav och förväntningar från överordnad eller poli-
tisk nivå, eller som svar på interna analyser av definierade behov inom
organisationen. Samtidigt kommer styrningen att ingå i andra diskurser
och ha andra effekter än de som avsetts. Till exempel kan en egen initie-
rad satsning på standardisering för att förbättra interna produktions-
processer ge signaler till ”marknaden”, allmänhet och beslutsfattare få
effekter som inte alltid är planerade och förväntade. Orsakerna till att
kvalitetsrörelsen får vissa bestämda uttryck kan också förklaras av att den
ingår i en mer överordnad diskurs där politik och administration möts i ett
spel som kan handla om helt andra saker än ”kvalitet”.

Jag börjar med att skissera dragen i den samhällsekonomiska och poli-
tiska utvecklingen de senaste tjugofem åren och de reformer som har ge-
nomförts i den offentliga sektorn. Detta utgör bakgrunden för en närmare
granskning av de organisatoriska och styrningspolitiska ramar som
kvalitetsinitiativen är en del av. Slutligen drar jag några slutsatser om den
utformning som kvalitetsrörelsen har fått, den rationalitet och det tankes-
ätt som den återspeglar och de förvaltningsorganisatoriska utvecklings-
linjer den ingår i.
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Kvalitetsrörelsens förvaltningshistoriska kontext
Den förvaltningspolitiska och historiska utvecklingen utgör en viktig bak-
grund för att förstå varför förändringar sker och vilken riktning de tar.
Den offentliga sektorn har de senaste tjugo åren varit utsatt för en omfat-
tande reformrörelse (Laegreid och Pedersen 1995; Olsen och Peters 1996;
Lane 1997; Pollitt och Bouckaert 2000; Ögård 2000). Bakgrunden för
reformrörelsen, både insikten om behovet av reformer och den inriktning
reformerna fick, kan knytas till flera parallella utvecklingslinjer inom den
samhälleliga och politiska utvecklingen på 1970- och 1980-talen. Det rör
sig om politiska beslut om välfärdsstatens utformning och organisation.
Kontexten är norsk, men förhållandena i de övriga OECD-länderna, och
inte minst inom de nordiska, är mycket likartade (Klausen och Ståhlberg
1998; Pollitt och Bouckaert 2000).

Statens roll och utbyggnad av välfärdsstaten
Statens roll i samhället har genomgått dramatiska förändringar under 1900-
talet. Sand (1996:179–80) beskriver det som en övergång från rättsstat,
via förvaltningsstat till nätverksstat. Perioden före 1930-talet kallas för
rättsstaten; staten var väsentlig för utbyggandet av nationalstaten, samti-
digt som det var en begränsad stat med få resurser. Staten var hierarkiskt
organiserad och lagstiftande och myndighetsutövning var dess verknings-
medel. Förvaltningsstaten var beteckningen på uppbyggnadsperioden ef-
ter andra världskriget. Det var en intervenerande och en aktiv stat, som
styrde genom aktiv reglering och intervention. Välfärdsstatens institutio-
ner byggdes upp och man tänkte planekonomiskt. De korporativa organen
utvecklades och förvaltningen blev sektoriserad. Perioden efter 1970 kal-
las för nätverksstaten. Även om staten är involverad i nästan alla sam-
hällsområden, så präglas den här tiden av en upplösning av statliga mono-
pol, delegering och decentralisering i förvaltningen och en ökad tilltro till
expertis. Vi får ett ökat användande av ramlagstiftning och helt eller del-
vis självständiga organisationsformer, från starkare styrelser till bolagi-
sering och privatiseringar.

Många OECD-länder präglades vid slutet av 1970-talet av en finansiell
kris och hög arbetslöshet. Norge var dock ett undantag, här möttes
oljekrisen 1973 med en expansiv konjunkturpolitik som finansierades av
inkomsterna från oljeindustrin. Arbetslösheten var vid början av 80-talet
högre än ”normalt” för Norge, men relativt sett mycket lägre än i de flesta
länder vi vanligtvis jämför oss med. Från slutet av 1960-talet hade en
enorm tillväxt av den offentliga sektorn skett. Utbyggnaden av välfärds-
staten fungerade även på 1970-talet som en del av konjunkturpolitiken.
Vid slutet av 1970-talet uppstod även i Norge en finansieringskris inom
den offentliga sektorn, vilket ofta uttryckts som välfärdsstatens kris.

Kvalitetsrörelsen – mellan politik och organisation
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Konjunkturpolitiken lades om i riktning mot en åtstramningspolitik 1977.
Detta ledde till åtgärder för att reducera både tillgång och efterfrågan på
offentliga tjänster och till effektiviseringsåtgärder.

Byråkratikritik
Mot slutet av 1970-talet började det komma kritik mot den offentliga sek-
torn nerifrån, från befolkningen som uttryckte ett ökat missnöje med den
offentliga servicen. Problem med tillgänglighet och bristande hänsyn till
den enskildes behov var vanliga klagomål. Den offentliga sektorn hade
växt, men i en förlegad form, och kvaliteten på servicen upplevdes inte
som tillfredsställande. Det framfördes också en mer populistisk och anti-
byråkratisk kritik av ”förmyndarstaten”. Den hade sitt motstycke i en mer
politiskt radikal kritik; den politiska vänsterns skepsis till centralisering
och central byråkrati (den paternalistiska staten). Den här kritiken fram-
fördes också av förespråkare för en decentralisering av hela den politiska
beslutsprocessen i form av delegering till kommunerna. Kritiken gick inte
främst ut på att kräva en mindre mäktig stat eller mindre politik. Det hand-
lade om att statens makt skulle decentraliseras och föras över till de folk-
valda organen i kommunerna (en vänsterpopulistisk byråkratikritik)

På 1980-talet riktade man kritik mot staten och politisk reglering över-
huvudtaget. Detta var en (ny)liberal byråkratikritik (Gröndahl 1999:44).
Vi fick också en ökande fokusering på frågan om på vilket sätt den offent-
liga sektorn administreras och tjänsterna utförs. Både politiker och all-
mänhet uttrycker skepsis till huruvida den offentliga sektorn drivs ratio-
nellt och med god kvalitet. Nu ska det inte förnekas att de reella brukarna
av offentliga tjänster övervägande uttrycker tillfredsställelse då de till-
frågas om sina konkreta erfarenheter (Baldersheim m fl 1997; Holmberg
och Weibull 1997). Samtidigt har de senaste tjugo åren av byråkratikritik
och mediafokusering på sektorns dåliga sidor lett till en ökande misstro
mot offentlig administration och service, och det uttrycks starka önske-
mål om att ”något måste göras” med den offentliga sektorn. Detta har
formulerats ofta och tydligt av politiker och politiska ekonomer i den
offentliga debatten. Kritiken mot den offentliga sektorn kommer alltså
från många olika håll, med olika utgångspunkter och fokus på olika ni-
våer. Sammantaget bildades starka allianser för reformer.

Den ökande kritiken av den offentliga sektorn skedde parallellt med,
och orsakades delvis av en klar högerkantring i politiken. I Sverige, Norge,
och Danmark ägde en förändring rum i den ekonomiska styrningspolitiken.
Nationalekonomerna gick allt mer över från efterkrigstidens korporativ-
istiska blandekonomi till marknads-(liberal)ekonomi. Detta berodde inte
bara på att de liberala ekonomerna släpptes in i maktens korridorer, utan
också på att den sortens ekonomiskt tänkande generellt sett vann mark.
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Slagstad (1998:367) talar om det norska Arbeiderpartiets övergång från
en traditionell politik till en ny regim på 1980- och 90-talen som han kal-
lar för ”marknadsteknokratin”, där många traditionella styrningsmedel,
som räntepolitiken, skattepolitiken och bostadspolitiken övergavs.

Förvaltningsreformer
Även om det norska Arbeiderpartiet på 1970-talet fortfarande förde en
traditionell socialdemokratisk ekonomisk politik, så var partiet ett kraft-
centrum och en innovatör av förvaltningspolitiken. Från slutet av 1970-
talet finner man i Arbeiderpartiets långtidsprogram en rad förslag om bättre
profil gentmot allmänheten, förenkling av regelverk och effektivisering
(Gröndahl 1999:42). Arbeiderpartiregeringen, som lämnade över till hö-
gern 1981, var på väg att utforma omfattande reformer i den offentliga
sektorn. Den första norska högerregeringen på 1980-talet inledde sin mo-
dernisering av den offentliga sektorn med att satsa på att utveckla servi-
cen till allmänheten. I Norge var kundorientering nästan en föregångare
till statens mer samlade moderniseringsreformer. Visserligen fick dessa
mer formen av ideologisk kampanj än av organisatoriska förändringar,
men man förbättrade t ex öppettider och tillgänglighet för allmänheten
(Berg 1995).

Sedan slutet av 1980-talet har Norge, liksom alla OECD-länder, för-
utom besparingar och effektiviseringar, försökt att utveckla effektivare
offentliga tjänster. Detta skulle ske genom decentralisering av personal-
ledning, ramar och riktlinjer istället för detaljerade regler och kontroll,
decentralisering av budgetansvar samt kompetensutveckling och flexibi-
litet (Christensen och Lægreid 1998). Ökande kundfokusering har hela
tiden genomsyrat reformtänkandet i de flesta OECD-länder (OECD
1996b:15). Kundorienteringen har dels sitt ursprung i en liberal ideologi
om individens rättigheter gentemot staten både som kund och som med-
borgare, och dels i en diskussion om utveckling av brukarinflytande som
ett demokratiprojekt (Eriksen 1992). Olika åtgärder av den här sorten stu-
vas ofta in i ett reformpaket som går under beteckningen ”New Public
Management” (NPM).

Reformivern i förvaltningspolitiken de senaste tjugo åren har dock va-
rierat i styrka. Inte minst finns det väsentliga skillnader beträffande både
innehållet och graden av införandet av de marknadsorienterade reformerna
mellan olika länder. I ett internationellt sammanhang blir till exempel
Norges NPM karaktäriserad som etappvis, pragmatisk och obeslutsam
(Laegreid och Pedersen 1995). Samtidigt, när vi betraktar de övriga nord-
iska länderna kan vi konstatera att utvecklingen sammanfaller, även om
den samhällsekonomiska och den politiska utvecklingen inte alltid har
varit likartad.
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Dominerande åsikter
En faktor som kan bidra till att förklara konvergensen inom den
förvaltningspolitiska ideologin och dess åtgärder i så många OECD-län-
der, är påverkan från OECD-utredningens rekommendationer (OECD
1980). Här framkom kritik mot ländernas kostsamma och ineffektiva (dvs
skattefinansierade) välfärdsstater. De rekommenderade reduceringar av
skatter och avgifter, nedmontering av den offentliga sektorn till förmån
för neo-liberal ekonomisk politik och införande av konkurrens och
marknadsanaloga principer för organisation och ledarskap inom den of-
fentliga sektorn. Detta är idéer som i stora drag summerar innehållet i det
systemskifte vi tidigare beskrev (socialdemokratins marknadsteknokrati
och högerns marknadsliberalism). Konkret kan detta knytas till samman-
brottet för det moderna projekt som bestod i att förverkliga folkhemmet,
där staten hade stor legitimitet och det fanns en spridd acceptans för stat-
lig styrning och centrala lösningar och där staten fungerade som en garant
for välfärden (Klausen och Stålberg 1998:25). Förklaringen till detta sam-
manbrott finner man till stor del i vad som blir dominerande åsikter; från
dominerande modeströmningar (Røvik 1998) till mer grundläggande för-
ändringar i värderingar och uppfattningar om vad som är rätt och fel, bra
eller dåliga lösningar. Att vissa idéer har blivit hegemoniska känneteck-
nas bl a av att de betraktas som självklara, avideologiserade och avpoliti-
serade. I en bok om NPM på 1990-talet i Norden hävdas det att NPM-
idéerna numera framstår på det sättet (Klausen och Ståhlberg 1998:21).

Modeströmningar och förändringar i åsikter formar motiv till föränd-
ringar. Den offentliga sektorn skulle reduceras och effektiviseras. Detta
skulle göras bl a genom att införa marknadsanaloga principer för styrning
och ledarskap. Men det finns ingen direkt länk mellan NPM såsom den
introducerades på 1980-talet och kvalitetsstyrning, utan en indirekt. Bort-
sett från brukar- och kundfokuseringen fanns det under 1980-talet inga
rekommendationer om specifika kvalitetssystem eller åtgärder. Under
1990-talet har dock specifika satsningar på kvalitetssystem och kvalitets-
säkring infogats i det paket som kallas NPM (Ögård 2000).

Kvalitetsrörelsens organisatoriska sammanhang
Förvaltningens utveckling avspeglas i organisatoriska förändringar. I detta
avsnitt beskrivs vilka organisatoriska komplikationer denna utveckling
har. Detta ger en bakgrund för att förstå den form kvalitetsrörelsen fått.

Nya organisationsformer
Vid slutet av 1980-talet var den norska staten involverad i nästan alla
samhällsområden, samtidigt som den i ökande grad var beroende av del-
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tagande och involvering av de berörda parterna. Graden av yrkesmässig
specialisering var hög och bruket av delegering och decentralisering ökade.
Man använde allt oftare ramlagstiftning och mer av självständiga organi-
sationsformer, former där aktörerna som tidigare varit styrda av offentliga
regleringar nu fick frihet att själva organisera och ta beslut. Samtidigt
introducerades nya standarder och överordnade kontrollinstitutioner. Sam-
arbetsformerna mellan offentliga och privata organ var omfattande och
komplexa. Marknaden användes som modell och drogs in i förvaltningen
och tjänsteutövningen (Sand 1996). Detta innebär att det skedde en eta-
blering av nya organisationer eller en ökning av en sorts hybridform av
organisationsformer. Dessa kan vara blandorganisationer där privata och
offentliga initiativ går ihop för att lösa bestämda problem eller tillhanda-
hålla vissa bestämda tjänster. Man kan också se en ökning av privat utför-
ande av offentligt finansierad service. Konkurrensutsättning, och drift i
entreprenad är nu sedan länge en del av den kommunala vardagen i Norge.

Skifte i regleringslogik och nya regleringsregimer
Statens traditionella roll som kontrollör och leverantör av premisserna för
privata aktörers handlingsmöjligheter har således genomgått en radikal
förändring under de senaste femton åren. Statsvetare har betecknat dessa
nya styrningssituationer som styrning av komplexa nätverk och
”governance”-problematik (Kooiman 1993; Kickert m fl 1997; Rhodes
1997). Det har etablerats ett slags pseudomarknader, som består av nät-
verk mellan offentliga och privata aktörer, vilket leder till ett behov från
statens sida att reglera dessa nätverk. Ökad konkurrens och delprivatisering
av offentliga tjänster kräver revision- och kontrollsystem för politisk kon-
troll av användningen av offentliga medel (Olsen 1997; Power 1997). Den
här utvecklingen medför att det som sker i gränsområdena mellan olika
nivåer, organisationer och sektorer framstår som mer besvärligt, än det
som sker inom en enskild enhet. Det blir ett skifte av tyngdpunkt vad
gäller regleringslogik; från att ha styrt genom hierarkiskt ordnade system
till att påverka det som sker i gränsområdena mellan flera relativt auto-
noma system. Detta kan te sig som ett slags gestaltskifte. Mellanrummen
(gränsområdena) har hamnat i förgrunden medan rummen (systemen) har
blivit bakgrund. Några exempel på dessa gränsområden är

• mellan olika led, nivåer i ett decentraliserat styrningsskede
• mellan verksamheter/tjänsteutövare och brukare
• mellan statliga och privata verksamheter som är ömsesidigt beroende

av varandra

Själva regleringsmetodiken har också förändrats, från en direkt kontroll
av resultat (till exempel inspektion av konkreta arbetsförhållanden vid
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arbetsplatser) till systemrevision, det vill säga kontroll av organisationens
eget system för kontroll. Det offentligas ansvar för att säkra konkurrens-
betingelserna för marknaden har också ökat. Man har etablerat organisa-
tioner för konkurrensbevakning som bland annat har till uppgift att kon-
trollera att inte det offentliga gynnas på bekostnad av privata aktörer. Vi
får därmed ett skifte inom regleringslogiken. Nya regleringsmetoder eta-
bleras och nya former av organisation och styrning blir en del av denna
”regim”. Detta innebär också försök till kontroll och styrning av välfärds-
statens professioner.

Professionerna, legitimitet och tillit
Utbyggnaden av välfärdsstaten var också en utbyggnad av dess
professioner. Det skedde en kraftig tillväxt inom traditionella yrkesgrupp-
er som lärare och sjukvårdare, men också en framväxt av nya (semi)-profes-
sionella yrkesgrupper på 1960- och 1970-talen. Välfärdsstatens professions-
utövning var fortfarande präglad av den paternalistiska ideologin. Detta
bidrog till den kritik mot den offentliga sektorn och kravet på medinfly-
tande som kom på 1970-talet. Förvaltningsreformernas fokusering på
brukarmedverkan kan ses som ett korrektiv till både professions-intres-
sena och byråkratin/administrationen (Vabø 1997), och som ett korrektiv
till de etablerade metoderna för styrning (Nørve 1996). Uppbyggnaden av
yrkena inom välfärdsstaten var också en del av efterkrigstidens korporativ-
istiska stat. Yrkesgruppernas politiska makt och inflytande, både över
arbetsinnehåll och löne- och arbetsvillkor, blev betydande. Ett tydligt, men
mindre explicit inslag i förvaltningsreformerna från 1980-talet har från
statens sida varit försök att minska dessa gruppers makt och inflytande
och kontrollera deras yrkesutövning genom utveckling av system för rap-
portering och resultatmätning (Davies och Kirkpatrick 1995; Exworthy
och Halford 1999; Malin 2000).

På organisationsnivå är det offentliga beroende av tillit för att kunna ut-
öva sin kontroll och tillsynsfunktion, samt för att tas på allvar som ”värdig”
medspelare i nätverk och som aktör på en konkurrensmarknad. Man kan
säga att tidigare grundades det offentligas legitimitet och medborgarnas
tillit till staten på ett system av ”inre misstro” till staten genom byråkratins
egenkontroll och en ”yttre misstro” genom reglering av marknaden. Stat-
lig reglering och byråkratisk kontroll var garantier för att allt gick rätt till.
Samtidigt var tilliten till de olika yrkesgrupperna ett betydande legitimitets-
skapande element. Den dominerande kritiken av den offentliga sektorn på
80-talet betonade byråkratins ineffektivitet och ”provider capture” från
yrkesutövarnas sida, att dessa som tjänsteproducenter handlade mer uti-
från sina egna intressen än klienternas (”kundernas”) behov (Dale och
Ozga 1993), vilket skapade en legitimitetskris (Lauvdal 1994).
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Denna legitimitetskris följdes av reformer; avreglering, decentralise-
ring, nya gränser mellan offentligt och privat, kort sagt, den nya reglerings-
regimen. Denna mångfacetterade regim söker etablera nya former för till-
lit som överbryggar klyftan mellan staten och det civila samhället, mellan
politik och förvaltning, mellan offentliga och privata institutioner i en
värdegemenskap osv. Förvaltningens legitimitet blir kanske ännu mer än
förut knuten till det anseende som den offentliga servicen får hos befolk-
ningen. Den upplevda kvaliteten; vad man anser att man har fått ut av sitt
möte med det offentliga spelar, därför en stor roll.

Den nya regleringsregimen, som betonar decentralisering, ramstyrning
framför detaljkontroll, osv var från början ett tillitsbaserat system. Samti-
digt ser vi tendenser till att tilliten till autonomi (decentralisering) och
personligt omdöme (avreglering) är på tillbakagång. Man upprättar nya
marknadsbaserade system (lösningar) som ska kontrolleras från centralt
håll. Nu kan detta motiveras med nödvändigheten av information och ko-
ordinering på grund av den politiska styrningen, men resultatet blir det-
samma. Utvecklingen återspeglas tydligt i förvaltningsreformerna, där man
först och främst har fokuserat på produktivitet och effektivisering (Pollitt
och Bouckaert 1995:7), liksom ökad kontroll vid användning av offent-
liga medel (OECD 1996a:9). Även i reformarbeten med syfte att avreg-
lera och decentralisera lades särskilt stor vikt vid att utveckla verksamhets-
mål (Kanter, Moss och Summers 1994; Holzer 1992; Bouckaert 1993;
OECD 1996a) och en stor del av reformerna har bestått just av att etablera
rutiner och procedurer for kontroll och revision (Munro 1995; Power 1997;
Hopwood 1994). Mål- och resultatstyrningar kopplat till ekonomistyrning
i den norska statsförvaltningen kan ses som ett exempel på detta. Styrningen
förstärktes av att det norska Stortinget upprättade en Kontroll- och konstitu-
tionskommitté 1993 och en egen avdelning för förvaltningsrevision 1996.
Det finns således en tendens till ökad etablering av just revisionsenheter
och internkontrollsystem. Revisionssystemen syftar till att återupprätta
tilliten, främst mellan administration och tjänsteproduktion och mellan
den politiska nivån och finanskontrollen, men också opinionsmässigt.

Det är i skenet av detta man måste se dagens förvaltningspolitiska åt-
gärder och omorganiseringarna av den offentliga sektorn, och som kvalitets-
rörelsen är en del utav. Kan det vara så att ”kvalitetssäkring” har blivit en
del av de nya kontroll- och revisionsregimerna och fungerar som ett
legitimitetskapande ”mantra” i förhållandet mellan staten och medborg-
arna? Ersätts tilliten till yrkesutövarna av tillit till kvalitetssystemen? El-
ler är kvalitetssäkringen och kontrollåtgärderna uttryck för en ökande
misstro, inte bara för utan också inom förvaltningen? Förstärker rentav
åtgärderna misstron istället för att avhjälpa den, genom att fokusera på att
”allt” bör kontrolleras och säkras? Har kvalitetssäkring som signal redu-
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cerat behovet av tidskrävande informationshämtning och kontroll? Här
kan jag bara antyda några svar på sådana frågeställningar.

Kvalitetsrörelsen inom förvaltningen
Kvalitetsrörelsen är inte statisk, dess uttryck är mångfaldiga och bland-
ade. Det finns få precisa beskrivningar eller modeller. Som jag nämnde
inledningsvis skulle jag försöka finna förklaringar till varför så många
statliga verksamhetsområden satsar på varianter av kvalitetsarbete som
karaktäriseras som ”hårda”, dvs att de till stor del använder system som
fastställer standarder för rutiner och procedurer, och att kvalitetssäkringen
består i att utöva kontroll genom att se till att standarden efterföljs. I Norge
är det vanligt att statliga verksamheter har satsat på att implementera
system efter ISO-9000 standarderna. Detta är en modell med detaljerade
beskrivningar. ”Mjukare” varianter som baserar sig mer på kontinuerlig
förbättring och medarbetarnas delaktighet i utvecklingsarbete och mindre
på mätningar och statistik är i alla fall mer sällan satta i ”system” som
kvalitetsarbete. Det finns många faktorer som bidrar till att förklara den
här utvecklingen – faktorer som kan knytas till den förvaltningspolitiska
och organisatoriska utveckling som vi skisserat tidigare.

Byråkratins ”logik”
Kvalitetsarbete av typen kvalitetscirklar innebär en fokusering på grupp-
verksamhet, medverkan (bottom-up) och organisering av horisontellt or-
ganiserade processer (värdekedjor). Detta utmanar den byråkratiska logik
som baseras på föreskrifter (top-down) och fastställda och specialiserade
kompetens- och ansvarsindelningar, inramade av en stabil hierarkisk struk-
tur. Byråkratisk organisation tenderar att hämma flexibilitet och arbete
med kontinuerlig förbättring, och den skapar diskontinuiteter i värdekedjan.
Dessa rigiditeter i den politiska byråkratin utgör därmed ett problem för
de flexibla och brukarorienterade strategierna i kvalitetsarbetet. Ett hu-
vuddrag är alltså att det utvecklas kvalitetsregimer som understödjer
hierarkiska och inte medverkansbaserade ledningsmodeller. Det tycks som
om kvalitetsutvecklingen i mötet med den politiska byråkratins ”logik”
tvingas in i en byråkratisk form.

 Effektiviseringsverktyg
Vi kan också anta att den form kvalitetsrörelsen får, det uttryck den får,
återspeglar den rationalitet (tankesätt) och det språk som i övrigt präglar
förvaltningspolitiken. Kvalitetsstyrning blir, liksom andra organisatoriska
åtgärder, en del av den ekonomiska politikens arsenal – och eftersom den
ekonomiska politiken i allt väsentligt eftersträvar ekonomisk rationalitet,
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blir det också ett effektiviseringsverktyg (Humphries 1998). Standardise-
ring och rutinbeskrivningar kan vara goda redskap i en rationaliserings-
process där variationen begränsas och utbildningskostnaderna reduceras.
Några centrala forskare inom ämnet offentlig förvaltning och kvalitets-
fenomenet hävdar att kvalitet också kan ses som något som tjänar till att
göra effektivisering och nedskärningar mer acceptabla för de offentlig-
anställda (Pollitt och Bouckaert 1995).

Marknadsanalogt tänkande
Jag utgår också från att den utformning kvalitetssatsningen får inte bara
speglar de tankar om kvalitet som finns inom organisationen, utan även
synen på vad som är effektivitetsfrämjande motivationssystem, organisa-
tionsprinciper och ledarskap. Ur ett institutionellt perspektiv (t ex Meyer
och Rowan 1977) utgår man från att organisationens val påverkas av de
tankesätt, system och den ”kultur” som har institutionaliserats. Eftersom
marknadstänkandet har präglat en stor del av reformrörelsen de senaste
tjugo åren, finns det starka tendenser till att kvaliteten ska säkras via mark-
naden eller marknadsanaloga åtgärder och processer (Walsh 1995; Örstavik
1996). Brukarperspektivet, att medborgaren betraktas som en kund och
att kundinformationen används som kvalitetskorrigering, understryker en
sådan poäng. Den här nya rationaliteten innebär också att offentlig tjänste-
utövning behandlas som företagsproduktion, och att samma modeller för
verksamhetsstyrning anses vara adekvata i både privat och offentlig sektor.
Detta gäller även kvalitetstänkande och kvalitetssystem. De flesta ”recept”
på kvalitetsåtgärder utvecklades ursprungligen för industriproduktion.

Modeströmningar
På liknande sätt kan försök att påverka eller kontrollera omgivningen ge-
nom att tillägna sig system eller former som man räknar med kommer att
göra intryck på omgivningen ha betydelse. Detta kan leda fram till en
utveckling där det upphöjs till ett självändamål att vara modern och an-
passa sig till de senaste managementtrenderna (Røvik 1998). Recept på
kvalitetssystem kan vara exempel på sådana managementtrender. Det har
funnits olika modeströmningar inom kvalitetsrörelsen. Att det blev ett så
starkt fokus på just ISO i början av 1990-talet kan bero på att det här
systemet vid den tidpunkten också fick stor utbredning inom den privata
sektorn. Idag verkar det som om det är EFQM som är på modet i Norge.

Styrning och kontroll
Man kan även i ett traditionellt organisationsteoretiskt perspektiv säga att
varje hierarkisk eller formell organisation styrs efter behovet av att säkra
koordinering och kontroll (Thompson och McHugh 1995). Därför kan man
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räkna med att struktur och system utformas för att understödja detta. Teo-
rier om organisationer som rationella aktörer säger oss också att det som
behövs för att på ett effektivt sätt uppnå organisationens mål är rationella
val och styrning av organisationens handlingar. System som underbygger
organisationens möjligheter att säkra enhetlig och likartad produktion,
minska avvikelser och variationer, motsvarar ett koordinerings- och kon-
trollbehov hos ledning och centrala nivåer. Avvikelsehantering kan då den
finns inlagd i rutinkontroller i bästa fall fungera som en förbättringsåt-
gärd, i sämsta fall fungerar den som detaljkontroll av arbetet och de an-
ställda. De inbyggda mätnings- och rapporteringsrutinerna i kvalitets-
säkringen kan vara en del av styrningsverktyg och kontrollsystem.

Reglering av informella bedömningar
Standardisering och rutinbeskrivande system visar sig också vara ypper-
liga redskap för den som önskar reducera eller kontrollera informella, per-
sonliga bedömningar. Osäkerheten om vad som är bra eller dåliga beslut
ökar då besluten inte finns entydigt nedskrivna i lagar eller föreskrifter.
Den ökande betoning på kvalitetssäkring som vi ser idag kan vara ett tecken
på att man genom denna vill ”säkra” det informella arbetssättet, eller sna-
rare reglera det och göra arbetet mindre informellt. Det kan också vara ett
försök från förvaltningarnas sida att säkra mer likartade tjänster, mer lik-
artad behandling. Standardisering av rutiner säkrar likartade tjänster i stora
och komplexa system.

Gränser och reglering
Staten har ett behov av att reglera förhållandet mellan privata och offent-
liga aktörer och kontrollera användandet av offentliga medel. Det finns
också ett stort behov av att ha översikt och kontroll över decentraliserade
lösningar av offentliga uppgifter. Det finns därför ett stort antal tillsynsor-
gan och tillsynsförordningar. Till exempel inom skola-, hälso-, och om-
sorgssektorn griper staten in aktivt med pålagor och föreskrifter om kvali-
tetsarbete med rapporteringsrutiner. Tillsynsmetoden har gradvis föränd-
rats från kontroll genom resultat till kontroll genom system. För många av
de verksamheter inom den statliga sektorn som förhåller sig till privata
aktörer har det varit viktigt att markera överensstämmelse mellan kvalitets-
säkringsrutiner och system. ISO-certifiering fungerar som en sådan mar-
kör. För några tekniska tjänster krävs till och med den sortens godkänn-
ande som ett certifikat på kvalitet.

Paradoxala effekter och alternativa diskurser
Här har jag i första hand tolkat kvalitetsrörelsen i ljuset av den politiska
och ideologiska utvecklingen och av en organisatorisk utveckling som
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skapar organisatoriska ”behov”. Inledningsvis nämnde vi också att kvali-
tetsrörelsen kan sättas in och tolkas i ljuset av den mer generella diskursen
kring arbetet, att den kan ses som en del av ett disciplineringsprojekt i den
nyliberala kapitalismens ideologi. En sådan tolkning passar bra in på
kvalitetsåtgärder som understödjer kontroll och reglering och individua-
liserar ansvar.

Kvalitetssystemen måste också förstås mot den bakgrunden att de ut-
vecklas i mötet med flera olika förvaltningsorganisatoriska dilemman och
spänningsfält. I spänningen mellan autonomi och kontroll, mellan poli-
tisk styrning och administrativa rutiner och praxis, mellan politik och för-
valtning, mellan överordnade förvaltningspolitiska mål om besparingar
och effektivitet och kvalitetsutveckling enligt professionella och yrkes-
mässiga standarder. Tjänsteutövarna står i ett spänningsförhållande mel-
lan brukare/allmänheten och den politiska nivån, de som utformar politi-
ken.

Det finns mycket som tyder på att kvalitetssäkring genom procedurer
och rutinbeskrivande system är det som oftast lever upp till de riktlinjer
som läggs på statliga myndigheter från omgivningen, den offentliga (poli-
tiska) byråkratins logik och deras organisatoriska ”behov”. Bakom ordet
”behov” kan man dock sätta ett frågetecken. Mycket talar för att sådana
system också kan förhindra utveckling av arbetsformer som är viktiga i
moderna organisationer (Berg 1997). Till exempel har detaljerade kon-
trollsystem en tendens att bli rigida och kollidera med behovet av inno-
vationsförmåga och förändringspotential (Berg och Eikeland 1997). Det
finns tecken som tyder på att vissa former av kvalitetssystem själva ska-
par en form av ny byråkrati och nya rigiditeter. Detta har flera av mina
informatörer givit som karaktäristik på t ex system som baseras på kvanti-
fiering, procedurer och rutinbeskrivningar. Detta hävdas också i annan
litteratur (Seddon 1997; Brunsson och Jacobsson 1998). Något av kriti-
ken som riktas mot ISO-systemen grundas på att de inte går över sina
egna gränser, att systemet ”låser in” verksamheten och trots sin kund-
fokuserade definition av kvalitet, är alltför lite kund- eller brukarfokuserad
(Seddon 1997).

Samtidigt uppfattas standardiserade rutiner och procedurer och certifie-
ring från en neutral tredje part också som en kvalitetsstämpel. Sådana
system bidrar till att skapa eller återskapa tillit och legitimitet gentemot
verksamhetens omgivning. De reglerar också gränserna i förhållande till
omgivningen och internt genom att de utgör ett set av standarder som är
gällande (och synlig) praxis bl a reduceras risken för godtycke. Reglering-
skontroll och kvalitetssäkringsregimer kan med andra ord ses som tillit-
skapande projekt, inte bara i förhållande till den enskilde brukaren, men
också i förhållande till privata aktörer på organisationsnivå. Å andra sidan
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kan reglering av det personliga omdömet genom standardisering kan lik-
väl förefalla paradoxalt, i en tid som präglas av individualism (individuell
behandling) och differentierad service. Kontrollerande eller reglerande
kvalitetssystem ger också en signal till misstro mot de professionella yrkes-
utövarna.

Och inte minst: Fokuseringen på att det finns orsak att göra omfattande
kvalitetsåtgärder skapar en grogrund för misstro; det måste ju finnas en
anledning till att satsningen är nödvändig.

Slutsats
De flesta industriländer har under de senaste tjugo åren genomgått en po-
litisk och ekonomisk utveckling som betecknas som neo-konservativ eller
nyliberal. Kvalitetsrörelsen bör sättas in i det perspektivet. Det nyliberala
reformprojektet har också bestått i att förändra den offentliga sektorns roll
och rationalitet. Inom den offentliga förvaltningen tog detta sig uttryck
genom fenomenet ”New Public Management”. Här ingår den nyliberala
ideologins transformering av medborgaren till ”kund” i en diskurs om
legitimitet, effektivitet, kundfokus och servicekvalitet i den offentliga sek-
torn. Man kan säga att kvalitetsrörelsen passar som hand i handske för det
nyliberala projektet, med dess betoning på kunden (brukaren) och effekti-
visering. Vilka uttryck kvalitetssatsningen får beror på sammanhanget inom
vilken den genomförs. Det faktum att den offentliga sektorns roll och ra-
tionalitet har förändrats innebär också att en förändring av de organisato-
riska betingelserna inom de offentliga verksamheterna. Det är i en sådan
förvaltningsideologisk/politisk och organisatorisk kontext man bör bedöma
de kvalitetsåtgärder som genomförs.

Det har skett en ökning av hybrida organisationsformer i den offentliga
sektorn, delvis som blandorganisationer mellan offentliga och privata ini-
tiativ. Finansieringen av tjänsterna sker mer och mer i en blandning av
offentligt och privat, och med en ökad konkurrensutsättning. Etablering
av pseudomarknader, decentralisering och delegering kräver mekanismer
för överordnad koordinering och kontroll. Kvalitetssäkringssystemen blir
lätt en del av sådana kontroll- och koordineringssträvanden och ingår i
reglerings- och styrningsregimer.

Den ideologiska kritiken av den offentliga sektorn kombinerat med en
populistisk kritik av den har skapat en grogrund för misstro och en
legitimitetskris. Förvaltningen har på flera sätt förlorat både anseende och
auktoritet. Detta gäller inte bara i förhållande till allmänheten, utan också
mellan de olika nivåerna i förvaltningarnas hierarkier och mellan förvalt-
ning och politisk nivå. Satsningen på kvalitetsåtgärder kan vara ett försök
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att återskapa tillit och legitimitet. Kvalitetsstyrning kan därmed ses som
ett sätt att bemästra komplicerade styrningsproblem och som ett svar på
en legitimitets- och tillitskris i den moderna staten. En kvalitetsmodell
med standardiseringsverktyg och revisionssystem kan ses som ett ”logiskt”
svar på flera av de utmaningar som den offentliga sektorn står inför.
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KAPITEL 6

TQM, INDIVIDEN
OCH KOLLEKTIVET

Anette Karlsson

Inledning 1

Idéer och åtgärder med syftet att främja kvalitet i företag och organisatio-
ner har sedan mitten av1980-talet fått en allt större utbredning och offi-
ciell legitimitet. Ett sätt att ta sig an detta faktum är att ta själva trenden
för given och behandla kvalitet som en ”teknisk” fråga avseende olika
åtgärders effekter. Merparten av det som skrivits i ämnet kan räknas till
den här kategorin (jfr Wilkinson och Willmott 1995)2. Om man istället
studerar kvalitetsvågen utifrån och försöker sätta in den i ett vidare histo-
riskt och teoretiskt sammanhang, blir andra typer av frågor mer intres-
santa att ställa. Man kan till exempel fråga vilken människosyn som för-
medlas, vilket är något det blir svårare att bortse från ju mer mark kvalitet-
sidéerna vinner.

”Människosyn” handlar delvis om synen på hur den enskilda männi-
skan ska förhålla sig till sig själv, till det egna jaget. Till största delen
handlar det dock om synen på hennes förhållande till omgivningen, det
vill säga till hela den värld av andra människor, grupper och företeelser
som hon rör sig i. Vill man undersöka kvalitetsförespråkarnas uppfattning
om människan är det alltså lämpligt att titta närmare på deras sätt att fram-
ställa relationen mellan människa och organisation; mellan individ och
kollektiv.

Det finns ytterligare ett skäl till varför det är intressant att tala om just
individen respektive kollektivet i det här sammanhanget. Det västerländ-
ska samhället i allmänhet, och arbetslivet i synnerhet, beskrivs ju ofta i
termer av ökande individualism och individualisering. Inte många som

1 Detta arbete är delvis finansierat inom projektet ”Tredje vågen av New Public Manage-
ment”, Rådet för Arbetslivsforskning.

2 Se också Bejerot och Hasselbladh denna volym.
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uttalar sig om vår tid missar att nämna den aspekten. Inflytelserika sam-
hällsteoretiker som Ulrich Beck (1992) och Manuel Castells (1996; 1997;
1998) ägnar stort utrymme i sina böcker åt individualiseringen av arbetet.
Sociologen Anthony Giddens hävdade nyligen ”den nya individualism-
ens” genombrott i sin politiska debattskrift Tredje Vägen (1999:43 ff).
Däremot är det inte vanligt att tala om kollektivism annat än i anslutning
till vissa partipolitiska ståndpunkter och vissa aspekter av den offentliga
sektorn. Efter kommunismens sammanbrott fick själva ordet kollektivism
dessutom en bismak av något otidsenligt. Det kom att förknippas mer med
en nostalgisk längtan tillbaka till gångna tiders (illusoriska) trygghet och
gemenskap än med idéer och fenomen som anses ligga i det moderna
samhällets frontlinje. Mer än någonsin kom det också att förknippas med
statligt förmynderi. Enligt min mening finns det anledning att ifrågasätta
en sådan stereotyp användning av begreppen. Två saker gör att kvalitets-
idéerna lämpar sig särskilt bra som startpunkt för den sortens ifrågasätt-
ande; dels deras nutida status, dels deras plats i en längre (idé)historisk
tradition. Jag kommer att argumentera för att kvalitetsförespråkarna i mångt
och mycket står för en människosyn som ligger betydligt närmare kollek-
tivism än individualism, och att den ovannämnda användningen av orden
är otillräcklig för att förstå eller förklara detta.

Ett klargörande kan vara på sin plats redan nu. Individualism och kol-
lektivism är ord med stark ideologisk och värdemässig laddning. Jag är
inte ute efter att fördöma eller framhålla vare sig det ena eller det andra.
Begreppen kan dessutom ges en lång rad olika betydelser.3 Min utgångs-
punkt är att en respekt för människan/individen kan främjas och uttryckas
på många sätt – genom kollektiva strategier lika väl som individuella.

I det följande kommer jag alltså att diskutera synen på förhållandet
mellan individ och kollektiv hos det som med ett samlande namn kan
kallas för kvalitetsrörelsen. Dit hör grovt räknat alla teoretiker och prakti-
ker som aktivt förespråkar kvalitetsstyrning i organisationer. Det kan vara
representanter för de organisationer och institut som enbart ägnar sig åt
att sprida kvalitetsbudskapet. Det kan vara akademiska forskare, eller kon-
sulter, eller personer som kombinerar båda rollerna. Det kan också röra
sig om företagsledare och andra kvalitetsansvariga i organisationer. Grund-
betydelsen av ”kvalitet” i det här avseendet är att en vara eller tjänst lever
upp till en viss specificerad och mätbar standard, satt i relation till kun-
dens upplevelse av varan/tjänsten.4 Betydelsen skiljer sig alltså från den
vardagliga innebörden av kvalitet som något högklassigt eller bara något

3 Steven Lukes har till exempel räknat upp hela 11 olika betydelser av ”individualism”,
återgivna i Bird (1999:4)

4 Jämför Bejerot och Hasselbladh denna volym.
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allmänt positivt. Men kvalitetsrörelsen drar utan tvekan också fördel av
ordets diffust positiva vardagsbetydelse. Den ger legitimitet åt dess idéer
och tekniker och kan användas för att tänja gränserna för när dessa är
tillämpliga (jfr Wilkinson och Willmott 1995). Kvalitetsrörelsens idéer
och tekniker går numera ofta, men långt från alltid, under namnet Total
Quality Management (TQM).5 För enkelhetens skull använder jag båda
benämningarna växelvis.

Inom ett så brett område som det här finns naturligtvis många nyanser
och variationer (jag återkommer till det i slutet av kapitlet). Men man kan
ändå studera det sena 1900-talets/ tidiga 2000-talets kvalitetsrörelse som
en helhet med en gemensam människosyn och världsbild. För det ända-
målet tänker jag anknyta till några användbara perspektiv och begrepp
från nyare organisationsforskning och sociologi, särskilt den riktning som
brukar kallas ”kritiska managementstudier” (KMS).6 Avslutningsvis hop-
pas jag också kunna visa på ett par punkter där den riktningen skulle kunna
vidareutvecklas.

TQM som ideologi och diskurs
TQM kan ses som del av en större managementdiskurs med en i stort sett
gemensam ideologi. Denna blommade upp i USA runt 1980 och har se-
dan spritts över världen bland annat via konsultföretag, handelshögskolor
och populära ”guruböcker” (se Furusten 1996).7 Att man kan och bör ana-
lysera management som ideologi/diskurs är en vanlig uppfattning inom
den mer kritiskt inriktade organisationsforskningen (se särskilt Alvesson
och Willmott 1996:38 f; Fournier och Grey 2000).8 Fördelen med ett så-

5 Författare av kvalitetsböcker tar i vissa fall helt eller delvis avstånd från beteckningen
TQM trots att innehållet knappats skiljer sig från de böcker där den används. Crosby
skriver till exempel ”serious quality management, as opposed to TQM and other shallow
efforts” (1996:134), ett annat exempel är Blomqvist och Haeger (1996:16)

6 Breda översikter över KMS och hur det skiljer sig från organisationsforskningens ”huvud-
fåra” ges i Alvesson och Willmott (1996); Grey (1996); Fournier och Grey (2000).

7 På engelska används ofta ordet managerialism, men eftersom det känns otympligt på
svenska undviker jag det här. I brist på bättre talar jag istället omväxlande om management-
diskurs och -ideologi.

8 du Gay (1994: 672n) definierar diskurs på följande sätt: ”/A/ group of statements which
provide a language for talking about a topic and a way of producing a particular type of
knowledge about that topic. /.../ Discourse is both about the production of knowledge
through language and representation and the way that knowledge is institutionalized,
shaping social practices and setting new practices in play.” Detta ligger nära ideologi.
Enligt en vanlig definition består en ideologi av a/ en beskrivning av verkligheten, b/ en
bild av den önskvärda framtiden och c/ anvisningar för hur det önskvärda tillståndet ska
uppnås. Se Czarniawska-Joerges (1988:7f) och Sainsbury (1981:274).
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dant angreppssätt är att det minskar risken att bli hemmablind. Istället för
att ta sakernas tillstånd för givna riktas uppmärksamheten mot att dis-
kurser och ideologier alltid uppstår i en historisk, social och kulturell kon-
text. De är inte ”neutrala”, oberoende av maktrelationer osv. Deras upp-
komst går att undersöka, och det blir på så vis lättare att tänka sig alterna-
tiv till de föreställningar som dominerar vid en viss tid. Samtidigt betonar
det här perspektivet att språkets och idéernas makt är stor. Ideologier och
diskurser påverkar vårt sätt att uppfatta världen, våra handlingar och våra
beslut. Därför får de en mycket påtaglig betydelse för människornas verk-
lighet. De förtjänar kort sagt att tas på allvar.

När det gäller TQM så har flera forskare pekat på dess beröringspunk-
ter både med den allmänna managementdiskursen sådan den kommit att
ta form under 1980- och 90-talen, och med mer specifika trender som till
exempel ”human resource management” (HRM) och ”business process
reengineering” (BPR) (Alvesson och Willmott 1996:98; Barley och Kunda
1992; Cooke 1999; de Cock och Hipkin 1997; du Gay och Salaman 1992;
du Gay 1994; Grey 1996; Grey 1999; Tuckman 1995; Willmott 1993).
I litteratur som finns om TQM kan man följdriktigt inte bara hitta hän-
visningar till kvalitetrörelsens mest erkända förgrundsfigurer som W.
Edwards Deming, Kaoru Ishikawa och Joseph Juran, utan också till storsälj-
ande managementböcker skrivna av andra populära guruer.9 De senare
brukar i sin tur ha mycket att säga om kvalitetsrörelsens speciella hjärte-
frågor; kundorientering och noggranna mätningar.10 I det här samman-
hanget är det alltså inte särskilt meningsfullt att göra en skarp åtskillnad
mellan TQM-böcker i snäv mening och annan managementlitteratur, eller
mellan kvalitetsrörelsen och de konsulter, organisationsforskare, företags-
ledare med flera som fungerat som ”språkrör” för de senaste ca 20 årens
bredare managementdiskurs.

Hur ser då den här diskursen ut? Vilka är huvuddragen i kvalitets-
rörelsens ideologi? En genomgång av några ganska typiska kvalitetsböcker

9 Blomqvist och Haeger (1996) tar till exempel upp följande guruer och deras management-
böcker: Jan Carlzons Riv Pyramiderna; Michael Hammer och James Champy
Reengineering the corporation; Tom Peters Liberation Management; Edgar Schein
Organizational Culture and Leadership; och Peter Senge Den femte disciplinen. Dale
och Bunny (1999) nämner Hammer och Champy samt den engelska upplagan av Jan
Carlzons bok.

10 Peters och Waterman (1982) ägnar exempelvis ett helt kapitel åt kundkontakternas bety-
delse för det framgångsrika företaget; jfr Wilkinson och Willmott (1995 s 5). Carlzon
(1985) predikar vikten av att delegera ansvar till de anställda som möter kunderna öga
mot öga – i ”sanningens ögonblick” (s 63) – och därför har ett avgörande inflytande
över kundens upplevelse av service. Han är också en ivrig förespråkare av mätningar (se
citat s 120).
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från senare hälften av1990-talet ger en provkarta över tidens mest omhuld-
ade managementprinciper och honnörsord.11

Ledarskapets betydelse betonas särskilt och visioner anses viktiga för
verksamhetens styrning. Vidare ses det som nödvändigt att ett gemensamt
språk och gemensamma värderingar är kopplat till organisationens över-
gripande strategi. Det är den engagerade ledarens uppgift att förmedla
sådana visioner och värderingar. Syftet med TQM är bland annat att skapa
en helhetssyn på verksamheten. En organisations verksamhet ses som en
serie av processer som alla har samband med varandra. Kvalitet är inte
något som kan uppnås en gång för alla, utan det handlar om ständig för-
bättring och förnyelse. Målet är en lärande organisation där kunskaper
och information tas tillvara och delas, inte minst är det nödvändigt att gå
utöver den egna organisationens gränser och lära av andra. Det finns en
ambition till långsiktighet och förutseende samtidigt som vikten av snabb
reaktionsförmåga betonas. Allt detta förutsätter delaktiga och kreativa
medarbetare som tar eget ansvar, kan samarbeta och ges goda möjligheter
att utveckla sin kompetens. Det behövs också kontinuerliga mätningar
och analyser av allt som kan vara av betydelse för kvaliteten. Verksamhe-
ten ska dokumenteras och beskrivas. Mål- och resultatinriktningen är tyd-
lig; att hela tiden jämföra sig med de hårdaste konkurrenterna (bench-
marking) rekommenderas till exempel starkt. Kärnan i TQM är kund-
fokuseringen, och allt arbete ska så långt det är möjligt ses ur de tilltänkta
kundernas synvinkel. Även inom organisationen bör medarbetarna i stor
utsträckning behandla varandra som kunder. Resultatet blir en variant av
marknadstänkande som ligger väl i linje med inriktningen på de senaste
decenniernas politiska reformer.

TQM är inte bara del av en större managementdiskurs med tonvikt på
flexibilitet, innovation, visionärt ledarskap, entreprenörsanda, arbete i team/
projekt/nätverk, ”empowerment” och så vidare. Det är antagligen också
den bästa representanten för diskursen – av två skäl. För det första samlar
det i princip alla de senaste 20 årens stora managementtrender (eller rest-
erna av dem) under ett tak. Där ryms det mesta, från det tidiga 1980-talets
Japan-inspirerade intresse av företagskultur till det sena 1990-talets IT-
baserade relationsmarknadsföring. Med andra ord utgör det ett slags

11 Här har jag använt en engelsk och två svenska böcker som syftar till att ge överskådliga
sammanfattningar av kvalitetsarbetets teori och praktik: Barrie Dales och Heather Bunneys
Total Quality Management Blueprint (1999), Kerstin Jönssons Kvalitetsboken (1995),
och Ralf Blomqvists och Tomas Haegers Kvalitetsutveckling (1996). Dessutom häftet
Qvalitet Utveckling Ledarskap (QUL), utgivet 1999 av Landstingsförbundet tillsam-
mans med Institutet för Kvalitetsutveckling (SIQ). Häftet är tänkt som ett instrument för
kvalitetsarbete inom vården, och att beskriva verksamheten efter dess riktlinjer berätti-
gar till att söka Kvalitetsutmärkelsen Svensk Hälso- och Sjukvård.
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syntes. För det andra; medan andra trender ofta varit ganska kortlivade
har TQM tvärtom blivit allt mer etablerat och institutionaliserat med åren.
En hel flora av kvalitetsutmärkelser med likartade, noggrant angivna kri-
terier har vuxit upp sedan slutet av 1980-talet. Kraven på kvalitetssäkring
av organisationer inom både privat och offentlig sektor har samtidigt ökat
stadigt, och det har inrättats akademiska utbildningar i ämnet. Knappast
någon kan undgå att träffa på det. TQM har därmed blivit det främsta
redskapet för att omsätta managementideologin i praktiken.

Individualism... eller vad?
Det kan, åtminstone vid ett första påseende, vara lätt att uppfatta kvalitets-
rörelsens människosyn som individualistisk. En förkärlek för att fram-
hålla ”människan i centrum” (Jönson 1995:20; Blomqvist och Haeger
1996:13 f) bidrar förstås till det. Idealbilden målar upp platta organisatio-
ner befolkade av självständiga medarbetare. Också i bilden av kunden
betonas gärna självständighet och aktivitet. Han eller hon är ingen likgil-
tig masskonsument utan en kräsen, välinformerad person som vet att ställa
krav (t ex Jönson 1995:19). Människosynen kan även uppfattas som indi-
vidualistisk i en mer negativ mening, det vill säga på ett sätt som anknyter
till vänsterns kritik mot marknadsliberalismen. Enligt en sådan tolkning
skapar marknadstänkandet egoister. Solidariteten och den kollektiva sam-
manhållningen slås sönder av konkurrensen. Var och en hänvisas till att
klara sig på egen hand. Det ligger någonting i båda uppfattningarna; indi-
viden spelar utan tvekan en viktig roll. Men att oreflekterat kalla detta för
individualism är mer missvisande än klargörande.

Det handlar inte om renodlad individualism. Organisationens intressen
går strängt taget före den enskilda människans. Huvudsyftet med att ge-
nomföra kvalitetsprogram, och med hela diskursen, är inte att hävda indi-
videns rättigheter utan att förbättra organisationers effektivitet. Även om
det inte behöver råda någon absolut motsättning mellan dessa båda mål
eller värden, är det svårt att komma från att människans intressen i första
hand definieras utifrån ett företags(lednings)perspektiv. Men det är inte
heller renodlad kollektivism, om man med det menar att individen blir
osynlig och/eller enbart värderas utifrån någon grupptillhörighet som börd,
klass, kön eller etniskt ursprung. Individen som delvis självständig men
föränderlig och potentiellt påverkbar enhet är i högsta grad intressant. Jag
vill istället föreslå individfokuserad kollektivism som en mer rättvisande
beteckning.

Den individfokuserade kollektivismen är nära förbunden med allt det
som brukar kallas modernitet och upplysningstradition – särskilt med dess
teknokratiska sida där ”utvecklingen” eller ”systemet” kommer i främsta
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rummet. Detta ska jag snart återkomma till, men tills vidare vill jag bara
peka på nödvändigheten av att skilja mellan individualism och individu-
alisering när man talar om ”det moderna samhället”. Individfokuserad
kollektivism är, som namnet antyder, fullt förenlig med en långtgående
individualisering av ansvar, arbetsvillkor osv. Men individualiseringen blir
i första hand ett sätt att infoga människan bättre i kollektivet – att hjälpa
henne anpassa sig till ”systemets” krav. En sådan anpassningstanke finns
närvarande i mycket av kvalitetsrörelsens ideologi och praktik.

Ordet kollektivism nämns dock sällan i samband med management.
Om det nämns är det vanligtvis bara i förbifarten, gärna med någon antyd-
an om att de kollektivistiska dragen står i motsättning till den västerländ-
ska (liberala) individualismen (t ex Alvesson och Willmott 1996:41 f; Will-
mott 1993). Den kritiska organisationsforskningen siktar gärna in sig på
det teknokratiska och instrumentella i diskursens människosyn, vilket i
och för sig är en väsentlig del av det hela. Men sambandet mellan tekno-
kratiskt tänkande och (individfokuserad) kollektivism tydliggörs inte. För
att reda ut begreppen på den punkten måste man börja med att ifrågasätta
”höger-vänster-stereotypen” om vad som utgör individualism respektive
kollektivism.

 Den blinda fläcken
Vi har vant oss vid att individualism är ett ord som framför allt används
när det handlar om frihet från (eller avsaknad av) statliga ingrepp. Kollek-
tivism å sin sida är något som mest har med staten, den politiska/offent-
liga sfären och socialismen att göra. Detta är en uppdelning med rötter
ända tillbaka i den klassiska liberalismen som inleddes med John Lockes
försvar av äganderätten. Uppfattningen befästes på 1800-talet när socia-
lismen tog form. Den fick ny skärpa i och med kommunismens framfart
på 1900-talet, den firade stora triumfer när Thatcher och Reagan kom till
makten och förstärktes ytterligare när det sovjetiska väldet upplöstes.

Intressant nog har man inom både den liberala och den socialistiska
idétraditionen på det hela taget varit överens om en sådan uppdelning (jfr
Bird 1999:15).12 En konsekvens har blivit att individen på ett ganska slarv-
igt sätt brukar klumpas ihop med ”marknaden” i västerländsk kultur och

12 ”Those who defended the welfare state, or anything more radical, were likely to be
committed to a set of views about social solidarity, the common interest, or (at the extreme)
the organic dependence of the individual upon the collectivity. And those who defended
classically liberal or libertarian political views would obviously reject these forms of
’collectivism’ and insist, as Margaret Thatcher once notoriously did, that ’there is no
such thing as society’. /.../ Although the cold war has come to an end, this ideological
framework continues to influence and inform political debate.” (Bird 1999:15)
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samhällsdebatt. Vänstern har förstås aldrig ansett att marknaden kan skänka
människan verklig frihet vare sig individuellt eller kollektivt, och själva
värderingen av begreppen individualism respektive kollektivism skiljer
sig åt mellan de politiska riktningarna. Men det hindrar inte att uppdel-
ningen i grund och botten är densamma. Både liberaler och socialister
menar ungefär samma sak när de talar om marknadsekonomin som indi-
vidualistisk.

Baksidan av det här är att vi har blivit ganska dåliga på att uppfatta
kollektivistiska drag – och därmed på att diskutera individens intressen i
förhållande till kollektivets – i andra sammanhang än när det handlar om
socialismen eller det offentliga i bemärkelsen staten/politiken. Särskilt
finns det en blind fläck som gäller människans förhållande till företag och
arbetsorganisation. Det är tveksamt om detta håller i längden. Marknaden
består naturligtvis inte bara av lösryckta individer. Även ett ”privat” före-
tag är en kollektiv sammanslutning så snart det utgörs av mer än en per-
son och en organisation är det per definition. De stora företagens inflyt-
ande kan dessutom sägas ha ökat mot slutet av 1900-talet som en följd av
avregleringar med mera. Och framför allt står den dominerande mana-
gementideologin för en ”gränsupplösande” syn på organisation och ledar-
skap (se nedan). Allt som allt pekar detta på ett behov av att koppla loss
frågan om individens intressen, rättigheter och privatliv från marknaden/
näringslivet/arbetsorganisationen, givet att deras intressen inte nödvän-
digtvis sammanfaller.13 Av ideologisk övertygelse kan man förstås vilja
likställa dessa båda begreppskomplex – precis som man av ideologisk
övertygelse kan vilja likställa människans intressen med statens eller Par-
tiets. Men det finns mycket goda skäl att inte nöja sig med en sådan sam-
manblandning i något av fallen.

Hur ska man i så fall dra gränserna kring den privata respektive den
offentliga sfären? Historiskt finns det flera sätt att dra en sådan gräns.14

För det första kan enbart staten och politiken räknas till den offentliga
sfären medan resten av samhället, det vill säga civilsamhället bestående
av företagen, familjen och individen räknas till den privata. För det andra
kan man hävda individens fri- och rättigheter gentemot såväl civilsamhället
som staten. Gränsen för den privata sfären dras då kring den enskilda

13 I juridisk mening har individen naturligtvis rättigheter gentemot företag och andra orga-
nisationer i en demokratisk stat. Jag avser här hur frågan behandlas mer allmänt i den
västerländska idédebatten.

14 Själva idén om en sådan gränsdragning är historiskt och kulturellt betingad och inte
något ”naturgivet”, vilket socialantropologer med flera brukar vara förtjusta i att på-
peka. Min kommentar i slutet av kapitlet om att inte göra för stor affär av individbegreppets
relativitet är även relevant för detta.
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människan, medan både civilsamhällets formella sammanslutningar och
staten/politiken räknas till det offentliga (Kymlicka 1995:250–263).15 Det
finns också en tredje variant där i princip inget samhällsliv undantas från
den offentliga sfären i form av staten, så att gränsen mellan privat och
offentligt i själva verket förnekas. Detta kännetecknar kommunismen och
andra totalitära statsideologier. Existensen av, och motståndet mot, så-
dana ideologier var en viktig orsak till varför kollektivism i så hög grad
har kommit att förknippas med staten under 1900-talet. Inte minst därför
har också den andra gränsdragningen tenderat att hamna i skuggan av den
första. Men numera är det snarare gränsdragning nummer två som behö-
ver lyftas fram.

Anledningen är att embryot till en fjärde variant har växt fram under
1980- och 90-talen, där i princip inget samhällsliv undantas från vad som
lämpligen skulle kunna kallas ”den offentliga sfären i form av företagen
och näringslivet”. Detta kan låta kontroversiellt. Men det finns en påtag-
lig tendens att tillämpa managementtänkandet på allt fler områden, att
utvidga det till att gälla de flesta aktiviteter.16

Mest märkbar är kanske den här tendensen när det gäller den offentliga
sektorns verksamheter. Förnyelse av offentlig sektor har sedan 1980-talet
varit i det närmaste liktydigt med ”managementisering”.17 Det handlar
inte bara om privatisering utan lika mycket om att försöka införa ett nytt
organisationsideal, en annan anda, en annan kultur. I retoriken ställs den
flexibla, innovativa och kundorienterade organisationsmodellen mot den
gamla stelbenta byråkratin.18 Men tendensen sträcker sig långt bortom den
offentliga sektorn, till människans liv som helhet – som privatperson, an-
ställd, medborgare och konsument. Det sena 1900-talets management-
diskurs erbjuder ett sätt att definiera eller omformulera förhållandet mel-
lan människa och organisation efter en konsekvent mall där samma logik

15 Enligt Kymlicka är det första den äldre liberala tolkningen, som också är förenlig med
många konservativa ståndpunkter, till exempel mannens rätt att bestämma över famil-
jen. Det andra synsättet uppstod under romantiken när rätten till avskildhet och person-
ligt svängrum började hävdas på ett mer medvetet sätt än förut.

16 För kritiska analyser av denna tendens, se särskilt du Gay (1994), Fournier (1998), Grey
(1999) och Willmott (1993). Även Rose (1999a kap 10 och 1999b) tar utförligt upp den
här problematiken, om än från delvis andra utgångspunkter.

17 Detta går ofta under namnet New Public Management (NPM). Se till exempel Ferlie
m fl (1996)

18 David Osbornes och Ted Gaeblers Reinventing Government. How the Entrepreneurial
Spirit is Transforming the Public Sector (1992) är troligen det bästa och mest kända
exemplet på en publikation med syftet att sprida managementideologin till den offent-
liga förvaltningen. Som man kan vänta sig är de positiva till TQM. Flera avsnitt handlar
om hur lokalsamhällen och myndigheter runt om i USA uppnått större effektivitet och
bättre service med hjälp av kvalitetsprogram.
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förutsätts vara giltig i alla lägen. Samma egenskaper som är önskvärda i
arbetslivet ses då som önskvärda för att över huvud taget kunna leva ett
fullgott, aktivt och ansvarsfullt liv. Människan som subjekt, hennes inner-
sta personlighet, ska mobiliseras i organisationens tjänst. Medarbetarnas
personliga utveckling kopplas till företagets framgångar; inga egentliga
motsättningar antas råda mellan människans och organisationens intress-
en (jfr Ackers och Preston 1997; du Gay och Salaman 1992; du Gay 1994;
Fournier 1998; Grey 1999; Rose 1999a:116 ff och 1999b särskilt kap 4;
Tuckman 1995; Willmott 1993).

TQM har sin givna plats i detta. Det underlättas av att ordet kvalitet har
en allmänt positiv klang. Boktitlar som Personlig kvalitet: hur du ökar
ditt värde som medarbetare och som privatperson (Eid 1996) och Den
professionella människan: total kvalitet börjar med personlig kvalitet
(Lundquist-Coey 1992) talar för sig själva. ”Quality is a way of life”, utro-
par Barrie Dale och Heather Bunney i Total Quality Management Blueprint,

Quality is a way of organizational and everyday life. It is a way of doing
business, living and conducting one’s personal affairs. In whatever each
person does, and in whatever situation, the task/s/ must be undertaken in a
quality conscious way. Quality is driven by a person’s own internal
mechanisms – ”heart and soul”, ”personal beliefs”. It can be likened to
those people who follow a religious faith. (1999:25)

Anspelningen på religion i citatet är mest en metafor. Men man kan också
hitta exempel på mer allvarligt menade försök att blanda in religion och
andlighet i arbetslivet, som en väg att öka medarbetarnas personliga kapa-
citet och knyta dem närmare organisationens värderingar (se Ackers och
Preston 1997).19 Det andliga/religiösa är alltså ännu ett mänskligt erfaren-
hetsområde där försök har gjorts på senare år att göra managementlogiken
gällande.

Det är inte bara gränsen mellan människa och organisation som
omformuleras i den här diskursen, utan mellan organisationer och deras
omgivning över huvud taget. Inte minst spelar betoningen av kunden en
viktig roll för upplösningen av dessa gränser (jfr du Gay och Salaman
1992; Rose 1999a kap 10; Rose 1999b kap 4 och 7). Om medarbetarna på
sätt och vis är kunder, blir kunderna på sätt och vis medarbetare. Ett citat

19 Ackers och Preston betonar likheterna med den kristna omvändelseprocessen och den
protestantiska etiken, men New Age med sin inriktning på personlig utveckling mot allt
högre höjder stämmer på det hela taget ännu bättre överens med managementideologin.
Som exempel kan nämnas att Peter Senges The Fifth Discipline (1990) genomsyras av
ett slags utslätad, ”mainstream” New Age filosofi. Blomqvist och Haeger (1996:113 ff)
ägnar för övrigt tre sidor åt att beskriva ett svenskt företag som hade Richard Bachs New
Age-berättelse Måsen (1973) som ”andlig förebild” för sitt utvecklingsprogram.
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ur kvalitetsinstrumentet QUL (se not 11) kan få illustrera. Exemplet hand-
lar om tjänsteproduktion men skulle lätt kunna fås att gälla också varu-
produktion genom ett framhållande av tjänsteinslaget, det vill säga
servicens och kvalitetsupplevelsens betydelse, i alla verksamheter.

Kunderna deltar i allmänhet vid produktionen av tjänster. Framgångsrik
hälso- och sjukvård förutsätter oftast att patienten är delaktig på flera sätt
liksom utbildning förutsätter att eleven studerar och tränar aktivt. En vik-
tig del av tjänsteproduktionen är att underlätta för kunderna att förstå hur
de kan ta sin del av ansvaret för ett framgångsrikt resultat. Patienter och
andra kunder är medproducenter. (Landstingsförbundet 1999:10)

I linje med managementiseringen av den offentliga sektorn kommer också
medborgaren att på ett liknande sätt betraktas som en kombination av kund/
konsument och medarbetare. Då händer ofta något anmärkningsvärt. Sta-
ten, som såg ut att vara avfärdad för gott, blir plötsligt intressant på ett
nytt sätt. Den tilldelas en ny aktiv roll, något den engelske sociologen
Nikolas Rose (1999b:142) kallar ”den möjliggörande staten” (the enabling
state). Huvuduppgiften för den möjliggörande staten är att främja just de
egenskaper hos människor och organisationer som managementideologin
pekar ut som avgörande; entreprenörsanda, flexibilitet osv. Och där nå-
gonstans har man gått hela varvet runt. Skiljelinjerna mellan människa
och organisation, mellan marknad/företag/näringsliv och stat/politik, med
andra ord mellan privat och offentligt, är så gott som fullständigt upp-
hävda på det ideologiska planet. Vad detta än är, så förtjänar det knappast
beteckningen individualism.

Allt detta talar mot att fortsätta betrakta individualism och kollektivism
enligt ett förenklat ”höger-vänster-schema”. Men för att komma åt ur-
sprunget till den individfokuserade kollektivismen, och därmed till en pro-
blematisk aspekt av kvalitetsrörelsens människosyn, räcker det inte att
stanna där. Det behövs också en djupdykning i modernitetens historia.
Här kan den förstås bara bli kortfattad.

Informatismen – en ny stor berättelse
Det är ingen ny uppfattning att upplysningstraditionen har en teknokra-
tisk baksida, som i värsta fall kan hota att slå över i det auktoritära eller
totalitära. Många röster har under senare hälften av 1900-talet höjts mot
den instrumentella rationaliteten som utger sig för att vara värderingsfri
och varken tar hänsyn till mänskliga eller ekologiska konsekvenser. De
viktigaste beståndsdelarna hos den här sidan av moderniteten utgörs av
det som idéhistorikern Sven-Eric Liedman (1997:29) har kallat ”den hårda
upplysningen”; teknologi, (natur)vetenskap, ekonomi och administration
(läs: organisation). Men teknologi, vetenskap och så vidare behöver inte i
sig vara något teknokratiskt. För att bli det krävs dessutom en ideologisk
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komponent, det vill säga någon variant av framstegs- eller utvecklings-
tanke enligt vilken teknologins (osv) utbredning leder till något objektivt
gott för mänskligheten, eller i vart fall är oundviklig. Resultatet blir då en
typiskt modern ”stor berättelse” (jfr Pedersen 1996:486).

En sådan metaberättelse legitimerar inte bara den hårda upplysningen.20

Den ger också ett sammanhängande svar på frågor som: ”Vilken typ av
samhälle lever vi i? Varifrån kom vi, och framför allt, vart är vi på väg”?
Den utgör en diskurs eller ideologi i den mening jag tidigare använde
begreppen; ett sätt att tala, tänka och organisera kunskap om världen som
uppstår i en historisk och kulturell kontext, som påverkar människornas
verklighet ofta påtagligt, men som trots allt kan undersökas och ifråga-
sättas.21

Från en bit in på 1800-talet och fram till ganska nyligen var det vanliga
svaret att vi levde i ett industrisamhälle, kännetecknat av ökande differen-
tiering och den nödvändiga utbredningen av storskaliga, regelstyrda, starkt
arbetsdelade organisationer av det slag som efter hand kom att kallas
byråkratiska, tayloristiska eller fordistiska. Samhällsuttolkare från Saint-
Simon över Comte, Marx och Spencer till Durkheim och Weber gav alla
ungefär samma svar, låt vara med vissa variationer och med olika grad av
entusiasm. Man såg framför sig en historisk utveckling där det gamla
traditionsbundna samhället på område efter område tvingades ge vika för
den nya effektiva industricivilisationen. Den stora rationaliseringsvågen,
som startade kring förra sekelskiftet och inte började mattas av förrän mer
än halva 1900-talet hade förflutit, måste ses mot bakgrund av den här
berättelsen. Efter andra världskriget kom allt skarpare invändningar att
riktas både mot det tayloristiska/byråkratiska organisationsidealet och mot
allt annat som förknippades med industrisamhället. Metaberättelsen bör-
jade sakta men säkert att vackla. Detta nådde sin kulmen på 1980-talet när
en ström av postmodern eller poststrukturalistisk teori försökte göra rent
hus med hela upplysningsprojektet. År 1979 hade Jean-Francois Lyotard
formulerat sin berömda kritik mot modernitetens stora berättelser i rap-
porten La condition postmoderne (Lyotard 1984). Det kunde se ut som
om de för alltid hade förlorat sin makt. Tjugo år senare har den uppfatt-
ningen visat sig vara något av en historiens ironi. Det är nämligen befogat
att tala om en ny, typiskt modern metaberättelse som slog igenom under
1980- och 90-talen. Jag kommer fortsättningsvis i vissa fall att använda
det sammanfattande namnet informatism om denna berättelse, eftersom

20 Att legitimera vetenskap och teknologi var den funktion som Lyotard (1984) tillskrev de
moderna metaberättelserna.

21 Därmed inte sagt att världen bara existerar i språket och tankarna, eller att ideologier per
definition ger en falsk bild av verkligheten.
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begreppet information har en så central plats i den. Närmare bestämt hand-
lar den om övergången till ett informations- eller kunskapssamhälle präg-
lat av minskande differentiering och flexibla organisationer – organisatio-
ner av just det slag som förespråkas i managementdiskursen. Som jag ska
visa har de här båda diskurserna växt fram parallellt och fungerar ömsesi-
digt förstärkande i så hög grad att det ofta inte är någon mening att alls
skilja mellan dem.

Boken IT och renässansmänniskans återkomst från 1997, skriven av
Christer Sturmark (IT-konsult m m), ger ett bra exempel på hur berättel-
sen kan låta i sin enklaste form. Industrisamhället har nu fått överta rollen
som ”det gamla”. Inledningsraderna slår an tonen:

Vi är på väg mot det så kallade informationssamhället. En ny samhälls-
epok, ett paradigmskifte, av samma storleksordning som när vi gick från
bondesamhälle till industrisamhälle för ungefär 150 år sedan. (s 8)

Vidare kan vi läsa att det är teknologin som driver samhällsutvecklingen.
Världen förändras snabbare och mer genomgripande än någonsin tack vare
informationstekniken, biotekniken kommer också in på ett hörn. Alla gamla
gränsdragningar är på väg att försvinna genom att arbete flyter samman
med fritid, människa med teknik och konst med vetenskap. Mångfald och
skaparkraft får oanade möjligheter att blomstra när vi lämnar det linjära
sättet att tänka. Den nya människan är en kreativ generalist till skillnad
från det gamla samhällets snäva specialister. Den nya tidens organisatio-
ner ”är projekt- och teamorienterade, istället för hierarkiska. /.../ Ledar-
skap genom inspiration, kreativitet och intuition är modellen för ett flexi-
belt och framgångsrikt ledarskap i den företagskultur som vi obönhörli-
gen är på väg mot.” (s 74 f). I framtidens ständigt uppkopplade värld ut-
nyttjar företagen tekniken maximalt för att skaffa information om och skapa
personliga relationer till sina kunder, till stor nytta för båda parter. Infor-
mation är den viktigaste värdeskapande resursen, tillsammans med mänsk-
lig innovationsförmåga. Det nya samhället kommer visserligen inte att
vara helt utan problem. Till exempel finns det en risk att klassklyftor upp-
står om många människor får svårt att leva upp till de krav som kommer
att ställas på arbetskraften. Men på det hela taget innebär det fantastiska
möjligheter – kanske särskilt för kvinnor. Politikernas främsta uppgift är
att, i samverkan med näringslivet och andra instanser, utarbeta strategier
som hjälper landet att smidigt ta steget in i detta nya och hävda sig i den
hårda globala konkurrensen. Särskilt skolan är föråldrad och måste re-
formeras efter informationssamhällets behov. Några ganska pliktskyldiga
påpekanden om vikten av eftertanke och svårigheten att göra förutsägel-
ser förmår inte dölja budskapet: Så här ser Framtiden ut och det finns
egentligen bara en väg dit.

Sturmarks tunna och lättlästa bok gör inte anspråk på att ha någon ve-
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tenskaplig tyngd. Det hindrar inte att framställningen är representativ. Dess
huvuddrag, från beskrivningen av tillståndet i världen till de konkreta re-
kommendationerna, kan återfinnas i de mest skiftande sammanhang; aka-
demiska, politiska, fackliga...22 Likheterna är till exempel påfallande med
den (visserligen mer problemorienterade) analys som sociologen Manuel
Castells presenterar i sin sifferspäckade, mer än tusensidiga trilogi om
informationsåldern (1996; 1997; 1998).

Informatismen har till stor del sitt ursprung i teorierna om övergången
till ett postindustriellt samhälle, som lades fram på 1960- och 70-talen
(t ex Bell 1973; Touraine 1971). Redan från början betonades kunskap,
kommunikation, informationshantering och datorteknik. Efter hand kom
begreppet postindustriellt samhälle mer och mer att ersättas av beteck-
ningen informations- eller kunskapssamhälle. Castells mastodontverk kan
sägas utgöra höjdpunkten på den här sociologiska traditionen. Mer speku-
lativa framtidsvisioner och trendanalyser har hela tiden också haft ett stort
inflytande på uppfattningen om vad som komma ska. Marshall McLuhans
fantasifulla Understanding Media (1999), som gavs ut för första gången
så tidigt som 1964, innehåller till exempel de flesta av den nya meta-
berättelsens ingredienser. Han använder till och med uttrycket ”informa-
tionsåldern” på ett ställe (s 262).23

Parallellt med detta växte ett nytt ideal för organisation och ledarskap
sakta fram i västvärlden. Den tayloristiska/byråkratiska modellen ifråga-
sattes allt starkare utifrån både humanistiska och pragmatiska ståndpunk-
ter. Dels sades den hämma människorna och döma dem till ett själs-
dödande, inskränkt (arbets-)liv. Sådan kritik var inte minst ett viktigt in-
slag i vänstervågens ungdomsprotester (t ex Palm 1974). Dels, och fram-
för allt, uppstod misstankar att det här sättet att organisera helt enkelt inte

22 Under 1990-talet började det talas och skrivas mycket om globalisering, till exempel
Martin och Schumann (1997); Hirst och Thompson (1998). Något kan därför behöva
sägas om varför jag inte valt att diskutera den nya metaberättelsen under den rubriken
istället. Orsaken är enkel. 1990-talets globaliseringsdebatt har till största delen varit in-
riktad på ekonomiska aspekter (avregleringarnas för- och nackdelar, ägarkoncentration i
media, problem med de snabba kapitalrörelserna som möjliggörs av ny teknik osv). Idén
om en ohejdbar ekonomisk/teknologisk globalisering ingår visserligen i berättelsen om
informationssamhället, men det är inte hela historien. Globaliseringsbegreppet är alltså
för snävt. Inte heller förmår det visa på likheterna med den äldre berättelsen om över-
gången till ett industrisamhälle.

23 Sturmark (1997) nämner honom inte oväntat som inspirationskälla. Alvin Tofflers
Framtidschocken (1971), som med eftertryck hävdar tesen om en allt högre förändrings-
takt, var ännu en uppmärksammad variation på samma tema. Andra inflytelserika böcker
i den här genren är John Naisbitts Megatrender (1983) och Yoneji Masudas Informations-
samhället (1984).
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var tillräckligt effektivt. Genom att ge de anställda större ansvar, skapa
team och lägga större vikt vid attityder och värderingar skulle inte bara
engagemanget utan också produktiviteten öka. Samtidigt skulle företagen
få lättare att reagera på förändringar i omvärlden. Redan runt 1960 fanns
den här uppfattningen klart formulerad även om den ännu var långt från
dominerande i managementkretsar (t ex Burns och Stalker 1961; Likert
1961; McGregor 1966).24

Tidiga förespråkare av det nya organisationsidealet anspelade gärna på
kraven man trodde skulle ställas på framtidens organisationer. Likert
(1961:1 ff) räknar till exempel upp flera samhällstrender som enligt ho-
nom alla pekar i samma riktning. Burns och Stalker (1961) trycker sär-
skilt på den ökande förändringstakten – ett argument som numera hör till
de allra oftast upprepade. I teorierna om ett nytt samhälle fanns på mot-
svarande sätt ända från början idén om en organisationstyp som var byrå-
kratins raka motsats (McLuhan 1999 s 369–384; Toffler 1971:102–119;
Touraine 1971:170). Men det var först under 1980-talet som den här kom-
binationen av organisations- och samhällsteori etablerades på allvar och
började slå igenom på bredare front.

En rad olika faktorer bidrog då till att just den här verklighetstolkningen
kunde vinna mark på bekostnad av andra. Efterdyningarna av oljekrisen
och ökad konkurrens från bland annat Japan hade fått amerikanska
managementkonsulter att utnämna flexibla, kundinriktade företag med
stark kultur till ekonomins räddning (t ex Kanter 1983; Peters och
Waterman 1982). (Att flera av de ivrigaste talesmännen för ”kvalitet” var
japaner, och amerikaner som verkat i Japan, gav kvalitetsbegreppet en
extra tyngd i den här tidens försök att efterlikna och överträffa de japan-
ska framgångarna – jfr Tuckman 1995; Wilkinson och Willmott 1995.)
Välfärdsstaten med dess storskaliga, centralt administrerade program döm-
des ut av ledande ekonomer. Till viss del utmanades den även från vän-
ster. Olika rörelser, ofta med rötter i 1960-talets politiska aktivism, talade
för ett mer decentraliserat samhälle med större plats för mångfald.25 Allt
fler människor kom också i kontakt med datorer. Men den enskilda händ-
else som hade störst betydelse var antagligen kommunistregimernas fall.
Bilden av en global marknad ersatte nu bilden av det kalla krigets delade
värld, där kampen stod mellan två konkurrerande ideologier eller sam-
hällssystem. Uppfattningen att det socialistiska alternativet för alltid var

24 Allt var förstås inte nytt ens då; mycket av inspirationen kom från Elton Mayo och
1920- och 30-talens Human Relations-rörelse.

25 Särskilt miljö-, freds-, antikärnkrafts-, kvinno- och olika minoritetsrörelser, alltså så-
dana som brukar gå under namnet ”nya sociala rörelser”. Även miljöpartierna som bil-
dades i de flesta europeiska länder på 1980-talet hör till den här strömningen. Se Poguntke
(1987) för en översikt över denna så kallade ”nya politik”.
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uttömt underblåstes av nyliberaler som inte var sena att dra paralleller till
folkhem och välfärdsstat. Det talades till och med om historiens slut
(Fukuyama 1992). Samtidigt hävdade postmoderna teoretiker de stora
berättelsernas och den medvetna samhällsplaneringens ohållbarhet. Den
politiska och intellektuella förvirring som blev följden lämnade fältet gan-
ska fritt för ”framtidsforskare” och managementguruer att torgföra sina
budskap om en ny tid.

Berättelsen om informationssamhället var som gjord för att fylla ut det
idémässiga tomrummet. Den hade ingen besvärande koppling till socia-
lismen – tvärtom kunde sovjetimperiets sammanbrott förklaras just med
bristande anpassning till den nya tekniken.26 Trots sin förenlighet med
marknadsliberalismen anknöt den till teknikutvecklingen och till ideal om
kunskap och decentralisering på ett sätt som gick att tolka som politiskt
neutralt. Kritiken mot de stora berättelserna utgick dessutom från idén om
övergången till ett postindustriellt samhälle.27 Därför var det kanske inte
så underligt om den nya metaberättelsen över huvud taget inte uppfatta-
des som en sådan.

Men vid närmare påseende är likheterna med den äldre berättelsen upp-
enbara. Och det gäller inte bara synen på den hårda upplysningen, alltså
teknologi, vetenskap och så vidare. Två av den västerländska modernitet-
ens viktigaste övergripande aspekter kan sägas vara historieskrivning och
organisation (jfr Giddens 1997:25 ff).28 Av en modern stor berättelse kan
man vänta sig att den innehåller en beskrivning av ”ett standardiserat för-
flutet och en universellt tillämpbar framtid” (s 27). Genom att skriva his-
torien på ett enhetligt sätt, som en övergång från det idealtypiska gamla
till det idealtypiska nya, skapas förutsättningar för att forma framtiden.

26 Castells (1998:2) hävdar till exempel detta. ”/T/his mighty empire, and its powerful
mythology, disintegrated in just a few years, in one of the most extraordinary instances
of unexpected historical change. I argue that at the roots of this process, marking the end
of an historical epoch, lies the inability of statism to manage the transition to the Infor-
mation Age.” Se även Fukuyama (1992) s 92 f.

27 Den inledande meningen i Lyotards bok lyder: ”Our working hypothesis is that the sta-
tus of knowledge is altered as societies enter what is known as the postindustrial age and
cultures enter what is know as the postmodern age” (1984:3). Huvudämnet är hur kun-
skapens ställning förändras i och med kommunikationsteknologins utveckling; hans bild
av framtiden är en variant på ”informationssamhälles-temat”.

28 ”Den som säger modernitet säger inte bara organisationer utan också organisering – den
reglerade kontrollen av sociala relationer tvärs över oändliga avstånd i tid och rum.”
(Giddens 1997:25). Vidare talar han om ” ’användningen av historien för att skapa his-
toria’ som är så grundläggande för de processer som lösriver det moderna sociala livet
från traditionens grepp.” (s 27). Denna historicitet ”får global form genom skapandet av
ett standardiserat ’förflutet’ och en universellt tillämpbar ’framtid’ ” (ibid).
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Allt som händer kan tolkas in i ett sådant schema, som sedan får styra
valet av åtgärder. Man kan också vänta sig att den innehåller ett univer-
salistiskt organisationsideal, vars utseende bestäms av föreställningen om
det idealtypiska nya. Precis som sin föregångare uppfyller berättelsen om
informationssamhället båda kriterierna.29

En ny stor rationaliseringsvåg har mycket riktigt följt i dess kölvatten.
Total Quality Management är för ”informationssamhället” vad Scientific
Management var för ”industrisamhället” – ett recept på universellt giltiga
idéer och tekniker som ska hjälpa människor och organisationer att an-
passa sig till ”det nya”. Det är tveksamt om TQM hade kunnat få en sådan
slagkraft utan kopplingen till en större teori om samhällsutvecklingen.
Anspelningar på det nya samhället är gångbara i kvalitetslitteraturen
(Blomqvist och Haeger 1996:16 f; Jönson 1995:20; Osborne och Gaebler
1992:15). Även när uttryckliga sådana hänvisningar inte förekommer finns
sambandet där ändå genom organisationsidealet.

Intressant nog fungerar TQM också som ett slags felande länk till den
förra rationaliseringsvågen. Det kan ses som en fortsättning på eller vidare-
utveckling av Scientific Management där tidigare ”mjuka” och diffusa
områden omvandlas till ”hårda”, mät- och kontrollerbara. Intresset för
kvalitetskontroll, i mer begränsad mening, tog dessutom fart i industrin
under andra världskriget, alltså vid en tid när taylorismen eller fordismen
var som starkast (jfr Tuckman 1995). Samtidigt som TQM betonar förny-
else, fångar upp de senaste managementtrenderna och dessutom stämmer
väl överens med hela ”tidsandan” finns det alltså en kontinuitet bakåt till
en äldre tradition. Det är en formel som har goda chanser att bli fram-
gångsrik (se Grint 1994).

29 På ett abstrakt, ”akademiskt” plan är de ”postmoderna” insikterna om möjligheten av
många olika utvecklingsvägar, verkligheten och kunskapen som socialt/kulturellt kon-
struerade och så vidare, välkända och ganska accepterade. Sztompka (1993) dödföklarar
till exempel det deterministiska utvecklingstänkandet i sin bok om samhällsförändring-
ens sociologi; Alvesson och Willmott (1996:197) hävdar att idén om ett enda bästa/
lönsammaste sätt att leda organisationer sedan länge är avfärdad. Men när det kommer
till den nya metaberättelsen tycks sådana principer inte ha fått något nämnvärt genom-
slag. Castells (1996:151 f) eftergift att ett lands kultur har betydelse för hur organisa-
tioner och institutioner utformas spelar till exempel mindre roll eftersom han ändå förut-
sätter en allmän övergång till nätverkslika flexibla organisationer i ”informationsåldern”.
Han utnämner även denna form för organisation och ledarskap till den mest effektiva
(1998:341). Däremot används ”insikterna” i vissa fall på ett medvetet manipulativt sätt.
1980- och 90-talens managementgururer lutar sig inte sällan mot socialkonstruk-
tivismen i sina diskussioner om ledarens uppgift att forma medarbetarnas verklighets-
bild (t ex Kanter 1983:287 f; jfr Furusten 1996:155 f).
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Individfokuserad kollektivism
– ett barn av moderniteten

De moderna metaberättelserna går i sin mest generella form utöver den
politiska höger- och vänsterskalan. Här finns nyckeln till varför det är
så otillräckligt att diskutera individualism och kollektivism i förenklade
”höger-vänster-termer”. Socialistiska tolkningar av ”industrisamhället”
lade lika stor vikt vid vetenskap, teknikutnyttjande och ekonomisk till-
växt som kapitalistiska och blandekonomiska. Framstegstron var ungefär
lika stark i alla läger. Tayloristisk/byråkratisk organisation och Scientific
Management var inte heller något specifikt för kapitalismen, utan något
som tillämpades minst lika hängivet i Sovjet som i väst (Grey 1996; Perrow
1986:51). Berättelsen om informationssamhället med tillhörande orga-
nisationslära är inte annorlunda på den här punkten. Det visas inte minst
av hur lätt den europeiska socialdemokratin har haft för att anamma den
typen av idéer.30 Att TQM och managementideologin enbart skulle höra
ihop med nyliberalismen är alltså en förhastad slutsats (jfr Grey 1996).

Med de stora berättelserna följer också ett särskilt sätt att uppfatta män-
niskan och hennes relation till omgivningen. Människan kommer i stor
utsträckning att betraktas och bedömas utifrån det teknokratiska impera-
tivet. Hänsyn till den tekniska, vetenskapliga, ekonomiska och organisa-
toriska utvecklingen färgar uppfattningen om vad en människa är och bör
vara. Hon blir intressant i egenskap av resurs. Hon blir (som särskilt den
Foucault-inspirerade samhällsanalysen länge har betonat) med andra ord
något som behöver definieras, mätas, styras och förädlas – för sitt eget
och omvärldens bästa. Ur den här synvinkeln blir det angeläget att forma
produktiva och vid behov självständiga men ändå välanpassade individer
som förmår leva upp till de strukturella kraven på effektivitet och fram-
steg. Hur mycket gränsen mellan människa och omgivning än tycks lösas
upp i försöken att uppnå detta så försvinner aldrig individen som mätbar
enhet ur sikte. Därför är individfokuserad kollektivism en passande be-
teckning.

En sak är gemensam för de flesta försök att analysera moderniteten. De
beskriver en slags dubbel rörelse som på samma gång både splittrar och

30 I Giddens (1999), vars uttalade syfte är att bidra till socialdemokratins förnyelse, ställs
till exempel byråkratin mot den flexibla organisationen på välbekant sätt: ”I en värld där
de affärsdrivande organisationerna  reagerar snabbt på förändring och är mera kvick-
fotade kan samhällets styrelse- och förvaltningsorgan komma på efterkälken. Termen
”byråkrati” med sina åtföljande konnotationer av formalistisk stelbenthet, uppfanns när
allt kommer omkring som en beteckning för ämbetsmannavälde. /.../ De flesta av sam-
hällets organ har fortfarande mycket att lära av det bästa inom affärsvärlden – till exem-
pel effektiva kontroller av måluppfyllelse, effektiv redovisning, flexibla besluts-strukturer
och ökat löntagarinflytande.”  (s 84).
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integrerar. Å ena sidan, heter det, pågår en fragmenteringsprocess, som
bland annat innebär att människan tvingas bli allt mer självständig/indivi-
dualiserad. Å andra sidan sägs just detta faktum göra henne allt mer bero-
ende av sin omgivning/normaliserad. Så lyder den typiska diagnosen som
ställs på samhällets tillstånd och människans belägenhet under moderna
villkor – idag såväl som för hundra år sedan (t ex Durkheim 1964; Beck
1992; Giddens 1997). Ulrich Beck summerar det hela kort och koncist:

Individualization /.../ takes effect precisely under general social conditions
which allow an individual autonomous private existence even less than
before. (1992:131)

I den här typen av analyser beskrivs detta som en självklar och ofrånkom-
lig verklighet. Men hellre än att acceptera ”den dubbla rörelsen” som en
objektiv sanning, är det nödvändigt i det här sammanhanget att behandla
den som en tankefigur typisk för den moderna idétraditionen. Den är en
del av modernitetens diskurs. Som sådan påverkar den förstås verklig-
heten på ett eller annat sätt. Den låter sig också lätt förenas med meta-
berättelserna.

Den individfokuserade kollektivismen knyter an till denna tankefigur,
som ger upphov till en speciell retorik. Individualiseringen och fragmente-
ringen framställs till stor del som ett problem att lösa. De lösryckta indivi-
derna kan beskrivas rent negativt som ensamma och olyckliga, som oan-
svariga egoister och/eller ett hot mot samhällsordningen. De kan även
beskrivas i mer positiva ordalag som självständiga aktörer eller ämnen till
sådana. Uppgiften blir i vilket fall som helst att hitta lämpliga sätt att
integrera dem i enlighet med det mönster berättelsen föreskriver.31 Den
sida av den dubbla rörelsen som handlar om integration, normalisering
och interdependens väger alltså tyngst. Ju större individualisering och sam-
hällelig splittring, desto större behov av radikala motåtgärder. Ju mer själv-
ständighet, desto större behov av kontroll.

En annan tankefigur som är typisk för moderniteten och som jag redan
berört är övergången från ”det gamla” till ”det nya”. Även den ger upphov
till en viss retorik som används i den individfokuserade kollektivismens
tjänst. De båda tankefigurerna och argumentationssätten kompletterar
varandra. Enligt den senare retoriken kan man efter behov dels ställa det
gamla samhällets (organisationsidealets) negativa, egoistiska individua-
lism mot det nyas meningsfulla gemenskap och samarbete, dels ställa det
gamlas likriktande kollektivism mot det nyas frigörelse av individen. Kärn-
punkten här är framhävandet av det nya, det moderna. Och med en tekno-

31 Jfr Rose (1999b) s 78 f. Han beskriver där hur sociologer m fl problematiserade individua-
liseringen i slutet av 1800-talet och hur detta ledde till försök att återskapa den ”för-
lorade gemenskapen” och anpassa människorna till samhället på ”teknisk” väg.
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kratisk metaberättelse i botten kommer strukturkraven att prioriteras före
människan, kollektivet framför den nödvändiga men besvärliga indivi-
den.

Individfokuserad kollektivism är alltså inte något nytt, och den är inte
begränsad till någon enskild politisk riktning. För att ta ett äldre exempel
från vänster så ger paret Myrdal ett nästan övertydligt prov på en sådan
människouppfattning i den omdebatterade Kris i befolkningsfrågan (1935).
De ville se ett folk av ”individuellt starka kollektivister” (s 303). Bakom
det ökända befolkningspolitiska programmet fanns en tanke att fostra pro-
duktiva, ansvarskännande medborgare. De retoriska greppen kommer till
god användning:

[V]arje människa i vårt moderna samhälle står ensammare än förr /.../.
Hon måste därför kunna på ett helt annat sätt planera för sitt handlande
och ha utblick över sina livsmöjligheter samt ta långt flera beslut på eget
ansvar. Men samtidigt har den nutida människan en rikare variation av
sociala relationer till en vidare krets /.../ hon har i sista hand medansvaret
för hela samhället. (s 309)

Vad vi /.../ skulle vilja förmena vara det riktiga anpassningsidealet i vår
tid: människor med förmåga både till individuell självständighet – i mot-
sats till den medeltida lydnadsmänniskan – och till kollektivt samarbete
– i motsats till den privatkapitalistiska konkurrensmänniskan – är ännu i
stort sett främmande för skolmentaliteten. (s 302)

Hela argumentationen är fast förankrad i den industriella metaberättelsen.
Den lika oundvikliga som önskvärda industrialiseringen leder till skärpta
kvalitetskrav (sic) på alla fronter, inte minst på människorna själva:

Till ett kraftigt förstärkande av kvalitetssynpunkten på befolkningsstocken
verkar /.../ framför allt själva den tekniska utvecklingen. Produktionen krä-
ver allt mindre av rå kraftutveckling i arbetet /.../. Det anspråk produktio-
nen ställer på det mänskliga produktionsmedlet är istället mera inriktat på
de intellektuella och moraliska kvalitetsegenskaperna /.../ Hela det mo-
derna samhällets livsrytm har intensifierats och komplicerats; duglighets-
kraven har skärpts. /.../ Det är svårt att uppleta ett enda område av närings-
livet, där kraven på arbetstakt och arbetskvalitet icke stegrats under den
sista generationen. Denna utveckling, som är ett med tidens egen anda och
som är innerligt bejakad av alla fullvärdiga människor, måste emellertid
lämna en oavbrutet stegrad procent av befolkningen såsom mer eller min-
dre arbetsoförmögen. (s 245 ff)

Myrdals lösning är en omfattande socialpolitik där varje individ hålls un-
der noggrann uppsikt ända från födseln med sikte på ett smidigt inordnande
i produktionen och det övriga samhällslivet. Här är det lätt att stirra sig
blind på den funktion de tillskriver (välfärds-)staten. Men en ensidig fix-
ering vid staten, eller den äldre socialdemokratin/vänstern, skymmer en
mer generell fråga om teknokratisk människosyn. Den sociala ingenjörs-
konsten har visserligen bytt skepnad sedan 1930-talet, men den är långt
ifrån död. Även om det sena 1900-talets managementideologi i första hand
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tagit form inom näringslivet, så innehåller den en hel del lånegods från
vänster på den här och andra punkter (jfr Cooke 1999). En annan sida av
saken är att managementkonsulter och IT-profeter efter kommunismens
fall övertog mycket av det radikala språk som tidigare mest förknippades
med vänsterideologer.32 Osborne och Gaebler tvekar till exempel inte
att kalla managementiseringen av den offentliga sektorn för en ”global
revolution” (1992:328), medan Tom Peters (1992) gör sig till talesman
för Liberation Management. Likaså är det mer regel än undantag att tala
om den tekniska utvecklingen och dess påverkan på samhället som ”IT-
revolutionen”. Detta kan inte enbart avfärdas som munväder. Precis som
hos kommunismen/socialismen finns det en tro på att varje människas
produktiva förmåga ska frigöras och mångdubblas bara ”revolutionen” är
grundligt genomförd och den nya tidens organisation på plats. Det är i
dessa kretsar man hittar de vältaligaste företrädarna för nutida social in-
genjörskonst.33

Managementdiskursens omformulering av förhållandet mellan män-
niska, organisation och omgivning behöver sättas in i det här större sam-
manhanget. Den individfokuserade kollektivismen tar sig numera fram-
för allt uttryck i tendensen att tillämpa samma managementlogik på tillva-
rons alla områden. Tendensen stöds och legitimeras av berättelsen om det
gränslösa informationssamhället med dess ganska entydiga beskrivning
av vad människorna har att vänta. Risken för utslagning brukar beröras
med större eller mindre oro. Som ett sentida eko av Myrdals varnar till
exempel Christer Sturmark:

Vartefter människors intellektuella kraft blir allt viktigare och den fysiska
kraften allt mindre viktig, kommer färre människor att kunna bidra till
samhällsnyttan. Industrisamhället krävde fysisk kraft av sina industriarbe-
tare. Det kan nästan alla människor bidra med. /.../ Risken är att betydligt
färre besitter den intellektuella kapacitet som abstrakt informations-
bearbetning kräver. (1997:20 f)

Men i slutänden tar strukturlogiken överhand. Utvecklingen är i huvud-
sak positiv med stora möjligheter att skapa välstånd och frigöra männis-
kan, och i alla händelser är den så gott som obeveklig. Det teknokratiska
imperativet lyser igenom, som i den här passagen hos Castells:

32 Jfr Grint (1994:197) ”/T/he fall of the ’evil empire’ has freed some of the language of
change, such that ’radical’ change no longer implies shifts to the political left, and talk of
giving power to the employees no longer embodies the failure of management or capital-
ism”. Detta övertagande av ett ”samhällskritiskt” språkbruk är också en betydande orsak
till varför det är svårt att formulera en kritik mot managementideologin (se Grey 1996)
och mot hela metaberättelsen.

33 Kopplingen till den äldre politiska vänstern gör att begreppet social ingenjörskonst, pre-
cis som kollektivism, ganska sällan har använts för att karaktärisera det sena 1900-talets
managementidéer. Till undantagen hör Hochschild (1984:8) och Willmott (1993:523).
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New information technologies /.../ act upon all domains of human activity,
and make it possible to establish endless connections between different
domains, as well as between elements and agents of such activities. A
networked, deeply interdependent economy emerges that becomes in-
creasingly able to apply its progress in technology, knowledge and mana-
gement to technology, knowledge and management themselves. Such a
virtuous circle should lead to greater productivity and efficiency, given the
right conditions of equally dramatic organizational and institutional
changes. (1996:67)

I den värld som sammantaget målas upp har företag och stat/förvaltning
en gemensam uppgift; att främja denna utveckling och säkra tillgången på
människor med rätt egenskaper för det nya föränderliga arbetslivet och
samhället. Förespråkaren för emotionell intelligens (EQ) Daniel Goleman
uttrycker det klart. En rutinmässig uppräkning av den nya tidens krav le-
der fram till följande konstaterande:

De mest visionära metoderna är kanske det nyskapande samarbetet mellan
lokala förvaltningar, skolor och företag som syftar till att höja den kollek-
tiva nivån på emotionell intelligens i samhällena. /.../ Förutseende företag
inser att de också måste bli delaktiga i hur väl skolorna utbildar deras
blivande medarbetare. (1998:335)34

Ju suddigare gränsen mellan företag och stat blir i det här resonemanget,
desto intressantare blir staten även ur marknadsliberal synvinkel. Den
”möjliggörande staten” tar plats på scenen.

Även här kommer de typiska tankefigurerna och retoriska greppen väl
till pass. Att människors preferenser blir allt mer unika när fragmente-
ringen ökar i samhället är ett argument som spelar en stor roll för om-
formuleringen av gränser:

As we become a society dominated by knowledge workers, we are also
breaking into subcultures – each with its own values and life-style /.../ We
have been transformed from a mass society with a broad and fairly homo-
geneous middle class to a mosaic society with great cultural diversity /.../
And yet traditional public institutions still offer one-size-fits-all services.
(Osborne och Gaebler 1992:168; jfr du Gay och Salaman 1992)

Den nödvändiga åtgärden är förstås att knyta ”kunderna” närmare till or-
ganisationen. Dels genom att samla information om dem för att kunna
erbjuda personligt anpassad service, dels genom att engagera dem i olika
kvalitets- och utvärderingsprocesser (vilket ju också genererar användbar
information). På detta sätt förvandlas samtidigt kunder, klienter och med-
borgare till ”medarbetare”. Fragmenteringen fungerar även som motive-
ring för en stark organisationskultur. Företagen sägs ibland kunna fylla ut
tomrummet efter sönderfallande traditionella samhällsstrukturer (t ex Peters

34 Se också Sturmark (1997). Jfr även Castells betoning av statens avgörande roll när det
gäller att främja teknologisk modernisering (se t ex 1996:7).
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och Waterman 1982:276). En annan, kanske mer aktuell variation på te-
mat går ut på att framtidens organisationer måste samla kunder och an-
ställda kring ett starkt varumärke:

När mångfalden ersatt den entydiga sanningen blir köp i allt större ut-
sträckning en fråga om tro. /.../ Denna tro griper inte kunderna ur luften.
/.../ De vill lära känna företaget. Och ju bättre en verksamhet är på att
förmedla vad den står för, desto starkare är den. /.../ Jag talar om brand
values. /.../ När brandet förvandlas till en kultur eller en religion för kun-
derna, genereras värden. (Kunde 1997:14)

Men för att uppnå den bästa positionen måste man anpassa sina markna-
der till sina produkter, aldrig tvärtom. Detsamma gäller företagens ideolo-
giska ståndpunkter. I framtiden är en medarbetares viktigaste egenskap
nämligen att han/hon är en äkta troende. (s 18)

Argument om decentraliserat ansvar och allt självständigare medarbetare
får rättfärdiga strategier som i praktiken torde öka organisationens möj-
ligheter till kontroll över den enskilda människan. Jan Carlzon angav to-
nen i den internationella storsäljaren Riv Pyramiderna: En bok om den
nya människan, chefen och ledaren:

I det decentraliserade företaget är det mycket viktigare än i det hierarkiskt-
centraliserade att ha bra mätmetoder. /.../ Ledaren /.../ är beroende av att
alla, på alla nivåer, förstår var målet är beläget och hur man bäst når dit.
För att vara säker på att alla är på väg åt rätt håll måste han mäta vad som
sker i verksamheten. /.../ Parallellt med att man skapar en ny organisation
och decentraliserar ansvar och befogenheter måste man alltså bygga upp
ett analogt nätverk av mätningar, som verkligen mäter exakt det man har
delegerat. (1985:150 f)

Den tayloristiska/byråkratiska organisationen (och industrisamhället där
den frodas) förknippas å ena sidan med en öststatsgrå, omodern kollekti-
vism, med ett hierarkiskt styre som trycker ner människorna och befrämjar
likriktning och osjälvständighet. Det är ingen slump att Osborne och
Gaebler (1992) valde att anspela på planekonomiernas öde genom att sätta
rubriken An American Perestroika på inledningskapitlet i sin bok om den
offentliga sektorns avbyråkratisering.35 Å andra sidan framställs den
ocksåsom grogrund för osund egoism. Den uppmuntrar folk att gömma
sig bakom formella arbetsbeskrivningar och vakta sina revir på bekostnad
av helhetens bästa, den isolerar och motverkar samarbete (t ex Kanter
1983:27–35). Den flexibla organisationen antas däremot både förutsätta
och främja en ny människa för en ny tid; stark och aktiv som individ och
välintegrerad del av en social gemenskap.

35 Jfr även Fournier (1998). Hon beskriver där hur ”bureaucracy, collectivism, or more
generally lack of enterprising qualities” (s 63) blir negativa begrepp vid omorganisationer
som följer den dominerande managementdiskursens riktlinjer, och hur de används för
att marginalisera personer som inte vill (eller kan) ta till sig denna diskurs genom att
utmåla dem som förlegade.
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Kvalitetsrörelsen intar en särskild ställning i allt detta, av anledningar
jag redan varit inne på. TQM bildar utgångspunkt för rationaliserings-
vågen som sveper fram över västvärldens organisationer sedan mitten av
1980-talet. Den innehållsmässiga omfattningen och graden av institutio-
nalisering gör TQM till det viktigaste medlet för social ingenjörskonst i
det nya samhällets namn. För vår tids sociala ingenjörer utgör TQM ett
slags verktygslåda, full av redskap som ska hjälpa både människor och
organisationer att klara framtidens effektivitetskrav. Sett ur den här syn-
vinkeln är det inte förvånande att kvalitetsrörelsen visar stort intresse för
skolan. Ett tydligt exempel på hur managementideologin sprids via TQM
är de amerikanska skolor som under devisen Koalaty Kid (Today’s
Learners, Tomorrow’s Leaders) använder kvalitetsrörelsens filosofi och
metoder i all sin verksamhet – även som hjälpmedel för elevernas indivi-
duella utveckling och studiemål (SvD 2001-04-28; Skarin 2000:43 ff; se
också www.koalatykid.org).36

Den individfokuserade kollektivismen tar sig delvis andra uttryck idag
jämfört med när den färgades av den industriella metaberättelsen. Men
det betyder inte att den blivit mindre utpräglad i sin senaste version.
Tvärtom finns det fog för att hävda att den har intensifierats och att indivi-
den tydligare än förut har blivit objektet för styrning. Det teknokratiska
tänkandet har på många sätt fått en större räckvidd (jfr Alvesson och Will-
mott 1996:31 ff; Grey 1996 och 1999; Willmott 1993). Typiskt för mana-
gementideologin och hela idén om ett informationssamhälle är att det inte
bara är individens beteende som ska styras utan snarare att det är indivi-
dens personlighet, känslor och attityder som systematiskt behandlas som
en kontrollerbar och effektiviseringsbar produktionsfaktor.37 Det anses
avgörande att var och en har eller ser till att skaffa sig den rätta mentala
konstitutionen. TQM med dess tonvikt just på systematiska mätningar och
jämförelser erbjuder goda möjligheter för dem som så vill.

36 Konceptet har också lanserats i Sverige. SIQ arrangerar till exempel studieresor till Koalaty
Kid-konferenserna i USA sedan 1995 och Kommunförbundet ställer sig positivt till
experiment med dessa och liknande idéer i svenska skolor (se bl a Skarin 2000).

37 Få har formulerat den inställningen bättre än Daniel Goleman: ”För företag av alla slag
visar det faktum att emotionella kompetenser kan förvärvas och förbättras på ett nytt
område där prestationerna – och därmed konkurrenskraften – kan uppgraderas. Vad som
behövs är faktiskt att företagen trimmar sin emotionella kompetens. På det individuella
planet kan man identifiera, bedöma och uppgradera beståndsdelar i den emotionella
intelligensen. På gruppnivån innebär det att man fininställer den interpersonella dyna-
mik som gör grupper smartare. På organisationsnivån betyder det att man /.../ prioriterar
den emotionella intelligensen – i konkreta termer av rekrytering, utbildning och utveck-
ling, prestationsbedömning och befordran.” (1998:336)
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How to convert the cynics, ”blockers” and ”resistors” is a major problem
/.../ A related issue which needs attention is how a company can measure
the ”conversion” of cynics – who just pay lip service and comply with
norm to individuals who are committed to the change. (Dale och Bunney
1999:264 f)

Det är också kännetecknande för informatismen att helheten framhålls
mer konsekvent än tidigare. Berättelsen om industrisamhället byggde på
en tes om ökande differentiering, en tes som bland annat gick tillbaka till
1700-talsekonomen Adam Smiths diskussion om arbetsdelningens för-
tjänster. Samhället (liksom naturen) ansågs utvecklas i riktning mot allt
större specialisering och arbetsdelning. Motsvarande tes när det gäller
informa-tionssamhället och den flexibla organisationen handlar om minsk-
ande differentiering. Det som varit åtskilt måste förenas till ett samman-
hängande helt då den tidigare specialiseringsivern anklagas för att vara
både ineffektiv, onaturlig och oetisk (jfr du Gay 1994). Själva betoningen
av information fungerar också gränsupplösande. Allt kan med lite god
vilja omdefinieras i termer av information och kommunikation. Följden
av att IT förväntas smälta samman med människa och natur blir gärna att
världen betraktas som ett enda stort informationssystem (Castells 1996:32
f kommer till exempel nära den ståndpunkten). Allt kan på det här sättet
göras till en fråga om teknologi och ekonomi och då särskilt det som för-
siggår inuti våra huvuden och i relationerna människor emellan. Manage-
mentideologins anspråk på hela människan och synen på IT som allom-
fattande förstärker och kompletterar varandra. De låter sig lätt förenas i
en enhetlig världsbild. TQM ingår som en integrerad del av denna sen-
moderna tankevärld där människan flyter ihop med produktionsprocessen
(och produktionsprocessen med omgivningen). Inte minst därför ligger
det nära till hands att försöka tillämpa TQM överallt, inklusive när det
gäller enskilda människors prestationer och personliga utveckling.38

Helhetstankens företrädare menar sig gärna stå för en mänskligare, full-
ständigare rationalitet. Där den gamla var alltför fyrkantig och reduk-
tionistisk sägs den nya också ta vara på intuition och skapande fantasi
(Peters och Waterman 1982 är till exempel mycket utförliga om detta).
Men trots de många vackra orden råder det knappast några tvivel om att
den ”gamla” instrumentella rationalitetens ställning är stark. Det handlar
fortfarande om att uppnå givna mål såsom ökad vinst och tekniska fram-
steg på ett så effektivt sätt som möjligt.

38 Det som sägs i kvalitetslitteraturen om att orsaker till kvalitetsbrister ofta bör sökas i
systemet istället för hos medarbetarna (t ex Deming, återgiven i Blomqvist och Haeger
1996:132) klingar motsägelsefullt och ofta ganska ihåligt. Med den organisations-
uppfattning som TQM utgår från blir medarbetarer/individer och system svåra att ur-
skilja från varandra, liksom det blir svårt att urskilja ”medarbetare” från ”kunder”.
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När blickarna riktas mot den enskilda människan utifrån sådana förut-
sättningar och antaganden är det med betydligt högre krav än tidigare,
även om retoriken i sig inte har förändrats mycket sedan Myrdals tid. För
att räknas som fullgod medarbetare och samhällsmedlem förväntas hon
nu vara en mångsidig ”renässansmänniska” (Kanter 1983:368; Sturmark
1997) med nära nog obegränsad anpassningsförmåga. Det nya samhället,
sådant det framgår av diskursen, är organiserat så att individen utsätts för
ett konsekvent förändringstryck från alla håll. Inte bara från arbetsled-
ningen utan också från medarbetarna i teamet, kunderna, de företag hon
själv har att göra med som konsument, skolan, lokalsamhället och i sista
hand staten. Överallt möts hon av ett entydigt budskap. Hon måste bli mer
självständig, mer socialt kompetent, ta mer ansvar och initiativ, göra ak-
tiva konsumtionsval och betrakta sig själv som ett livslångt förbättrings-
eller karriärprojekt. Som styrningsform betraktat är detta ett sätt att styra
som utgår från och utnyttjar människans förmåga till självbestämmande
och självkontroll (Rose 1999b). Den ”möjliggörande staten” styr genom
att sätta ramvillkoren för organisationer och individer. Samtidigt är det
managementperspektivet som dominerar även i synen på politiken. I den
här diskursen ses företagen både som moderniseringens förtrupp och som
en global maktfaktor att anpassa sig efter, snarare än försöka påverka i
grunden. Statens åtgärder bör därför inte fungera som motvikt till mana-
gementlogiken utan främja och förstärka den. Individen bör alltså så långt
som möjligt göras tillgänglig för det kollektiv som utgörs av informations-
samhällets idealtypiska flexibla, värderingsstyrda och kvalitetsmedvetna
organisation.

Om detta finns ännu inte mycket skrivet. Men i det jag funnit som på
något sätt berör ämnet närmare kan man urskilja åtminstone två olika tolk-
ningar av diskursen. Den ena tar fasta på och kritiserar dess auktoritära
och totalitära potential (särskilt Willmott 1993; även du Gay och Salaman
1992; du Gay 1994; Fournier 1998; Grey 1996 och 1999; Ackers och  Pre-
ston 1997; Cooke 1999). Den utgår från managementideologin och säger
ingenting om informationssamhället, men argumentet kan utvidgas till att
gälla hela metaberättelsen. Enligt den andra tolkningen bör den istället
ses som ett sätt att – på gott och ont – organisera eller konstruera väster-
ländsk liberal frihet (Rose 1999a: vii–xxvi; 1999b).39 Rose tonar uttryck-
ligen ner det totalitära. Även om han visserligen tror att det finns en

39 Inte heller han nämner idén om ett informationssamhälle. Jag återkommer till detta i
nästa avsnitt. Roses analys av det sena 1900-talets (idé-)utveckling går dock utöver både
globaliseringsdebattens ensidiga inriktning på ekonomi och den mer allmänna benägen-
heten att ta teknologiska och organisatoriska trender för givna, inom samhällsvetenskape-
rna exemplifierad av Castells men i viss mån också av teoretiker som Beck och Giddens.
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sådan potential, åtminstone i den nya tekniken, är detta inget han vill lägga
vikt vid (1999b:241 ff). Totalitarism kopplas här till övervakning med
syfte att begränsa friheten, och till den centralistiska staten. Lite förenklat
kan argumentet sammanfattas: Eftersom den här styrningsformen handlar
om frihet och självbestämmande och frihet/autonomi alltid är något som
konstrueras i ett samspel mellan alla berörda parter (jfr även 1999b:94 f),
samt eftersom centralstatens roll är relativt nedtonad, är det missvisande
att tala om sådant som totalitarism eller auktoritär dominans.

Mycket talar ändå för att den första tolkningen inte kan avfärdas så
enkelt. Det totalitära måste inte nödvändigtvis bara ha att göra med direkt
begränsande maktutövning i form av till exempel order och hot om fysiskt
våld, ej heller bara med staten. Sådana definitioner är i snävaste laget.
Istället för att rikta uppmärksamheten mot nutida bekymmersamma ten-
denser riskerar de att låsa fast den vid 1930- och 40-talens totalitära stats-
ideologier. Mer relevant för att bedöma om en ideologi innehåller totali-
tära och auktoritära drag är istället att fråga hur ”tolerant” den är. Medger
den alternativ? Tillåter den avvikande åsikter? Framför allt (när det gäller
totalitarism): Medger den existensen av principiellt åtskilda samhällssfärer?
Eller förutsätter den tvärtom att en enda princip eller logik ska gälla för
alla områden?

Informatismen har uppenbara svårigheter att klara sig helskinnad ge-
nom en sådan granskning. Valfrihet och mångfald är visserligen honnörs-
ord, men i en betydelse som ofta är så bestämd att den närmast slår över i
motsatsen. En personlighetstyp, ett arbetssätt och en organisationsform
utpekas som framtidens melodi. För att man ska kunna göra meningsfulla
val, både i arbetslivet och annars, är förutsättningen att det medges verk-
liga, olikartade alternativ (jfr Fournier 1998; Willmott 1993). Som jag
visat finns det också en tydlig tendens att försöka göra samma manage-
ment- och/eller informationslogik gällande överallt.40 Man bör nog även
sätta ett frågetecken för ett ledarskapsideal som betonar ledarens uppgift
att omforma andra vuxna människors personlighet och världsbild i företa-
gets intresse, även om det hela ofta kläs i ett humanistiskt språk. Det finns
en påtaglig motvilja mot formellt fastställda rättig- eller skyldigheter som
begränsar organisationsmedlemmarnas åtaganden, kopplad till tesen att
en allt mer föränderlig, konkurrensutsatt och högteknologisk värld kräver-
helhjärtat engagemang och stor omställningsförmåga hos medarbetarna.

40 De som uppmärksammat försöken att generalisera managementlogiken har betonat olika
saker som till exempel följande: ”självet som CV”, alltså idén att allt i en människas
liv bör ses i förhållande till arbetet och karriären (Fournier 1998), entreprenörsanda
(du Gay 1994; även Rose 1999a och 1999b), tanken att all mänsklig aktivitet i grund
och botten har med ledarskap/management att göra (Grey 1999), eller att ”alla är
kunder” (särskilt du Gay och Salaman 1992). Eftersom alla dessa idéer ingår i samma
övergripande ideologi spelar det mindre roll vilken av dem som framhålls.
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 Att döma av den negativa inställningen till ”byråkrati” skulle man kunna
tro att intresset för regler och formalisering försvinner helt. Men så är inte
fallet, utan snarare förespråkas regler av en särskild sort. Och här passar
TQM åter bra in i bilden. Det bygger i stor utsträckning på dokumentering
och formalisering av arbetsprocesser, alltså ett slags reglering. Men dess
syfte är ständiga förbättringar/förändringar i kundens namn snarare än
ömsesidiga överenskommelser om vilken insats som är rimlig eller till-
räcklig. Kvalitetsarbetet är en process utan slut, öppen för uppmaningar
att, som det uttrycks i en bok, ”alla kan och måste bli bättre” (Jönson
1995:71). Kundernas och omvärldens krav kan när som helst åberopas av
ledningen, som har det självklara tolkningsföreträdet.

För en kritisk betraktare är det lätt att bara se det cyniska och manipu-
lativa i diskursen. Men man kan inte bortse från att den också innehåller
en emancipationstanke. Från ensidiga, passiva medborgare i industri-
samhällets välfärdsstat ska människorna förvandlas till allsidiga, aktiva
konsumenter och medarbetare i den moderniserade staten och dess dyna-
miska organisationer. Från den här människouppfattningen går en direkt-
linje tillbaka till renässansens och romantikens dröm om ”den fulländade
människan”, som likt en konstnär skapar sig själv, sitt liv och sin värld.
Just det inslaget har blivit tydligare jämfört med idén om emancipation
genom välfärdsstaten och (parti-)politiken. I detta ligger också en anknyt-
ning till direktdemokratiskt tankegods. Allt som allt har inte bara det
teknokratiska draget i moderniteten förstärkts utan även det utopiska,
perfektionistiska. Dessvärre är detta inte oförenligt med det auktoritära
och totalitära. Det nya samhällsidealet ställer mycket stora krav på varje
individ att ständigt visa upp aktivitet av den rätta sorten och det finns en
misstro mot villkorslösa, ”passiva” rättigheter; själva medborgarskapet
får lätt karaktären av något villkorligt eller graderat (se Rose 1999b:253–
273). Intresset tenderar också att fokuseras mer på hur enskilda individer
och mindre grupper ska lära sig efterleva ett bestämt ideal (flexibilitet,
kreativitet, social kompetens och så vidare inom ramarna för vad som
anses vara ekonomiskt gångbart) än på hur stora grupper av människor
kan arbeta tillsammans för att uppnå gemensamma, självvalda, långsik-
tiga mål. Det här är en emancipationsmodell som visserligen är kollekti-
vistisk – i den bemärkelse jag använt ordet här – men som inte tycks lämna
stort utrymme för kollektiv politisk handling.

Visserligen ska farorna inte överdramatiseras. De här idéerna är inte
allenarådande, och av alla som hävdar att vi är på väg mot ett informa-
tionssamhälle eller talar för visionärt ledarskap och flexibla organisatio-
ner är det troligen bara ett fåtal som verkligen skulle vara beredda att
bejaka de mer extrema versionerna. Det är inte svårt att hitta exempel på
ståndpunkter – politiska och andra – som är svåra att kombinera med dessa
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versioner. Ett sådant exempel är uppfattningen att människors personliga
integritet inte får kränkas, som ju måste sägas ha ett starkt opinionsstöd.
Naturligtvis är det inte heller så enkelt att allt som sägs i samband med
informationssamhället och det nya organisationsidealet är av ondo. Men
faktum kvarstår, informatismen bär på det moderna teknokratiska arvet
med allt vad det betyder. Dessutom erkänner den inte separata livs- och
samhällssfärer i samma utsträckning som den ”industriella ideologin” med
sin tes om differentiering. Paul du Gays (1994) varning för att det sena
1900-talets managementidéer riskerar att underminera viktiga demokra-
tiska principer om idéerna överförs på statsförvaltningen och politiken är
därför tänkvärd. Så är även hans slutsats om behovet av att tillämpa
avgränsningens konst (art of separation), det vill säga att hellre slå vakt
om existensen av åtskilda sfärer – till exempel mellan marknad och stat,
arbete och fritid, privatliv och offentlighet – än att förbehållslöst före-
språka ett samhälle där alla sådana gränser är upplösta.

När Nikolas Rose diskuterar det sena 1900-talets (idé-)utveckling tar
han bara upp anknytningen till liberalism i mycket vid mening. Varje
styrningsform som hänvisar till frihet och människors förmåga till själv-
styre ses som liberal. Det innefattar enligt hans analys såväl den nyare
som den äldre socialdemokratin, men inte kommunismen. Många gånger
kan det vara befogat att göra en klar åtskillnad mellan kommunism och
andra ideologier. Men med tanke på den starka anknytningen som både
kommunismen och den ovanstående diskursen har till moderniteten känns
en sådan analysmetod ofullständig här. Kommunismen utgick från samma
moderna grundtanke om frigörelse, framsteg och utveckling som libera-
lism (i snävare mening) och socialdemokrati, och löpte i det avseendet
bara linan längre ut. Dess anhängare gick i högre grad över den gräns där
friheten blir så noggrant definierad i enlighet med det tekniska/ekono-
miska systemets krav att den i alla praktiska avseenden förvandlas till
motsatsen: när arrangemang som sägs vara till för att främja människors
frigörelse/frihet blir till omsorgsfullt utformade hinder för allt som anses
motverka denna frihet, och till stränga påbud om att leva på ett visst sätt.
Tendensen jag tagit upp här kommer betänkligt nära att gå över den grän-
sen. Det teknokratiska imperativet är sig likt, även om de politiska styrke-
förhållandena svängde under 1900-talets sista årtionden och medförde att
modernisering i mångt och mycket kom att ses som en fråga om att ge
företag och marknadskrafter större spelrum.

Liberaler har av princip alltid avvisat kollektivism, men har ändå haft
en benägenhet att ge individen underordnad ställning gentemot företaget/
arbetsorganisationen, vilket kommit i än mer öppen dager i och med de
senaste decenniernas managementtänkande. Socialister har av princip alltid
avvisat individualism, men har ändå varit nog så intresserade av indivi-
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den. En fråga som inställer sig är om det alls är meningsfullt att tala om
individualism och kollektivism längre. Har inte begreppen blivit så ur-
vattnade att de är meningslösa? De har som sagt alltid varit mångtydiga
och värdeladdade. Möjligen borde ordet individualism reserveras för per-
spektiv som på ett eller annat sätt hävdar individens intressen gentemot
alla slags kollektiv, statliga som ”privata”. Definitivt ligger det en poäng i
att hålla på distinktionen individ – kollektiv och inte till exempel göra
alltför stor affär av individbegreppets historiska och kulturella relativitet.
Framför allt är det påkallat att vara skeptisk till påståenden om individens
”försvinnande” i det nya, föregivet gränslösa samhället (lika skeptisk som
till påståenden om att individualismen har segrat).41 Att hålla på distink-
tionen skapar en plattform utifrån vilken olika förhållningssätt kan utfor-
mas. Om dessa sedan ska kallas individualistiska eller kollektivistiska
spelar egentligen mindre roll. Kanske är det dags för en omstart, både när
det gäller att hitta nya sätt att hävda individualitet och, inte minst, nya
eller nygamla former för kollektiv handling som kan utgöra alternativ till
de vägar informatismen erbjuder. I bästa fall sådana som inte är knutna till
en teknokratisk metaberättelse.

Sammanfattningsvis går det inte att automatiskt likställa management-
idéer med individualism. Det går inte heller att tala om en entydig indivi-
dualism i det sena 1900-talets och det tidiga 2000-talets västerländska
samhälle/n/. Moderniteten har aldrig varit entydigt individualistisk, även
om individen alltid haft en speciell ställning. Detta är inte i första hand
en fråga om ”höger” (i bemärkelsen liberalism, marknad/näringsliv/det
”privata”) eller ”vänster” (i bemärkelsen socialism, stat/politik/det
”offentliga”). Under tidsperioder när de stora berättelserna är starka, som
decennierna kring förra sekelskiftet och som nu, är också den individ-
fokuserade kollektivismen som starkast. Precis som taylorismen och
Scientific Management spelade en viktig roll då, spelar kvalitetsrörelsen
och TQM en viktig roll för spridningen och institutionaliseringen av en
sådan människosyn idag.

Att gå vidare
En bärande tanke i det här kapitlet är att kvalitetsrörelsen inte är någon
isolerad företeelse. Dess människosyn är inte oberoende av större idéer
om samhällsutveckling och politik. TQM är del av en managementdiskurs
som i sin tur har ett nära samband med berättelsen om övergången från

41 Bland dem som framfört tankar om att (den västerländska) idén om en autonom individ/
ett oberoende subjekt kanske har spelat ut sin roll finns Raymond Barglow (citerad i
Castells 1996:23), Jean-Marie Guehenno (citerad i Castells 1997: 310) och Gilles Deleuze
(se Rose 1999b:234).
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industri- till informationssamhälle. Jag har avsiktligt lyft fram det gene-
rella och teoretiska framför det särskilda, lokala och konkreta. Jag har
också lyft fram den potentiellt auktoritära/totalitära sidan framför den po-
tentiellt demokratiska/humanistiska. Dels för att de här aspekterna är mest
problematiska, dels för att diskussioner om sådana frågor alltför ofta lyser
med sin frånvaro.

TQM har många beståndsdelar, som var och en kan tolkas och tilläm-
pas på olika sätt. Även om kvalitetsrörelsen eftersträvar en viss enhetlig-
het (till exempel genom bedömningskriterier för kvalitetsutmärkelser och
genom internationella standarder som ISO) kommer utformningen och
genomförandet av kvalitetsstyrningsprogram i konkreta organisationer
alltid att variera beroende på typ av verksamhet, nationell miljö och en
lång rad andra faktorer. Det är naturligtvis inte heller fråga om att TQM
alltid påtvingas arbetsplatser och anställda på ett auktoritärt sätt. Proble-
met är när det uppfattas som en frälsningslära eller universallösning. När
det blir något som måste drivas till sin yttersta spets.

TQM utgår från ett speciellt ideal för organisation och ledarskap. I
retoriken står detta för allt som är nytt och positivt, något som i motsats
till den negativa taylorismen/byråkratin ska befria människorna från inre
och yttre begränsningar. Det är viktigt att inte godta den här svartvita be-
skrivningen utan vidare. Inom båda de idealtypiska organisations-
modellerna kan man istället tänka sig en spännvidd mellan en auktoritär
och en demokratisk pol. Den klassiska byråkratimodellen var, och är, inte
nödvändigtvis auktoritär i alla sina tolkningar och tillämpningar. Att så
skulle vara fallet är en grov förenkling, färgad av berättelsen om en ny tid
där ”det gamla” svartmålas för att legitimera ”det nya”. Modellen har sina
nackdelar och har ofta missbrukats. Men som Paul du Gay (1994) har
framhållit vilar den också på etiska grundvalar som bland annat syftar till
att motverka korruption och säkra en rättvis behandling av alla. Mycket
av kritiken som framförts mot det regelstyrda och arbetsdelade organisa-
tionsidealet har gått ut på att det främjar en ensidig, förtryckande instru-
mentell rationalitet (se särskilt du Gay 1994; Grey 1996). Men det nya
idealet kan i så fall sägas göra detsamma i ännu högre grad – åtminstone
finns det en klar sådan potential. Den som är ute efter att kritisera tekno-
kratiskt tänkande och missbruk av instrumentell rationalitet gör alltså klokt
i att lyfta blicken från byråkrati, taylorism och fordism och istället se när-
mare på samtidens dominerande managementidéer.

Det är särskilt när metaberättelserna tillåts ta överhand som både det
byråkratiska och det flexibla idealet drar iväg mot den auktoritära polen.
Man låser då fast sig i tron på en obeveklig historisk rörelse från gammalt
till nytt där människan är dömd till en allt starkare individualisering och
samtidigt ett allt starkare beroende av omgivningen. Det är först då som
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den individfokuserade kollektivismen hotar att innesluta människorna i
den omtalade ”järnburen” eller att, med Habermas ord, ”låta systemvärlden
kolonisera livsvärlden”. Att mycket blev fel förra gången tongivande per-
soner och grupper lät sig ryckas med av en sådan berättelse är lätt att
konstatera idag. Det gick aldrig att organisera människans hela liv ”ratio-
nellt” i enlighet med Scientific Management och den industriella stordrift-
smallen (se Hirdman 1989 för en uppgörelse med sådana ambitioner i
folkhemmets Sverige). Tron att det var så framtiden måste se ut var bara
en föreställning som hörde till dåtidens dominerande diskurs. En inte allt-
för vågad gissning är att försöken att tillämpa TQM på livet som helhet
kommer att gå samma öde till mötes.

Mer fruktbart är kanske att helt enkelt behandla de två idealtypiska
organisationsmodellerna som två uppsättningar av idéer – låt vara påverk-
ade av den tid när de uppstått – och försöka ta fasta på det icke-auktoritära
hos båda. Samtidigt ska man självfallet inte bortse från möjligheten av
andra sätt att organisera. Friheten att välja och kombinera organisations-
principer begränsas visserligen alltid av faktorer i ”verkligheten”. Men
idéernas betydelse ska inte underskattas, och det är på sin plats att varna
för självuppfyllande profetior. (Jfr resonemanget att företag och arbets-
kraft måste lära sig förändras i allt snabbare takt därför att världen kom-
mer att förändras allt snabbare i framtiden...)

Den kritiskt inriktade organisationsforskningen (KMS) är en lovande
utgångspunkt för att diskutera problematiska sidor av kvalitetsrörelsens
människosyn och, mer allmänt, av människosynen i olika organisations-
sammanhang. Ett sätt som den här riktningen borde kunna vidareutveck-
las på är genom att anknyta till 1990-talets uppsjö av empiriska studier
som visat nedslående resultat när det gäller stress och andra förhållanden
i arbetslivet.42

 Vad som framför allt saknats är en uppmärksamhet på det som jag här
har beskrivit som ett byte av metaberättelse. Alltså hur idén om ett infor-
mations- eller kunskapssamhälle vunnit gehör inom stora delar av det väst-
erländska samhället och idag bildar grund för diverse mer eller mindre
medvetna försök att skapa en ”ny tid” genom att skriva (om) historien

42 I vilken mån kan till exempel utbrändhet och otrivsel bero på att den ”gränslösa” synen
på människan i förhållande till organisationen, och särskilt de förväntningar på effektivitet-
svinster den legitimerar, krockar med enskilda medarbetares självbild, värderingar och
livssituation eller på att vissa personlighetsdrag och arbetsuppgifter systematiskt ned-
värderas i managementdiskursen? Än mer trolig är väl kopplingen mellan ”tysta arbets-
platser” och betoningen av att de anställdas värderingar ska överensstämma med organi-
sationens officiella filosofi. Även om sådana samband är svåra att fastställa är frågorna
värda att fundera över mer än vad som skett hittills.
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efter ett bestämt mönster. Inom KMS finns det dock ett intresse för
historieskrivningens betydelse som följer av att management analyseras
som ideologi och diskurs (se särskilt Cooke 1999; Grint 1994). Detta finns
det stora möjligheter att spinna vidare på. I slutänden handlar det ju inte
bara om en managementdiskurs utan om hela modernitetens diskurs.

Flera organisationsforskare är också inne på det här spåret, men utan
att fullfölja det. Några gör uttryckligen en koppling mellan management-
ideologin och moderniteten/upplysningstraditionen (Alvesson och Will-
mott 1996; Furusten 1996; Grey 1996; Willmott 1993). Andra uppmärk-
sammar att genomdrivandet av det sena 1900-talets managementidéer
bygger på vissa argument om hur världen ser ut och förändras, alltså på att
vissa saker som ökad konkurrens, krävande kunder, ”globalisering”, ny
teknik och så vidare framhävs på bekostnad av andra så att verkligheten
”konstrueras” annorlunda mot tidigare (särskilt du Gay 1994; Grint 1994;
Rose 1999a kap 10 och 1999b kap 4). Ingen av dem säger däremot något
om informationssamhället.

Varför har då inte informatismen uppmärksammats mer? Två huvud-
orsaker är troliga. För det första ligger dess genomslag kanske ännu för
nära i tiden för att den ska ha blivit riktigt synlig. Talet om inträdet i en ny
epok är en del av det allmänna bakgrundsbruset. De som inte (medvetet
eller oreflekterat) ansluter sig till någon version av berättelsen uppfattar
den lätt som alltför trivial för att vara värd en närmare granskning. För det
andra dröjer sig 80-talets postmoderna kritik av de stora berättelserna
kvar i luften, men tyvärr inte i första hand som en förbättrad beredskap att
upptäcka nya sådana. En av dess följder är tvärtom en självkritik som
ibland gränsar till dåligt självförtroende inom KMS och andra ”kritiska”
strömningar i samhällsvetenskap och humaniora som tar språkets och idé-
ernas betydelse på allvar. Det finns en i och för sig befogad rädsla för att
diskutera samhällsfenomen på ett förenklande och generellt sätt. Man vill
inte bidra till att skapa stora berättelser och grandiosa teorier genom att
formulera en allomfattande samhällskritik (jfr Alvesson och Willmott 1996
kap 7; Rose 1999b). Nackdelen med en överdriven försiktighet är att den
kan leda till att man missar eller undviker att säga något om andras an-
vändning av totaliserande metaberättelser, vilket väl knappast var me-
ningen. Närbesläktad är en ovilja inför tanken att det skulle finnas någon
grundläggande, ”äkta” mänsklig frihet/autonomi som förnekas av vissa
ideologier eller organisationssätt (se Alvesson och Willmott kap 7; Rose
1999b:94 ff; Fournier 1998). Sådan essentialism anses nämligen, och inte
utan orsak, höra ihop med modernitetens stora berättelser. Därför anses
den ohållbar och förtryckande. Dessvärre kan den här antiessentialismen
leda till att man undviker att diskutera auktoritära/totalitära tendenser, som
Rose, eller till att eventuell kritik av dem blir så späckad av förbehåll om
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verklighetens mångfald och relativitet att den blir ganska tandlös. Till sist
kan det inte uteslutas att många sedan 80-talet bär på en föreställning att
stora berättelser över huvud taget inte kan existera längre.

För att kunna gå vidare tror jag dock att en diskussion om vår tids stora
berättelse är nödvändig. Inte bara inom organisationsforskningen och an-
dra samhälls- och humanvetenskaper utan också i en bred offentlig de-
batt. En sådan diskussion skulle både utvidga och fördjupa den hittills
ganska ensidigt ekonomiinriktade globaliseringsdebatten (se not 22). Den
skulle kunna ge nya innebörder åt ord som under 1980- och 90-talen blivit
starkt förknippade med managementideologin (förändring, kreativitet osv).
I bästa fall skulle den också minska benägenheten att okritiskt acceptera
det så kallat nya och därmed göra om samma slags misstag som sist, som
om allt som har sagts om industrialiseringens baksida och det teknokrati-
ska i moderniteten varit förgäves. Förhoppningsvis skulle den däremot
öka möjligheterna att ta tillvara det icke-auktoritära och icke-teknokrati-
ska i upplysningstraditionen, både hos de ”nya” och de ”gamla” idéerna.
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KAPITEL 7

DEN REKONSTRUERADE
LEDARROLLEN

Katerina Adam och Johan Hansson

Inledning
Sedan slutet av 1980-talet, när ”Malcolm Baldrige National Quality Award”
introducerades i USA, har en rad kvalitetsutmärkelser instiftats i flera av
världens industrialiserade länder. Så även i Sverige, där ”Utmärkelsen
Svensk Kvalitet” (USK) sedan 1992 har delats ut av Institutet för Kvalitets-
utveckling (SIQ). Kvalitetsutmärkelserna har vuxit fram i kölvattnet efter
den kundorienterade managementmodell som brukar benämnas Total
Quality Management (TQM).

Ordet ”kulturrevolution” har vid vissa tillfällen använts för att beskriva
styrkan i den förändrade syn på styrningen av formella organisationer som
TQM har inneburit. Förespråkare av TQM hävdar emfatiskt att tider av
tilltagande globalisering och accelererande teknologisk utveckling kräver
flexibla, nätverksbaserade och marknadsorienterade organisationer och
att det därför helt enkelt inte längre finns någon plats för vad man beskri-
ver som den stillastående, centraliserade och formaliserade byråkratiska
organisationsmodellen. Trots att man vid ingången till ett nytt årtusende
kan skönja en viss mättnad inför begreppen ”TQM” och ”kvalitet” bland
såväl forskare som praktiker och konsulter, vill vi dock hävda att själva
kärnbudskapet hos TQM, dvs idéerna om kund-, medarbetar- och process-
orienterad verksamhetsstyrning är ett väl förankrat styrningsideal inom
såväl den tillverkande industrin som privat och offentlig tjänstesektor
(Druckman m fl 1997:43).

Managementteoriernas kritik av den byråkratiska organisationsmodellen
har även implicerat kravet att ersätta den byråkratiska chefsrollen med en
mer marknadsanpassad flexibel, visionär och entreprenöriell ledare, som
har förmågan att entusiasmera och motivera sina medarbetare till ökad
självständighet och goda prestationer. Detta, menar man, förutsätter en
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grundläggande förändring i synen på förhållandet mellan individ och orga-
nisation.

Hur iscensätts denna nya ledarroll? Ett sätt att besvara denna fråga är
att undersöka kopplingen mellan de tekniker, som gör det möjligt att gran-
ska och utvärdera en verksamhet och de styrningsideal som dessa tekni-
ker är avsedda att förverkliga. I detta sammanhang spelar USK en viktig
roll eftersom dess uttalade syfte är att fungera som verktyg för företags-
ledningen i arbetet med att utveckla verksamheten i riktning mot ett TQM-
influerat, kundorienterat styrningsideal (SIQ 1999:4).

I detta kapitel görs först en kortfattad och allmän beskrivning av ut-
formningen av USK där vi påstår att det huvudsakliga syftet med USK är
att fungera som verktyg för att styra ledningsfunktionen i organisationen.
I avsnittet därefter hävdar vi att USK måste förstås inom ramen för den
förändrade syn på ledarrollen i organisationer, som vuxit fram inom ra-
men för TQM-diskursen. Avslutningsvis hävdar vi att USK:s frågekatalog
är långt i från ett neutralt verktyg för att diagnosticera organisationen,
utan att den snarare aktivt bidrar till att skapa denna förändrade ledarroll
genom dess förmåga att så att säga locka fram bekännelser om behovet av
ett förändrat synsätt på verksamhetens inriktning i allmänhet och lednings-
funktionen i synnerhet.1

Utmärkelsen Svensk Kvalitet
USK är avsett att fungera som ett verktyg för organisationsledningar i
arbetet med att utveckla verksamheten i enlighet med ett kundorienterat
styrningsideal. Verktyget består av en katalog med frågor där personer i
olika ledningsfunktioner uppmanas att beskriva hur de styr verksamheten
på ett kundorienterat sätt. I enlighet med idealet om medarbetarnas delak-
tighet föreskrivs att även medarbetarna involveras i processen att ta fram
de fakta som behövs för att besvara frågorna. Svaren kan sedan läggas till
grund för en examination av verksamheten med avseende på hur den styrs.

USK bygger på en modell för ”hur organisationer fungerar” enligt vil-
ken verksamheter kategoriseras utifrån sju kriterier: ledarskap, informa-
tion och analys, strategisk planering, medarbetarnas utveckling, verksam-
hetens processer, verksamhetens resultat samt kundtillfredsställelse. USK-
katalogen innehåller drygt 200 frågor om hur organisationen styrs inom

1 Denna studie har genomförts inom projektet ”Tredje vågen av New Public Manage-
ment”, som finansieras av Rådet för arbetslivsforskning.
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dessa sju områden. Svaren sammanställs i en skriftlig berättande redovis-
ning som sedan utvärderas och poängsätts av utbildade examinatorer.
Examinatorsteamets uppgift är att sammanställa en återföringsrapport som
visar organisationens styrkor och förbättringsområden (svagheter). Ge-
nom att definiera dessa områden ska återföringsrapporten ligga till grund
för det fortsatta förbättringsarbetet, det vill säga ”verksamhetsutveck-
lingen”. Det poängtal som organisationen erhåller anger i vilken utsträck-
ning verksamheten kan anses vara genomsyrad av kundorienterade vär-
deringar, i vilken mån verksamheten styrs på ett systematiskt och före-
byggande sätt, samt i vilken utsträckning den är föremål för regelbundna
utvärderingar och förbättringar.

Frågorna i USK-katalogen är inga enkla kryssa-i-frågor av typen: ”ja”,
”nej” och ”vet ej”. Tvärtom uppmanas respondenten att under varje fråge-
ställning inkomma med detaljerade beskrivningar av hur man leder verk-
samheten i en kundorienterad riktning. Med en måhända dramatisk for-
mulering vill vi hävda att denna omfattande och tidsödande procedur av
frågor-och-svar kan liknas vid en slags bikt, under vilken respondenten
mer eller mindre ”tvingas” att bekänna sina underlåtenhetssynder gente-
mot TQM-idealet.

Syftet med examinationen är att generera kunskap som gör det möjligt
att mäta och bedöma i vilken utsträckning verksamheten styrs i enlighet
med kriterierna för en kundorienterad TQM-organisation. De organisatio-
ner som underkastar sig examinationsprocessen kan, om de så önskar,
delta i en årlig riksomfattande tävling som arrangeras av Institutet för
Kvalitetsutveckling (SIQ). De två organisationer som anses vara de främ-
sta förebilderna för en kundorienterad verksamhet får ta mot priset ”Ut-
märkelsen Svensk Kvalitet” i en ceremoni med Sveriges konung som pris-
utdelare. Processen kan dock även genomföras ”utom tävlan”, i form av
en intern självexamination i den enskilda organisationen.

I presentationen av USK betonas att frågorna i kriteriesamlingen i sig
inte bör uppfattas som styrande (ledande). Istället framhävs att dessa en-
bart är neutrala uppmaningar till organisationen att inkomma med fak-
tiska beskrivningar av ”hur verksamheten fungerar”. Dock är frågorna till
övervägande del inriktade på hur de olika verksamhetsområdenas lednings-
system är konstruerade. Genom att svara på samtliga delfrågor under de
sju kriterierna erhåller organisationen kunskap om olika aspekter på verk-
samhetens styrning, är det tänkt. Således ställs det till exempel inga frågor
som kräver beskrivningar av medarbetarnas beteende och funktion i orga-
nisationen. Frågor som handlar om medarbetarna har istället sitt fokus på
hur styrningen av verksamheten skapar förutsättningar för delaktiga,
ansvarstagande, flexibla och självstyrande medarbetare. Det är således
ledarrollen som är objekt för examinationen i USK:

Den rekonstruerade ledarrollen
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För att skapa en kultur som sätter kunden i främsta rummet krävs ett per-
sonligt, aktivt och synligt engagemang från varje ledare. Ledarskapets vik-
tigaste uppgifter är att ange riktningen för verksamheten, skapa förutsätt-
ningar för medarbetarna samt att i dialog med dem definiera och följa upp
målen. (SIQ 1999:5)

I USK:s kriteriesamling betonas att ett ledarskap som fokuserar på kund-
orientering och medarbetarnas delaktighet är en viktig framgångsfaktor.

Utmärkelsen Svensk Kvalitet är ett verktyg för kundorienterad verksam-
hetsutveckling. Med dess hjälp kan en organisation utveckla sin verksam-
het på ett sätt som stimulerar till systematiskt förbättringsarbete fokuserat
på kunder, medarbetare och verksamhetens processer. Verktygets vikti-
gaste styrkor ligger i dess förmåga att skapa en helhetssyn och att fokusera
ledarskapets avgörande roll samtidigt som det förutsätter alla medarbeta-
res medverkan. (SIQ 1999:4)

Ju mer styrningen av de delområden som redogjorts för ovan är integre-
rade av ett kund- och medarbetarorienterat ledarskap, desto högre poäng
kommer organisationen att få i examinationen.

Den rekonstruerade ledarrollen
Vi menar att USK måste förstås inom ramen för en förändrad syn på leda-
rens roll och funktion i organisationer. Kvalitetsutmärkelser, åtminstone i
USA och Sverige, har vuxit fram som ett resultat av en gemensam insikt
bland företrädare för staten och näringslivet om att en ny typ av verksam-
hetsstyrning och ett nytt slags ledarskap är nödvändiga inslag i den ge-
mensamma ambitionen att förbättra den nationella konkurrenskraften.
Utmärkelserna har varit avsedda att tjäna som medel i denna strävan ge-
nom att belöna styrningsprinciper som följer TQM-idéerna om kund-
orientering, delaktiga och ansvariga medarbetare, processtyrning och stän-
diga förbättringar.

Under 1990-talet har allt fler samhällsforskare kommit att intressera
sig för hur dessa managementmodeller påverkar individens roll i organi-
sationen (Du Gay m fl 1992, 1996; Kirkpatrick och Martinez-Luci 1995;
Miller och O’Leary 1994; Miller och Rose 1993, 1995; Power 1997; Reed
1995; Townley 1994; Tuckman 1994, 1995; Willamson och Willmott 1995;
Zbaracki 1998). En gemensam utgångspunkt hos merparten av dessa ana-
lyser är konstaterandet att organisatoriska omstruktureringar med krav på
minskad hierarki och ökad marknadsstyrning implicerar en ny slags
”organization man”, en individ som är företagssam, självstyrande och själv-
ständig (Reed 1995:44), vilket i sin tur kräver ett förändrat synsätt på
ledarrollen i organisationer.

Om vi vill undersöka möjlighetsvillkoren för framväxten av en föränd-
rad ledarroll är det tämligen poänglöst att utgå från en uppsättning på
förhand givna ”ledaregenskaper”. Istället bör vi fråga efter de specifika
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attribut och dispositioner med vilkas hjälp det har blivit möjligt att kon-
struera en särskild föreställning om ledarrollen i ett visst historiskt sam-
manhang (Du Gay 1996). Hur har till exempel sådana begrepp som ”kva-
litet” och ”kundfokus”, från att under större delen av 1900-talet ha varit
en praktisk fråga om produktkvalitet och en uppgift för speciellt utbildade
kvalitetsingenjörer (Shewhart 1931; Juran 1951; Feigenbaum 1961, Garvin
1988; Kroslid 1999), under 1990-talet kommit att framstå som centrala
ingredienser i en definition av ledarrollen i organisationer?

Från TQM-diskursens ”insida”, bland förespråkarna för den kund-
orienterade ”totala” kvalitetsorganisationen, beskrivs den nya ledarrollen
med utgångspunkt i marknaden som övergripande styrningsprincip. Den
byråkratiska och hierarkiska organisationsstrukturen avskaffas till förmån
för kvasimarknader där input omvandlas till output i kedjor av interna
kund- och leverantörsrelationer. Nyckeln till en framgångsrik organisa-
tion är delaktiga medarbetare med ansvar och befogenheter att självstän-
digt styra det egna arbetet mot verksamhetens övergripande mål. Leda-
rens roll blir att stödja medarbetarna i frontlinjen att på bästa sätt utföra
och uppnå dessa mål (Morgan och Murgatroyd 1994:16).

En kultur som genomsyras av perfektion och ständiga förbättringar ska
prägla organisationen, och mätnings- och uppföljningssystem som säker-
ställer att beslut och handling alltid baseras på fakta utgör viktiga hjälp-
medel för detta ändamål. Ledarrollen blir annorlunda i det att den inriktas
på uppgiften att skapa ett klimat för självstyrning samtidigt som den di-
rekta kontrollen och styrningen från chefer och ledare minskar. Makten
ska ligga hos de medarbetare som är närmast kunderna. Ledningens upp-
gift blir därmed att, dels skapa och upprätthålla en kultur med värderingar
som uppmuntrar medarbetarna att alltid sätta kundtillfredsställelse högst
och ständigt sträva efter perfektion, dels att verka för effektivitet i verk-
samhetens processer, bland annat med hjälp av olika mät- och styrsystem,
till exempel statistisk processtyrning (SPC) (Deming 1986; Oakland och
Fellowell 1992).

Enligt TQM-modellen ska strategi- och förbättringsbeslut alltid fattas
utifrån objektiva registrerings- och rapporteringssystem och vara base-
rade på data som samlats in på ett systematiskt sätt, i enlighet med veten-
skapligt beprövade metoder. Intuition och känsla är således ingen fullgod
grund för beslut (Morgan och Murgatroyd, 1994:19). Behovet av omfat-
tande datainsamling och mätning framställs som nödvändigt för att det
ska vara möjligt att överlämna ansvar och befogenheter till medarbetaren
och därmed skapa den delaktighet och det engagemang som krävs i arbe-
tet med att ständigt förbättra kvaliteten för interna och externa kunder och
öka effektiviteten i produktionen.

Ur TQM-diskursen har det vuxit fram en föreställning om ett nytt slags
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”ledarskap”. Ledaren beskrivs som en karismatisk gestalt vars främsta
uppgift är att skapa förutsättningar för medarbetarna att själva lära sig hur
man tar ansvar för det egna arbetet; det fostrar de anställda till att betrakta
sig själva som en slags ”engagerade entreprenörer” i förhållande till den
organisation för vilken de arbetar (Du Gay m fl, 1996:267). Det är också
ledningens uppgift att fungera som den goda förebilden, att ”praktisera
det som den predikar” (Martin 1993:82) och att på så sätt ”sälja in” den
nya kulturen i organisationen. Det är genom denna målmedvetna fixering
från den högsta ledningen kring frågor om kvalitet som den ”totala” orga-
nisatoriska förändringen ska åstadkommas (Morgan och Murgatroyd
1994:14). I en sådan ”kulturrevolution” (Oakland 1993; Crosby 1979) i
linje med ett anti-byråkratiskt ideal behöver ledarens roll och identitet
transformeras, dock utan att samtidigt reducera ledarfunktionens auktori-
tet och strategiska betydelse för organisationen.

Medan ovan nämnda förespråkare för TQM talar om behovet av en
transformation av organisationskulturen och ökad demokrati, menar kri-
tiska samhällsforskare att det snarare handlar om manipulation av värde-
ringar och en exploatering av medarbetarna där ordet ”kvalitet” tycks fung-
era som ett alibi för skapandet av kvasimarknader (Tuckman 1995; Reed
1995). Jakten på kvalitetsindikatorer i varje mikroaspekt av verksamhe-
ten har, menar kritikerna, lett till framväxten av allt större och alltmer
komplexa system för datainsamling och dokumentation, något som sna-
rare förstärker än försvagar byråkratiseringstendenserna i organisationen.

En teknik för ledar-skapande?
Vi menar att USK genererar kunskap om den nya typ av ledare som be-
skrevs i föregående avsnitt; att den är en teknik som gör det möjligt att
skapa en ”sanning” om ledaren som den karismatiska förmedlaren av en
entreprenöriell identitet (Du Gay m fl 1996:267), coachen som har förmå-
gan att åstadkomma ett hängivet engagemang bland medarbetarna, som
kan skapa förutsättningar för självständiga och självstyrande medarbe-
tare, som ser till att verksamhetens alla processer och resultat är väldoku-
menterade och att beslut inte fattas utifrån intuition utan från fakta, i en-
lighet med TQM-filosofin.

Genom att betona USK:s kapacitet att generera kunskap och därige-
nom skapa en viss slags sanning vill vi antyda att USK inte bör uppfattas
som ett neutralt verktyg som enbart kartlägger den typ av kunskap som
ledningen behöver för att kontrollera och styra verksamheten. Det som
gör USK speciellt är snarare att denna kunskap inte hade kunnat existera
utan detta verktyg. USK är således inte ett instrument för att avslöja en
egentlig eller dold sanning, utan spelar snarare en aktiv roll i skapandet av
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en ny sanning om ledarens roll och funktion i organisationer. USK bör
därför analyseras med avseende på dess kapacitet att konstruera och in-
pränta denna nya sanning om vikten av ett kundfokuserat och engagerat
ledarskap, och dess vilja att väva samman föreställningar om ledarens
personliga egenskaper med föreställningar om hur den framgångsrika or-
ganisationen bör fungera (Du Gay m fl 1996:266).

Sålunda kan USK ses som ett uttryck för en vilja att förvandla lednings-
funktionen, från en avgränsad uppsättning rollspecifikationer till ett ”le-
darskap”, där individens personliga egenskaper sammanfaller med cen-
trala värderingar och handlingsnormer i organisationen. Denna vilja måste
stödjas av en teknik som integrerar individens kunskap om verksamheten
med individens kunskap om sig själv i verksamheten. Vi menar att USK
har förmågan att åstadkomma en sådan transformation genom att skapa
en sanning om relationen mellan individen och organisationen som inte är
möjlig att förneka, en sanning som måste bekräftas och bejakas av indivi-
den (internaliseras, om man så vill) i själva arbetet med att besvara de
frågor som ställs i katalogen.

Principen bakom en sådan teknik är bekännelsen (Foucault 1978). I
bekännelsen, till exempel i form av en utförlig skriftlig redovisning av
svaren på frågorna i USK-katalogen, produceras information som blir en
del av individens självförståelse. Bekännelsen gör det möjligt för indivi-
den att så att säga ”äga” förståelsen av de egna handlingarna (Townley
1994:110), att betrakta kunskap och insikter om olika företeelser som själv-
förvärvade upptäckter. Kunskap förvärvad på detta sätt känns aldrig på-
tvingad utan snarare självpåtagen, något som sammanfaller väl med ett
centralt motto i USK-katalogen, nämligen att ”det är först när vi blir med-
vetna om hur vi gör som vi kan förbättra det vi gör” (SIQ 1999:4). Bekän-
nelsen är därmed en mycket effektiv princip för kunskapsproduktion.

Att USK tycks lämpa sig väl för produktion av bekännelser till en för-
ändrad ledarroll framgår redan av rubriken till det första av de sju kriterier
som behandlas i katalogen: ”ledarskapet”. Under denna rubrik följer en
uppsättning frågor i vilka ledningen avkrävs utförliga svar, i berättande
form, om hur man ”genom personligt engagemang, föredöme och delta-
gande” arbetar för att förstärka en kultur för kundorientering, hur man
förmedlar visioner, strategier och mål, hur man skapar förutsättningar för
medarbetarna att arbeta med förbättringar, hur man personligen följer upp
att verksamhetens processer fungerar och att produkterna tillfredsställer
kunderna, samt hur man ser till att alla i verksamheten delar visioner och
värderingar (SIQ 1999:19).

Under vart och ett av de följande sex kriterierna preciseras de teman
som introducerades i det första kriteriet. Den omfattande katalogen av till
synes enkla ”hur-frågor” är uppställd på ett sådant sätt att respondenten
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tämligen snart finner sig vara indragen i en process som oundvikligen
kommer att kräva alltmer detaljerade redovisningar av verksamhetens olika
delar och aktiviteter. Exempelvis handlar det fjärde kriteriet om ”med-
arbetarnas utveckling”. Här uppmanas ledningen att beskriva hur man tar
fram och genomför strategier, mål och handlingsplaner för kompetens-
utveckling, både för organisationen som helhet och med avseende på varje
enskild medarbetare; hur man får alla medarbetare att engagera sig i verk-
samheten; hur man ger erkännanden och uppmuntran; hur man skapar en
arbetsmiljö som främjar säkerhet, arbetsglädje, kreativitet och personlig
utveckling samt, slutligen, resultatet av detta arbete.

Varje hur-fråga följs av detaljerade delfrågor som tydliggör vad det är
för typ av svar respondenten förväntas ge, det vill säga vad som ska be-
kännas. Vid en närmare granskning av dessa mer detaljerade frågor fram-
går således att hur-frågorna inte kan besvaras hur som helst. I kriteriet om
medarbetarnas utveckling är det bland annat berättelser om hur man ut-
vecklar ”mångsidighet, lagarbete, flexibilitet och tvärfunktionellt samar-
bete” som avses. En organisation som inte gör något av det som efterfrå-
gas har således ingenting att berätta och kan därför heller inte besvara
hur-frågan. Ledningen bör dessutom ha något att säga om hur den ”stimu-
lerar och efterfrågar innovation, kreativitet och ständig förbättring” hos
den enskilde medarbetaren, hur den arbetar för att ”sprida ansvar och be-
fogenheter i takt med stigande engagemang och kompetens” samt hur den
mäter engagemang och delaktighet. Sålunda avkrävs ledningen bekännel-
ser om att dylika egenskaper hos medarbetarna är eftersträvansvärda och
bör uppmuntras. Men inte nog med det, man uppmanas även visa att man
har utvecklat metoder för att mäta dessa egenskaper och i vilken utsträck-
ning de tillämpas – såvida man inte väljer att bläddra förbi också dessa
sidor i frågekatalogen, vilket naturligtvis innebär att poängen för dessa
frågor uteblir i examinationen.

Det femte kriteriet handlar om verksamhetens processer. Principen är
densamma; först en allmänt formulerad uppmaning att beskriva hur man
tillser att processerna fungerar som avsett, följt av en preciserad anmodan
att särskilt beskriva ”hur kundernas behov, krav och önskemål översätts
till krav på verksamhetens huvudprocesser”. Noteras bör att denna anmo-
dan inte lämnar något utrymme för ställningstaganden hos den enskilda
organisationsledningen huruvida dylika översättningar är viktiga för ut-
vecklingen av just deras verksamhet. Om ledningen vill få USK:s välsig-
nelse (genom höga poäng i examinationen) måste den helt enkelt bekänna
sig till idén om betydelsen av kunders krav och önskemål genom att be-
rätta hur dessa krav översätts till krav på verksamhetens huvudprocesser.

Det sjunde och sista kriteriet i frågekatalogen handlar om ”kund-
tillfredsställelse”. Här kan organisationen erhålla den högsta poängen (300
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av totalt 1000 poäng) i examinationen, naturligtvis under förutsättning att
frågorna har besvarats utförligt. Här, liksom hos de övriga kriterierna upp-
manas respondenten att beskriva hur man kategoriserar kunderna i olika
grupper, vilket kräver metoder och rutiner för att identifiera och göra
gränsdragningar mellan olika kundgrupper. Vidare, uppmanas man att re-
dogöra för hur man rangordnar betydelsen av egenskaper hos varor och
tjänster för olika kundgrupper, vilket kräver framtagandet av olika skalor
och jämförelsemått. Slutligen förväntas man kunna redovisa hur mycket
tid som har avsatts för detta arbete. Man uppmanas med andra ord att
redovisa hur man prioriterar arbetet med att ta reda på kundens nuvar-
ande och framtida behov, krav, önskemål och förväntningar, vilket, märk
väl, inte bara förutsätter att man har rutiner för att dokumentera denna
tidsåtgång, utan också att man har något att redovisa, det vill säga att man
faktiskt också gör de kategoriseringar och rangordningar som efterfråga-
des ovan.

Utöver de ovan nämnda kriterierna (ledarskap, medarbetare, processer
och kundtillfredsställelse) handlar frågorna om hur man säkerställer att
alla beslut baseras på tillförlitlig information, hur strategier utarbetas på
ett systematiskt sätt, samt hur man redovisar verksamhetens resultat. Prin-
cipen för att besvara dessa frågor är densamma som i de ovan angivna
exemplen.

Sammanfattningsvis
I den TQM-relaterade litteraturen poängteras tydligt att det är personer i
ledande positioner som har det största ansvaret att genomföra den ”orga-
nisatoriska kulturrevolutionen”. Samtidigt görs det också klart att den
marknads- och kundorienterade organisation som åsyftas också kräver en
ny typ av ledare. Med detta som utgångspunkt har vi undersökt hur verk-
tyget ”Utmärkelsen Svensk Kvalitet” har potentialen att förverkliga TQM-
idealet om den engagerade ledaren som styr genom visioner och skapar
förutsättningar för medarbetarna att likt ”entreprenören”, dock inom
visionernas och målens ramar, självständigt styra sig själva i arbetet med
att tillfredsställa såväl interna som externa kunder och ständigt förbättra
verksamhetens processer.

Varför menar vi då att USK som sägs vara ett verktyg ledningen ska
använda för att utveckla verksamheten i själva verket är ett verktyg som
styr och kontrollerar ledningen samt bidrar till att definiera ledningens
roll i organisationen? För att rekapitulera, USK är inte ett verktyg att an-
vändas i en organisations dagliga styrning utan ett instrument, som utvärd-
erar hur en verksamhet styrs. USK utvärderar således det som är ledning-
ens uppgift, det vill säga verksamhetsstyrning. Eftersom utvärderingen
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syftar till att ge ett underlag för verksamhetsutveckling, genom att lyfta
fram såväl styrkor som förbättringsområden, får ledningen också veta vad
de behöver ändra på i sin styrning av verksamheten.

Det intressanta är dock att utvärderingen och underlaget för verksamhets-
utveckling tillkommer i en process av självrannsakan, där personer i led-
ande befattningar ska besvara på förhand formulerade frågor, och där dessa
svar görs till föremål för examination. De ska alltså inte endast besvara en
övergripande fråga om hur de i största allmänhet styr sin verksamhet. USK
kan sägas vara uppbyggd utifrån en logik som vill göra gällande att neu-
trala ”hur-beskrivningar” kan ligga till grund för en examination av en
viss verksamhet. För att en sådan examination ska vara meningsfull måste
det föreligga ett logiskt samband mellan de frågor som ställs och de vär-
den som examinationen baseras på. I USK:s fall konstrueras ett sådant
samband med hjälp av de grundläggande värderingar som verktyget base-
ras på, vilka i sin tur integreras i de olika kriteriernas delfrågor. Alltför
ostrukturerade berättelser om tillvaron i största allmänhet kan med andra
ord inte ligga till grund för examinationen. Det är här, menar vi, som styrk-
an med (eller faran hos) USK framträder; i dess förmåga att guida (eller
tvinga) respondenten in i en berättelsestruktur som till en början framstår
som en allmänt formulerad och till synes oskyldig uppmaning att helt en-
kelt beskriva ”hur man arbetar”. Uppmaningen övergår dock ganska snart
i en uppsättning alltmer preciserade anvisningar om att ”särskilt beskriva”
hur man arbetar i riktning mot ökat kundfokus och ständiga förbättringar;
i vilken omfattning detta arbete bedrivs samt resultatet av dessa ansträng-
ningar.

På detta sätt konstruerar USK ett intimt samband mellan frågor och
svar som möjliggör en utvärdering och examination av verksamhetens
styrning i enlighet med en viss idealföreställning om vad som bör utmärka
en framgångsrik organisation. Detta, märk väl, utan att respondenten i
förväg behöver vara införstådd med innebörden av dessa ideal. Det är
snarare tvärtom så, att respondenten som en effekt av att ha genomgått
hela denna bekännelseakt plötsligt inser vikten av dessa idéer; att organi-
sationsledningen, i det aktuella fallet, äntligen inser betydelsen av kund-
tillfredsställelse och ständiga förbättringar och att detta är något som kan
endast kan åstadkommas genom ett ”engagerat ledarskap”.

En företagsledning som använder USK för att utvärdera sin verksam-
het, blir indragen i en process som samtidigt definierar verksamhetsstyrning
och ledning. I och med att TQM-idéerna om kundorientering, ständiga
förbättringar, medarbetarnas delaktighet, processtyrning, faktabaserade
beslut, med mera, är integrerade i frågornas formuleringar, leder det i själva
verket till en i högsta grad styrd verksamhetsutveckling. Med USK:s krav
på systematiska metoder innebär således verksamhetsutveckling att
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ledningen måste utveckla system och metoder som i sin tur i detalj styr
verksamheten mot kundorientering och självständiga medarbetare, och
som inpräntar idéerna om en ledarroll med vissa attribut och dispositio-
ner.

Ytterst kan USK också ses som ett verktyg som kontrollerar ledningen
i det att ledningen måste redovisa sitt ansvar, inte enbart för att tillfreds-
ställa aktieägare och huvudmän med finansiell information, utan ytterst
om de är dugliga att leda sin verksamhet enligt de ideal SIQ och dess
intressenter ställt upp som nödvändiga för att göra Sverige till en konkur-
renskraftig nation.

Det har inte varit vår ambition att avgöra huruvida USK är ett effektivt
instrument för förverkligandet av TQM-idealet om ”det engagerade
ledarskapet”. Däremot vågar vi påstå att de drygt 200 frågorna i USK-
katalogen tvingar ledande aktörer på olika nivåer i organisationen till ett
omfattande engagemang i produktionen av data om det engagerade ledar-
skapet. Men, som sagt, ifall detta leder till ett förverkligande av TQM-
idéer eller om det snarare begraver individer i högar av dokument och
mätinstrument, är i viss mån en empirisk fråga. Dock kan man utan över-
drift påstå att uppmaningarna i USK till extensiva redovisningar av hur
man kategoriserar, rangordnar och prioriterar verksamhetens alla olika
aspekter verkar starkt bidragande till en rekonstruktion av ledarrollen i
organisationer.
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KAPITEL 8

KVALITETSRETORIK I
NORSKA KOMMUNER

Mia Vabø
Översättning: Erika Nyström

Introduktion
I slutet av 1990-talet deltog jag som observatör i ett endagsseminarium
om ”total kvalitetsledning”, arrangerat för administrativa chefer inom den
kommunala äldreomsorgen i Norge. Vid denna tidpunkt arbetade jag med
ett forskningsprojekt som studerade hemtjänsten från ett medarbetar- och
brukarperspektiv (Vabø 1998). Jag deltog i seminariet för att få en inblick
i hemtjänsten utifrån ett styrningsperspektiv. Seminarieledaren demon-
strerade med enkla beskrivningar hur det var möjligt att genom ett syste-
matiskt och analytiskt arbetssätt reducera kostnader och öka kvaliteten på
samma gång. För åhörarna, som kämpade med knappa budgetar, framstod
budskapet att kunna ”slå två flugor i en smäll” som lockande.

Seminarieledaren var inte ensam om att sprida idéer om systematisk
kvalitetsledning, och jag upptäckte snabbt att det fanns flera aktörer som
ville förmedla sina idéer och erfarenheter. Det var allt från privata konsult-
firmor till modellkommuner, fackföreningar, kommunförbundet, och inte
minst centrala hälsomyndigheter. Den enorma apparat som stod bakom
dessa styrningsidéer lockade mig att närmare undersöka vad idéerna åstad-
kommer i praktiken. Den fråga som intresserade mig var: ”Vad betyder
kvalitetsledning” och ”att jobba systematiskt med kvalitet” för de medar-
betare som dagligen ger vård och omsorg?” För att undersöka detta åter-
vände jag till hemtjänsten som jag tidigare studerat, och 1999 påbörjades
projektet ”Praktikere på kvalitetskurs”.1 Större delen av det empiriska
materialet samlades in i fem norska kommuner och stadsdelar där idéer
om kvalitetsledning var accepterade och förankrade i den högsta ledningen
och där en eller flera personer anställts för att hjälpa till att genomföra

1 Projektet genomfördes med stöd från Norges Forskningsråd under programmet ”Offent-
lig sektor i endring”
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idéerna i praktiken.2 Jag intervjuade till en början administrativ ledning
och kvalitetsrådgivare och därefter medarbetarna på den operativa nivån.
Den administrativa ledningen var uttalade anhängare av idéerna. Ambi-
tionen var att kvalitetssystemet skulle vara ett praktiskt verktyg utformat
och använt av medarbetarna själva och inte bara fina ord på ett papper. I
mitt första möte med en medarbetare på den operativa nivån framkom
tveksamheter huruvida denna ambition överensstämde med verkligheten:

Man har gjort enorma nedskärningar, men utåt framstår vi som en kvalitets-
kommun. Kvalitetskonsulterna får en massa förfrågningar från andra som
vill komma hit och lära sig. Det är ju helt otroligt!!

Medarbetarna uttryckte sig inte alltid i lika skarpa ordalag men de flesta
antydde att kvalitetsidéer och kvalitetsåtgärder hörde till en ”annan värld”,
det hörde till den politiska och administrativa ledningens värld, ett om-
råde som medarbetarna på operativ nivå hade lika liten kunskap om som
intresse för. De antydde också att det var idéer och åtgärder som avslöjat
att ledningen i liten utsträckning hade förståelse för deras praktiska och
etiska vardagsproblem.3 De flesta av medarbetarna på den operativa ni-
vån förknippade kvalitetsbegreppen med papper och tomt prat. I en tid
som präglades av nedskärningar menade de att den sortens prat knappast
skulle åstadkomma några förbättringar för vårdtagarna. Med utgångspunkt
i den uppenbara diskrepansen mellan å ena sidan ord på politisk och
ledningsnivå och å andra sidan handling på medarbetarnas operativa nivå
frågade jag mig: ”Hur kommer det sig att en styrningsidé får en sådan
utbredning och legitimitet trots att den i hög grad ignoreras och misstros
av dem som ska stå för det praktiska genomförandet av idén? Vad bygger
ledare och kvalitetskonsulter sin optimistiska styrningstro på? Vad beror
praktikernas likgiltighet och motstånd på?” I detta kapitel ska vi se när-
mare på de olika tolkningar och verklighetskonstruktioner som ligger
bakom de skilda uppfattningarna om kvalitetsledning. Till att börja med
beskriver jag de politiska och administrativa utmaningar som hemtjänsten
stod inför, vilket följs av en kort beskrivning av kvalitetsidéerna, därefter
något om det perspektiv jag utgår från i min analys.

2 Jag hade i förväg gjort telefonintervjuer med vård- och omsorgschefer i 30 kommuner.
Under arbetets gång telefonintervjuades 10 kvalitetsrådgivare från Statens Helsetilsyns
kvalitetsrådgivarprogram.

3 Föreställningen om den kommunala verkligheten som två åtskilda världar framkom också
i min tidigare undersökning (Vabø1998) och i en omfattande socialantropologisk studie
av Vike (1996; 2000).
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Hemtjänst i förändring
Den hembaserade vården representerar en välfärdsstatlig konstruktion som
ofta framhålls som en symbol för den skandinaviska ”servicestaten” eller
”omsorgsstaten” (Anttonen 1998). Hemtjänsten har utformats med avsik-
ten att ge äldre hjälpbehövande människor en trygg ålderdom, oberoende
av personliga förhållanden. Hemtjänsten är en hjälpform där det indivi-
duella erkänns som berättigat och legitimt, och inte som något störande
problem för organisationen (Eliasson-Lappalainen och Szhebehely 1998).
I Norge är hemtjänsten en integrerad del av hemsjukvården,4 men det
arbete som utförs har få likheter med den botande uppgift som den medi-
cinska sjukvården karaktäriseras av. Med undantag av vissa rehabiliterings-
uppgifter kan arbetet närmast betraktas som en form av ”underhålls-
arbete”, där målet är hålla hälsotillstånd och levnadssätt så stabila som
möjligt.

Sjuksköterskor, undersköterskor eller vårdbiträden, som arbetar inom
hemvården har traditionellt haft stort utrymmer för självständighet i sitt
arbete. Med ansvar för fasta vårdtagare har de i stor frihet kunnat utforma
hjälpens innehåll i samråd med den enskilde vårdtagaren. Beslut om vem
som har legitima behov av hemhjälp har fattats lokalt och efter personlig
bedömning på den enskilda arbetsplatsen. Detta betyder att klargörandet
av det offentliga ansvaret och fördelningen av hjälpen har skett dolt och
implicit i det dagliga omsorgsarbetet (Vabø1998).

Hemtjänsten expanderade från 1960-talet fram till mitten av 80-talet,
då den påverkades av åtstramningen av de offentliga utgifterna. Åtstram-
ningens effekter på hemtjänsten innebar bland annat strängare bedöm-
ning av hjälpbehoven och att efterfrågan av hemtjänst vida överstiger ut-
budet. Efterfrågan anses också ha ökat dels som en effekt av effektivise-
ringar inom andra delar av vården, som till exempel allt kortare vistelser
på sjukhus och nedläggning av institutioner, dels av att antalet äldre i
samhället ökar. Sammantaget har detta resulterat i en jäktigare arbetssitua-
tion för medarbetarna. Brist på tid och personal har lett till att det dagliga
arbetet tycks präglas av ständig hantering av krissituationer. Rapporter
om den försämrade hemtjänsten har framkallat reaktioner hos allmänheten
och pressar kommunerna att tydliggöra sitt ansvar gentemot enskilda vård-
tagare. Kommunerna har svarat med ökad kontroll och styrning samt en
större betoning på avtal och formella rutiner för att bevilja hemtjänst. Det
har blivit allt vanligare att vårdtagaren beskrivs som en konsument

4 Hemtjänsten regleras av både ”Lov om sosiale tjenester m.v. av 13. Desember 1991 nr
81, kap 4” och av ”Lov av 19. November 1982. nr 66 om helsetjeneste i kommunene”.
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(brukare/kund) som har rätt till hjälp enligt ett specifikt avtal med begrän-
sad service.5

Samtidigt med en ideologisk betoning på konsumentens krav och
rättigheter har också hemtjänstens kvalitet fått ökad uppmärksamhet.
Kommunerna uppmanas att tydliggöra vilka tjänster de kan erbjuda sina
invånare och vilken standard dessa tjänster ska ha. Detta leder till ett be-
hov av rutiner och system som kan bidra till att kontrollera att standard-
kraven efterlevs och att kvalitetsbrister följs upp och åtgärdas. Kommu-
nernas efterfrågan på kvalitetssystem syftar dels till att få så mycket som
möjligt för skattekronorna, dels till att leva upp till myndigheternas krav
om att dokumentera att lagar och föreskrifter följs6. Kvalitetsarbete är så-
ledes inte bara något som kommunerna frivilligt väljer att ägna sig åt,
utan det är något de åläggs. Statens Helsetilsyn introducerade 1997 ett
kvalitets-rådgivarprogram i syfte att hjälpa den kommunala vården komma
igång med kvalitetsarbetet. Programmet innebar bland annat att en
kvalitetsrådgivartjänst tillsattes inom varje län, med uppgiften att bistå
kommunerna i arbetet med att ”etablera helhetliga kvalitetssystem”.7 De
offentliga kvalitetsrådgivarna genomgick en utbildning, i regi av en privat
konsultbyrå där stor vikt lagts på konceptet ”total kvalitetsledning”. Detta
koncept ingår i produktportföljen hos många av de privata konsulter som
erbjuder kvalitetsrådgivning till kommunerna.

Total kvalitetsledning – ett tänjbart begrepp
Total kvalitetsledning (TKL)8 är ett löftesrikt koncept som handlar om att
förmå en hel organisation, från ledning till medarbetare på alla nivåer, att

5 År 1993 kom ett lagtillägg som gav den enskilde vårdtagaren rätt till ett skriftligt beslut
som anger vad som kan förväntas och krävas av den offentliga hjälpen. Kontraktstänkandet
förstärks ytterligare genom att hemtjänsten i ökande grad organiseras enligt en beställar-
utförarmodell.

6 Myndigheternas krav på kvalitetssystem beror på den s k internkontrollplikten och
”kvalitetsföreskriften”: 1994 fastslog Stortinget ”att alla som tillhandahåller hälsovård
ska etablera internkontroll av verksamheten för att försäkra sig om att myndighetskraven
efterlevs”. År 1997 lade regeringen fram ett cirkulär ”Kvalitet i pleie- og omsorgs-
tjenestene” (Sosial og helsedepartementet 1997) som uppmanar vårdmedarbetarna att
utarbeta skriftliga procedurer för att försäkra sig om att brukarna får sina grundläggande
behov tillgodosedda.

7 Kvalitetsrådgivaren är anställd hos länsläkaren (fylkeslegen).

8 TKL, total kvalitetsledelse är den beteckningen för TQM som är vedertagen i Norge och
eftersom detta kapitel är en översättning från norska har vi valt att behålla den norska
termen i försvenskad term. Begreppet Total kvalitetsledning finns även på svenska men
i Sverige är det vanligare att den amerikanska termen TQM används.
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sluta upp kring ett kontinuerligt kontroll- och förbättringsarbete. Målet är
att skapa en kvalitetskultur där kostnadseffektivitet och kundanpassning
är i fokus och krishantering ersätts av planering och en kontinuerlig strä-
van efter perfektion i den egna arbetsprocessen. Förändringsarbetet ska
bedrivas som en stegvis, cirkulär process där man identifierar problem-
områden, planerar förbättringar, genomför dem, utvärderar dem, standard-
iserar dem, följer upp med nya undersökningar för att upptäcka nya pro-
blem, åtgärdar dessa osv. Förbättringsarbetet ska genomföras av medar-
betare i produktionen inom ramen för verksamhetens gemensamma mål
och strategier. Systemet är ”bottom-fed” och ”top-led”. När principerna
för kvalitetsledning förmedlas i handböcker och kursmaterial medföljer
ofta en uppsättning rekommenderade arbetsmetoder eller verktyg som kan
tas i bruk då principerna ska etableras i praktiken (Morgan och Murgatroid
1994).

Utbudet av dessa verktyg är stort och växer ständigt (Hackman och
Wageman 1995). I takt med att konceptet spridits och vunnit legitimitet
har en rad konsulter och handboksförfattare utformat egna versioner av
konceptet och utvecklat egna verktyg. Detta tyder på att TKL är ett flexi-
belt koncept vars innehåll låter sig utvecklas och omformas (Røvik 1997;
Styhre 1998). Flera forskare har också konstaterat att utvidgningen av
konceptet har givit utrymme för tolkningar och metoder som organisations-
forskare traditionellt har ansett vara oförenliga (Gaster 1995; Halvorsen
1997; Sitikin m fl 1994; Martin 1993; Reed 1995). Till exempel har det
påpekats att en allomfattande kvalitetsretorik inte tar tillräcklig hänsyn
till det inneboende spänningsförhållandet mellan standardisering och kon-
troll å ena sidan och inlärning och kulturell förnyelse å den andra sidan.9

Kvalitetsidéns allomfattande och omtolkningsbara karaktär har fått
forskare att argumentera för att man istället för att att studera kvalitets-
ledning utifrån vad det är eller inte är, bör studera hur det konstrueras
socialt av olika aktörer och grupper. Organisationsmedlemmar har olika
positioner med skilda utgångspunkter vilket innebär att de har tillgång till
olika diskurser och tolkningsrepertoarer (Potter 1996)10. Organisationer
är ”negotiated orders”, det vill säga sociala system där det pågår kontinu-
erliga stridigheter och förhandlingar om hur verkligheten ska förstås och

9 Vissa har sett det som sin uppgift att städa upp i myllret genom att föreslå olika versioner
av konceptet. Sitkin m fl (1994) föreslår att konceptet bör delas upp i ”total quality
control” (TQC) och ”total quality learning” (TQL).

10 När jag här använder begreppet ”diskurs” bygger jag på Burr (1995;48) som ser ”en
diskurs” som en uppsättning av betydelser, metaforer, bilder, berättelser, påståenden osv
som tillsammans framställer en bestämd version av ”verkligheten” (händelser, personer
eller kategorier av personer) – den framställer verkligheten i ett bestämt ljus.
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handlingar legitimeras (Zbaracki 1998; Kirkpatrick och Martinez Lucio
1995; Reed 1995). Förhandlingsperspektivet förutsätter dock inte att för-
handlingarna sker ”demokratiskt”. Ledningens verklighetssyn (tolkning)
kan vara dominerande på så sätt att den har en sanningsstämpel bland
personer i maktpositioner, som till exempel myndighetspersoner och orga-
nisationsexperter. Den kan således ange premisserna för vad som anses
viktigt för de lägre nivåerna inom organisationen. Enligt Czarniawska-
Joerges (1993) kan ledningens språk betraktas som organisatoriska
kontrollverktyg. Ledningen lånar, stjäl, byter och köper vad hon kallar för
”linguistic artifacts”, med avsikt att konstruera modeller som framstår som
trovärdiga och som kan generera uppslutning från organisationsmed-
lemmarna. Avsikten är att etablera en ny förståelse för organisationens
verklighet. Språkliga kontrollverktyg är emellertid sköra ting. Ledning-
ens diskursiva praxis, det vill säga deras tolkningsrepertoar, kan aldrig
helt skyddas från konkurrerande diskurser som kommer från (befästa i)
andra positioner inom organisationen. Ord och uttryck kan alltid tolkas
och användas på olika sätt. Det som för vissa framstår som träffande be-
grepp och metaforer kan för andra framstå som oklara och meningslösa.
När begrepp ska preciseras och omsättas i praktik kan de ändra menings-
innehåll, modifieras och ignoreras eller för den delen krossas av ironi och
förlöjligande.

I den följande framställningen utgår jag från att retoriska element är
centrala både för att förstå varför kvalitetsidéerna vinner uppslutning och
varför de ibland inte gör det. Framställningen betonar retorikens strate-
giska betydelse, det vill säga att det inte bara handlar om att övertala an-
dra om det egna perspektivet utan också om att undergräva och förhindra
eventuella motstridiga verklighetstolkningar.11 Potter (1996) skiljer på
offensiv och defensiv retorik. Med offensiv retorik menas en övertalande
retorik där ett bestämt perspektiv antas och andra uppfattningar angrips
och undergrävs. Defensiv retorik inriktar sig på att avvärja angrepp från
konkurrerande diskursiva positioner, och avser att förhindra kritik och
motargument snarare än att aktivt propagera för det egna perspektivet.
Distinktionen mellan offensiv och defensiv retorik utgår från att vissa re-
toriska former syftar till att bygga upp en verklighetsuppfattning medan
andra används för att undergräva en version av verkligheten.

11 Retorik är enligt Potter (1996) inte endast en form av ”övertalande” kommunikation,
utan ett genomgående drag inom all kommunikation där människor samspelar och kom-
mer fram till en verklighetsförståelse.

Kvalitet utan gränser



153

Kvalitetskonsulterna
– tvåspråkiga kommunikationsexperter

De ökande kraven på enhetliga kvalitetssystem inom vård- och omsorgs-
sektorn har skapat en efterfrågan på kvalificerad personal för detta arbets-
område. Det har blivit allt vanligare att personer från vård- och omsorgs-
sektorn har yrkestiteln ”kvalitetskonsult”. De har i regel sin yrkesbakgrund
i vård- och omsorgssektorn, men har fortbildat sig genom teoretiska kurs-
er och praktisk erfarenhet av kvalitetsarbete. Det är inte heller ovanligt att
kommuner engagerar externa kvalitetskonsulter, antingen länets egna
kvalitetsrådgivare eller privata konsultbyråer. I vissa kommuner, och då
kanske främst i de större kommunerna, har dessutom en eller flera interna
kvalitetskonsulter anställts. Interna kvalitetskonsulter kan vara placerade
på olika nivåer i den byråkratiska hierarkin. Någon kan vara knuten till
den centrala administrationen i en större stad, andra kan vara placerade i
staben runt omsorgschefen i en stadsdel eller mindre kommun. Det före-
kommer också att chefer och medarbetare från lokala omsorgsdistrikt
skickas på kurs för att sedan engageras som kvalitetskonsulter under en
kortare tid i syfte att genomföra delar av ett kvalitetsarbete. Inte sällan är
det dessa eldsjälar som sedan avancerar inom den byråkratiska hierarkin
för att så småningom få en mer permanent konsulttjänst. Konsulterna i
denna framställning arbetar huvudsakligen internt inom kommuner och
stadsdelar. De har ett nära samarbete med den administrativa ledningen
och engagerar sig i en rad olika slags kvalitetsprojekt. Det kan röra sig om
brukarundersökning, specificering av kvalitetskrav i samband med anbuds-
förfaranden, utformning av servicebroschyrer eller pärmar och manualer
med kvalitetsmål och arbetsbeskrivningar.

Kvalitetskonsulterna är reformatorer på så sätt att de ägnar sig åt att
förändra organisationsformer, arbetssätt och tankesätt utifrån en given idé
(Brunsson 1990). Liksom reformatorer i allmänhet är de orienterade mot
framtiden, mot att konstruera en ny organisation (Brunsson 1991). Med
ett sådant fokus kan de tillåta sig att sätta en parentes kring den besvär-
liga, komplexa vardagsverkligheten och istället koncentrera sig på hur en
ny organisation bör fungera. Kvalitetskonsulterna bedriver emellertid inte
något kontemplativt konstruktionsarbete. Deras viktigaste uppgift är att
konstruera modeller för andra, modeller som framstår som trovärdiga och
solida och som bidrar till att generera handling. Kvalitetskonsulterna po-
ängterar att de är idéskapare och ser det som sitt ansvar att komma med
förslag om nya rutiner och arbetsmetoder, medan det är ledningen som
avgör om de ska bevilja tid och resurser till implementering. Konsulterna
sägs ansvara för att inspirera medarbetarna att sluta upp kring konkreta
åtgärder och arbetsmetoder, men det är medarbetarna som ska avgöra vad
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metoden ska användas till och vilka ”kvalitéer” som är viktiga att efter-
sträva. Konsulterna tycks uppfatta kvalitetskonceptet som ett ”halvfabri-
kat” (Røvik, 1999), ett styrningskoncept som med nödvändighet kräver
klargöranden och anpassning till den konkreta verkligheten.

Ingen av de intervjuade kvalitetskonsulterna kunde säga att organisa-
tionen hade lyckats etablera ett väl fungerande kvalitetssystem ännu, men
menade att de var på god väg. De hade en klar bild av hur systemet skulle
se ut och att de höll på att dra igång processer ute i praktiken. Konsulterna
berättade att de trivdes med att medverka i förändringsprocesser genom
att att formulera idéer till nya organisations- och arbetsformer. De flesta
framstod också som personer som tyckte om att förmedla sina idéer, något
de gjorde övertygande med enkla beskrivningar av kvalitetssystemens
styrningspotential. Samtidigt var de fullt redo att svara på frågor om hur
detta skulle te sig från medarbetarnas perspektiv. Deras ”tvåspråkighet”,
det vill säga förmågan att både tala ledningens och medarbetarnas språk,
beror förmodligen på deras utbildning från olika diskursiva fält. De be-
härskade både ett managementspråk som chefer och experter ofta använ-
der då de talar om modernisering av kommunerna, och ett vardagsspråk
som inrymmer en förståelse för de problem som uppstår i en slitsam
omsorgsvardag. I de följande två avsnitten ska vi se närmare på hur de två
olika språken framkallar olika föreställningar om kvalitetsidén.

Kvalitetsretorik på hemmaplan
De omsorgsdistrikt som studerades i detta projekt hörde till kommuner
som visade en relativt stor öppenhet för nya marknadsinspirerade styrnings-
former. Representanter för ledningen gav generellt sett utryck för en opti-
mistisk tro på att ett medvetet ledarskap leder till en ökad kostnadseffek-
tivitet. De såg det som sin uppgift att bedriva ett slags uppröjningsarbete
– ett arbete vars mål var en ny och bättre organisation präglad av ordning,
reda och klara ansvarsgränser. De hade fortfarande mycket kvar att röja
upp, men de ansåg att de var på god väg (se också Vike 2000). I sina
beskrivningar av hemtjänsten betonade de att sektorn hade en särdeles
ojämn kvalitet och otydlig profil utåt. Hemtjänsten hade i alltför stor ut-
sträckning styrts slumpmässigt av enskilda tjänsteutövare. Ledningen hop-
pades att deras nya styrningsstrategi, med tyngdpunkt på tydligare avtal
och standarder, skulle bidra till en mer förutsägbar och jämn kvalitet på
servicen med syftet att göra det lättare att kontrollera att invånarna får vad
de har rätt till. Kvalitetskonceptets rikliga repertoar av styrningsverktyg
såsom ”standarder”, ”procedurer”, ”sårbarhetsanalys”, ”brukarundersök-
ningar” och ”systematisk problemlösning” framstod som attraktiva arbets-
redskap i röjningsarbetet. För dem som hade ett övergripande ansvar för
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omsorgen12 var det inte så viktigt att ha detaljkunskap om olika arbetsme-
toder, utan det viktiga var att förstå hur systemet skulle fungera som hel-
het. Ledningen använder främst den typ av kvalitetsretorik som kan fung-
era som intentionsmarkörer (Zbaracki 1998), det vill säga enkla kortfatt-
ade beskrivningar som klargör och förklarar vilka fördelar som kommer
att uppnås genom systemen. En konsult beskrev ett kvalitetssystem på
följande sätt:

För det första är det viktigt att poängtera att systemet inte är ett mål i sig
själv. Det är ett verktyg och i det verktyget ska vissa beståndsdelar såsom
planering, genomförande, resultatdokumentation och kontrollfunktioner
ingå. För mig är det detta det handlar om: Man vet vad man ska göra, sen
gör man det och därefter ska man kunna bevisa att man har gjort det.

Kvalitetskonsulter och administrativa chefer deltar inte i det dagliga arbe-
tet, utan fokuserar på hur organisationen fungerar och bör fungera i prin-
cip. De befinner sig i en idévärld, där de delar ett perspektiv och ett språk
som är förankrat i en överordnad managementdiskurs. Den diskursen har
med tiden vunnit hegemoni och betraktas närmast som en självklarhet
inom den offentliga moderniseringsdebatten. Managementdiskursen kän-
netecknas av en offensiv retorik, det vill säga en retorik som syftar till att
konstruera en saklig objektiv framställning av ett fenomen. Som citatet
ovan illustrerar framställs budskapet i en påståendeform präglad av kate-
gorisk modalitet (Burr 1995).13 Informatören använder ord som ”plane-
ring” och ”resultatdokumentation” utan att problematisera dem. Han stäl-
ler inga frågor om vad för slags resultat det handlar om och på vilket sätt
de kan dokumenteras.14 Exemplet illustrerar en poäng som dryftats utför-
ligt av Furusten (1995); nämligen att diskurser om organisationer och
ledarskap har en tendens att stängas in i en ”black box” där idéer och
modeller tas för givna och ingen ställer frågor om dess betydelse.

12 Ledningens ansvarsområde innefattade i samtliga fall ansvar för flera driftsenheter, både
sjukhem och gruppboende.

13 Kategorisk modalitet ståt i kontrast till andra former av modalitet där talaren markerar en
mer förbehållsam inställning till sin utsaga genom uttalanden som ”det är rimligt att tro”
och ”låt oss anta att”.

14 Inom vård och omsorg kan det vara svårt att identifiera ett konkret resultat. Waerness
(1999) skiljer mellan omsorgsarbete knutet till: 1. Tillväxt eller resultat (akutsjukhus) 2.
Uppehållande eller stillestånd (kroniskt sjuka eller funktionshindrade) 3. Tillbakagång
(terminalomsorg).
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Ett annat drag hos den offensiva retoriken är ett utpräglat metaforiskt
språkbruk.15 Konsulter och ledning använder ofta termer från teknik och
naturvetenskap, vilket får organisationer och styrsystem att framstå som
konkreta och handgripliga. Organisationerna ses då som enhetliga orga-
nismer som styrs genom ledningens idéer och prat, och inte genom det
som sker underifrån. Enligt Brunsson (1990) innebär en sådan rationalis-
tisk organisationsmodell att organisationer närmast framställs som förväxta
individer med egen identitet och en hierarki mellan tanke och handling.
Ledningen representerar huvudet medan organisationskartorna visar
förbindelselänkar ut till de olika lemmarna där handling utförs. På toppen
av den här holistiska organisationsmodellen beskrivs kvalitetssystemet med
hjälp av olika metaforer som på ett enkelt sätt talar om hur systemen är
och hur dessa fungerar (Czarniawska-Joerges 1993). Med gängse lednings-
retorik talar man ofta om kvalitetssystem och kvalitetsåtgärder som verk-
tyg och kvalitetskonceptet inrymmer faktiskt en hel verktygslåda. Verktygs-
metaforen framkallar en bild av praktiska och operativa metoder. Kvalitets-
systemen beskrivs också med hjälp av en rad metaforer som förmedlar en
bild av att alla medarbetare mobiliseras i en gemensam kraftansträngning
för organisationen. Kvalitetssystemen beskrivs som: ”medarbetarnas egen-
dom”, ”ett levande system”, ”ett system som sitter i ryggmärgen på med-
arbetarna” eller ”ett system som får alla att dra åt samma håll”.

Bruket av metaforer gör att kvalitetssystem inte framstår som något
främmande och importerat. Istället väcks associationer om ett ledarskap
med rötter i den operativa nivån. Den starka betoningen på att systemet
bör förankras på den operativa nivån gör att idén framstår som trovärdig
och solid. Ett återkommande uttryck hos konsulterna var: ”Kvalitetsledning
är sunt förnuft satt i system”.

Med hjälp av det konventionella, bildliga och färgrika språkbruket fram-
står styrningsidén som solid, förnuftig och verklighetsförankrad. Den
väcker hopp och tro på en bättre och mer styrbar organisation. Att idén
verkar övertygande behöver emellertid inte betyda att ledningen är full-
ständigt informerad om vilka investeringar och åtgärder som kommer att
krävas för att realisera den. Tvärtom har studier visat att chefer ofta sak-
nar både tillräcklig kunskap och investeringsvilja för att nödvändiga steg
ska kunna tas (Joss & Cogan 1995; Zbaracki 1998). Deras entusiasm le-
der i början till en vilja att pröva idéerna. När kommunala chefer och
kvalitetskonsulter berättar om vad de faktiskt gör för att omsätta idéerna i

15 Att göra om det abstrakta till något konkret är ett välkänt retoriskt grepp, då man önskar
framstå som obestridligt sanningsenlig (Potter op.cit).
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praktiken är de noga med att påpeka att de provar ut olika verktyg: ”Vi
befinner oss i en fas av försök och misstag”. Zbaracki (1998) liknar led-
ningens experimenterande inställning med en förälskelse: ”when the ma-
nagers implement TQM they are ’dating’ it, trying it out to see if they want
a long term relationship”.

Kvalitetsretorik på bortaplan
I samma stund som kvalitetsidéerna ska konkretiseras och prövas träder
konsulterna ut ur idévärlden till praktikens värld. I praktiken riktas inte
uppmärksamheten i första hand mot principer och system som helhet, utan
mot konkreta arbetsmetoder och hur medarbetarna ska anpassa sig till och
använda dessa i sin vardag. Konsulterna inser att de ger sig in i en redan
stressig arbetssituation när de introducerar sina kvalitetsverktyg. De ser
det som en svår utmaning att motivera medarbetarna till att inse att arbets-
metoderna kommer att förenkla arbetet för dem. De är upptagna av att
försöka övertyga om vilka fördelar kvalitetssystemet leder till på sikt,16

samtidigt som de måste förmedla att detta arbete tar tid. På grund av en
ansträngd kommunal budget har det utvecklats en norm om att kvalitets-
system ska byggas upp stegvis. I en skrift om kvalitet utgiven av Statens
Helsetilsyn (1998) uttrycks detta på följande sätt:

Alla som har försökt rulla en snöboll uppför en backe vet hur mycket
lättare det är om bollen är liten. Samma princip gäller inom kvalitetsar-
betet.

Konsulterna berättade om små knep som de använder för att inspirera
medarbetarna att påbörja arbetet. De brukar till exempel börja med de
arbetsområden där det är lättast att se resultat, de försöker få med sig
eldsjälar i arbetet och de försöker bekämpa alla former av förändrings-
motstånd. När kvalitetskonsulterna talar om motstånd mot förändringar
relaterar de ofta detta till arbetstagarnas motstånd mot att mista egna pri-
vilegier.17 Motståndet relateras till medarbetarnas egenintressen och sätts
i kontrast till hjälpmottagarna intressen. Att göra motstånd mot kvalitets-
åtgärder blir med andra ord liktydigt med att göra motstånd mot förbätt-

16 I ett häfte som utarbetats av ett av omsorgsdistrikten stod det under rubriken ”Fördelar
med att skapa kvalitet”: ”Du skapar tillit och respekt omkring dig”, ”Du hinner mer”,
”Du stärker din självrespekt”, ”Du får högre livskvalitet!”

17 Temat ”motstånd mot förändring” är explicit diskuterat i Helsetilsynets häfte: ”Kvalitets-
styrte helseorganisasjoner – til deg som leder”, (Statens Helsetilsyn 1998). Organisa-
tionerna uppmanas att analysera vilket motstånd som finns inom organisationen och
göra en plan för hur motståndet ska bemötas. De rekommenderas bland annat att an-
vända sig av ”eldsjälar” som kan inspirera andra, samt att aktivt dra in motståndarna i
processen.
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ringar för hjälpmottagarna. I detta ligger ett implicit antagande att
förändringsmotstånd inte är förenligt med hjälpmottagarnas intressen.

Konsulternas arbete ute i praktiken handlar om att förmedla kvalitets-
idéer på bortaplan, det vill säga på ett visst avstånd från managementdis-
kursen. Kvalitetskonsulterna påpekade ständigt hur svårt det är att an-
vända kvalitetsord och uttryck i möten med medarbetarna. Många ord
som de lärt sig på kurser och seminarier verkade främmande vid mötet

Konsulternas önskan att nå fram till medarbetarna kommer till uttryck
genom en defensiv retorisk strategi. Till skillnad från offensiv retorik som
är inriktad på att bygga upp en övertygande verklighetskonstruktion syf-
tar den defensiva retoriken till att förekomma motangrepp och kritik. I sin
strävan efter att undgå att stämplas som näringslivsorienterade ersätter
konsulterna en del ”hårda” ord och uttryck med eufemismer, förskönande
ersättningsuttryck. De talar inte om ”total kvalitetsledning” eller om TKL,
utan om ”kvalitetstanken” eller om ”att jobba systematiskt med kvalitet”.
De undviker att tala för mycket om procedurer och standarder och säger
hellre att man ska ”skriva ned hur man gör i praktiken”. Flera ansåg att
”avvikelse” hade en negativ klang. En konsult föreslog att man kunde
ersätta ”avvikelserapport” med beteckningen ”förbättringsrapport”. För-
utom eufemismerna är det praktiska kvalitetsarbetet genomsyrat av vad
Czarniawska-Joerges (1998) kallar för plattityder. Detta är konventionella
vardagliga standardformuleringar som används mellan människor för att
signalera att de har samma referensramar och en gemensam värdegrund.
Vardagliga uttryck som ”vackert väder idag” används inte för att säga
något om vädret, utan för att skapa flyt i samvaron. Enligt Czarniawska-
Joerges används plattityder ofta i organisatoriska förändringsprocesser som
ett medel för att dämpa stress och osäkerhet. Plattityderna signalerar att
det som sker är något helt normalt. Det är inte något man behöver fästa sig
vid eller ängslas över, utan något man ska vänja sig vid. I de kommuner
som jag undersökte hade en rad plattityder lyfts fram som motton i kvalitet-
sarbetet. Många av dem hade en tydlig prägel av motdrag (Burr, 1995)
eftersom de direkt syftade till att förekomma och motverka protester mot
att kvalitetsarbetet var tungt och tidskrävande: ”Det är i motlut som det
går uppför!”, ”vi kan bara ta ett steg i taget”, ”saker och ting tar tid!” och
så vidare.

Vissa plattityder används helt enkelt för att fastslå att kvalitetsarbetet
är något normalt och ”naturligt”. I myndigheternas Nationell strategi for
kvalitetsutveckling är huvudparollen: ”Du behöver inte vara dålig för att
bli bättre!” – allt för att slå fast att alla oavsett hur duktiga och motiverade
de är bör arbeta med förbättring och kvalitet. Paketerat i ett uppmärksamt
lugnande språk, utan tekniska ord och uttryck, möter praktikern en något
mer ”kraftlös” variant av den kvalitetsmodell som konstruerats för led-
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ningen. Det förskönande språkbruket bidrar inte bara till att göra koncep-
tet ofarligt, det bidrar också till att dölja innehållet.18 Bruket av plattityder
bidrar inte bara till att normalisera kvalitetsarbetet, utan det bidrar också
till att trivialisera det och att understryka de besvärliga sidorna av det.
Kvalitetsidén framstår således inte som ett helt sammanhängande styrnings-
koncept, utan som en mödosam, långsam process vars logik kan vara svår
att upptäcka. I de följande avsnitten är det i hög grad denna mer pessimis-
tiska bild som ligger till grund då medarbetarna tolkar kvalitetsidéerna.

Kvalitetsidéerna möter en hektisk omsorgsvardag
Till skillnad från kvalitetsmodellerna som beskriver omsorgsarbetet med
hjälp av abstrakta termer som ”produkter” eller ”procedurer” ger med-
arbetarnas berättelser en bild av arbetet som en serie möten med konkreta
personer. Varje hem och varje vårdtagare är unik vilket ger hemvården en
skräddarsydd prägel. Arbetsuppgifterna är samtidigt rutinartade eftersom
det i varje hem utförs samma slags sysslor varje dag. Det går dock inte en
dag utan att någon av rutinerna ändras då nya vårdtagare tillkommer, bru-
kare eller personal blir sjuka eller förhindrade på annat sätt. Variationerna
i omsorgsvardagen bjuder på en rad praktiska och etiska utmaningar som
kräver en flexibel anpassningsförmåga och fantasi (Vabø 1998). Medar-
betarna upplever att arbetsuppgifterna i hög grad styrs av de observatio-
ner och samtal som de har med den enskilde vårdtagaren. Formella beslut
och omsorgsplanering ger vissa riktlinjer för arbetet, men dessa kan i prak-
tiken aldrig styra arbetet helt och hållet. Omsorgspersonalen måste alltid
ha ögon och öron öppna. Omsorgsarbete är ett arbete som kräver mänsk-
liga val och bedömningar, hävdar de. Med allt knappare resurser har med-
arbetarna märkt att det blivit svårare att behålla detta förhållningssätt. De
upplever en ökande klyfta mellan vad de borde göra för vårdtagarna och
vad de faktiskt kan göra. Till skillnad från ledningen som ser glappet mel-
lan socialpolitiska mål och resurser som ett organisatoriskt problem, upp-
lever medarbetarna det som ett moraliskt problem. Dilemmat sätter sig i
kroppen som ”dåligt samvete” och ”otillräcklighet”. Medarbetarna upple-
ver att de befinner sig i en organisation där det saknas tydliga gränser för
vilka uppgifter som ska utföras (Vike 2000). I kontrast till ledningens hel-
hetsperspektiv på organisationen tecknar personalen en bild av en splitt-
rad organisation: Det finns en idévärld ”där uppe” och en praktikervärld
”här nere”. Medarbetarna har liten kunskap om och intresse för det som

18 Det är väl känt inom semiotiken att eufemismer inte bara förändrar utsidan på tecknet,
utan även innehållet (Heradstveit & Björgo 1987)
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sker i ledningens idévärld och de upplever att ledningen har liten insikt
om och förståelse för de problem och dilemman som uppstår i den prak-
tiska verksamheten. Ett flertal av medarbetarna uttryckte en önskan om
att deras arbete skulle bli mer synligt för att kunna visa på skillnaden
mellan resurser och ambitiösa socialpolitiska mål.19 Ett vårdbiträde sa ex-
empelvis:

Vi skulle gärna se att de som har de här jobben (ledningen) kunde ta sig en
vecka och komma hit och se vad vi gör. Då kunde de kanske hitta på något
som verkligen skulle bidra till en förbättring.

Mellanchefer som har ansvar för att koordinera krav och påbud ”uppi-
från” med de dagliga omsorgsuppgifterna ”där nere” utsätts för press från
båda hållen. Resurserna för omsorgsarbetet minskar samtidigt som allt
fler ”där uppe” vill något med hemtjänsten:

Det kommer projekt på projekt på projekt. Sen får man aldrig ut något av
dem för man blir ju aldrig färdig. Det finns ingen tid till uppföljning. Nu
kommer de med krav på omsorgsplaner och kvalitetsplaner! Var ska vi ta
den tiden från?

Citatet visar att kvalitetsidén uppfattas som en av flera välmenande idéer
”uppifrån”. I den strida ström av konkurrerande idéer och förslag tenderar
den enskilda idén att ”försvinna”, inte minst när idéer och åtgärder staplas
på varandra. Den citerade mellanchefen beskrev strömmen av åtgärder
närmast som ett sammelsurium20. Att medarbetarna själva har deltagit i ett
projekt innebär inte nödvändigtvis att idéerna framstår som kristallklara.
En sjuksköterska beskrev sitt deltagande i kvalitetsgruppen som ett flyk-
tigt besök i idévärlden:

Jag har varit med i två grupper. Så går det ett tag och plötsligt finns där en
”produkt” och jag tänker: Oj! Det här har ju jag varit med på. Så går det
till. Sen kallar de grupperna för olika saker. Kvalitetsgrupp är ett namn,
resursgrupp ett annat, och så ändrar de namn hela tiden.

Strömmen av reglerande åtgärder ”uppifrån” bidrar till att otydliggöra den
enskilda åtgärden. I en hektisk vardag uppfattas uppmaningar om att delta
i olika projekt och försök som en rad krav som stjäl tid som borde läggas
på dem som behöver omsorg.

19 Omsorgsarbete har beskrivits som ett resultatlöst och osynligt arbete. Det är först när
uppgifterna inte utförs som arbetets värde blir synligt (Vike 1999; Corbin & Strauss
1990).

20 Johan P Olsen (1998) påpekar att det sällan är så att nya reformförslag leder till att de
gamla styrningsprinciperna försvinner. Detta leder till att institutionerna kämpar med
”geologiska lager” av principer.
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  Det passiva motståndet
Mina intervjuer och samtal med medarbetarna visade att kvalitetsidéerna
var påfallande okända. Många visste att det pågick någonting om ”kvali-
tet” och de hade hört talas om att det fanns en kvalitetskonsult samt att
brukarundersökningar genomförts. Ingen gav dock uttryck för att det hade
någon större betydelse i deras dagliga arbete. Det som kvalitetskonsulterna
sysslade med hörde inte hemma i deras värld, och brukarundersökningarna
betraktades som en flyktig kuriositet och inte som en åtgärd förankrad i en
övergripande styrningsidé. På frågan om de saknade information svarade
en fackföreningsledare:

det hänger nog mycket på oss själva också. Intresset är inte så stort. Folk
har fullt upp med att göra sitt jobb – och på ett bra sätt märk väl. Men de är
inte så intresserade av att ge sig in i reformer och organisationspåhitt.

Det fanns dock inte mycket av aktiva protester och motstånd. Bristande
intresse för åtgärder ”uppifrån” relaterades i första hand till jäktiga
omsorgsuppgifter och brist på tid. Några av informanterna medgav dess-
utom att det som kom ”uppifrån” framstod som avlägset och språkligt
främmande. Kommunala informationsmöten beskrevs som ”sövande”,
”tråkiga” och ”obegripliga”. Inte heller de skriftliga dokument som för-
fattats inom olika kvalitetsprojekt verkade väcka intresse. På frågan om
de kände till innehållet i olika kvalitetshäften och kvalitetsmappar sva-
rade de flesta på samma ursäktande sätt att den pressade arbetssituationen
sällan gav utrymme för sådana aktiviteter. Som en undersköterska uttryckte
det: ”Vi är ute och jobbar – vi sitter inte inne och läser!” Citatet indikerar
indirekt att de ord och utredningar som produceras av ledningen är till
liten nytta för det praktiska omsorgsarbetet.

Genom att påpeka det verklighetsförankrade i sitt eget arbete och ge-
nom att beskriva ledningens påfund som ”skrivbordsprodukter”, antyder
medarbetarna att de står närmare ”sanningen” om vad som är viktigt. De
gör anspråk på vad Gergen (1989) kallar för ”warranting voice”. Begrepp-
et relateras till situationer där olika diskurser erbjuder konkurrerande tolk-
ningar av ett fenomen och där den ena tolkningen ställer krav på en
”sanningsstämpel” genom att hänvisa till diskursanvändarens egen erfa-
renhet eller position.21 Medarbetarnas reaktioner på ledningens utspel ut-
trycktes sällan genom högljudda protester, utan snarare som en stillsam

21 Det klassiska exemplet på ”warranting voice” är läkaren som, i möte med patienter och
andra lekmän, gör sig hörd i frågor om sjukdom utifrån sin medicinska kompetens. Ger-
gen visar även att det finns en rad konventioner i vårt dagliga språk som visar att män-
niskor ställer krav på å bli hörda utifrån att de har en eller annan erfarenhet – ”jag vet
eftersom jag såg det” och ”jag vet eftersom jag har upplevt det med min egen kropp”,
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övertygelse om att ”ledningen-känner-inte-till-verkligheten-lika-bra-som-
vi”. Några av dem visade sin inställning genom en försiktigt spydig eller
ironisk underton. En sjuksköterska som tillfrågades om hon hade deltagit
i någon form av kvalitetsarbete skrattade hjärtligt och sade: ”Kvalitetsar-
bete? Vad menar du? Det är ju vi som utför kvaliteten. Menar du om jag
har suttit ner och pratat om kvalitet?” Flera av medarbetarna påpekade det
paradoxala i att tala om kvalitet samtidigt som vården får minskade resur-
ser. När ämnet kvalitet togs upp under intervjuerna kom svaret ofta med
skratt och uppgivna skakningar på huvudet. I medarbetarnas ögon fick
begreppet en ironisk klang. Enligt Potter (1996) är ironisering den mest
effektiva strategin för den som vill bryta ner språkliga konstruktioner.
Genom ironi blir ord och uttryck förvrängda så att de framstår som
felsägningar eller lögner.

Den svåra översättningen
När medarbetarna inbjuds att delta i kvalitetsgrupper är avsikten ofta att
de ska synliggöra sitt arbete genom att utarbeta skriftliga standarder,
arbetsbeskrivningar och procedurer. Många önskade att de kunde synlig-
göra bristen på resurser och var därför entusiastiska över uppgiften. Det
visade sig dock att det var mycket svårare att beskriva hur det gör i prak-
tiken än de föreställt sig. Med kvalitetskonsulternas hjälp hade de börjat
med de arbetsområden som var relativt lätta att beskriva, eller där det
redan fanns något skrivet innan.22 Det blev svårare då de skulle tillmötes-
gå myndigheternas krav om ”att utforma arbetsbeskrivningar som redo-
gör för vad de gör för att den enskilde vårdtagaren ska få sina grundlägg-
ande behov tillgodosedda”. De flesta hade förberett en arbetsform där de
skulle diskutera och konkretisera punkt för punkt hur de arbetar i sitt dag-
liga arbete för att därefter inordna detta i en färdig mall. Problemen upp-
stod på allvar då de skulle översätta och komprimera sina vardagserfaren-
heter till arbetsbeskrivningsmallen. Vad är en lagom detaljerad nivå och
ett lagom format för en handbok? Frågan skapade mycket huvudbry.23 I
tre av de fem kommunerna utarbetades för flera år sedan ett system, som

22 Det handlar ofta om tekniska eller administrativa arbetsbeskrivningar, som till exempel
beskrivning för medicinhantering, förvaring av nycklar till privata hem, hur man ska
göra om vårdtagaren inte öppnar dörren, vad personalen måste göra om man finner en
död person i hemmet, hur man förfar vid ansökan om sjukhemsplats, eller om man behö-
ver läkare eller fotvård etc.

23 Slagsvold (1994) diskuterar problemet med att standardisera vården ingående i sin av-
handling om kvalitetsmål på sjukhem. Hon påpekar att många kvalitetsindikatorer som
var för sig kan verka plausibla och förnuftiga kan ses i ett annat ljus då de analyseras
som en helhet. Till exempel kan få fallolyckor betraktas som ett kvalitetstecken, men det
kan också vara en indikator på inaktivitet och låg rörelsefrihet.
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aldrig använts eftersom det var alltför omfattande, alltför detaljerat och
oöverskådligt. I en pressad arbetssituation, där omständigheterna fort kan
ändras och situationer ofta uppfattas som akuta, fungerar det inte att an-
vända sig av ”hyllmetrar med pärmar” och ”högar med papper”. I prakti-
ken blir de stående i en hylla och samlar damm. Denna erfarenhet gjorde
att dessa kommuner satsat på ett förenklat kvalitetssystem i mindre for-
mat. Vid tidpunkten för intervjuerna talade kvalitetskonsulter och eldsjälar
för enklare beskrivningar. ”Det är inte meningen att vi ska driva det till en
arbetsbeskrivningsmani”, sades det. De enkla beskrivningarna var dock
inte heller problemfria. Försök med kortfattade arbetsbeskrivningar som
skulle täcka alla typer av situationer och omsorgsrelationer visade sig ofta
bli för generaliserande. De fick en karaktär av att vara etiska imperativ
och generella mål snarare än konkreta arbetsbeskrivningar. Några av
informanterna menade att dessa generella beskrivningar möjligen kunde
vara till nytta för andra, främst vikarier och nyanställda, men för dem som
hade många års erfarenhet av vård- och omsorgsarbete blev det alldeles
för självklart, det blev ”innehållslöst larv”. Vissa upplevde det som när-
mast provocerande att det mest grundläggande innehållet i arbetet skulle
dokumenteras: ”Man skulle kunna tro att vi är dumma!” Problemen med
att översätta det praktiska omsorgsarbetet till bestämda arbetsbeskrivningar
måste relateras till en allmänt och djupt förankrad kvalitetsuppfattning
och yrkesidentitet hos omsorgsarbetarna, nämligen att den goda omsor-
gen måste anpassas till konkreta personer och situationer.

En ny tolkning – en ny idé
Att de skriftliga resultaten från kvalitetsgrupperna i praktiken är oanvänd-
bara som redskap i det dagliga arbetet betyder inte att deltagandet i grup-
pen uppfattas som bortkastat och meningslöst. De som hade deltagit i
kvalitetsgrupperna betonade att gruppmötena hade varit lärorika och givit
värdefull inspiration till det dagliga arbetet. De hade diskuterat och
problematiserat förhållanden kring alla upptänkliga personer och situa-
tioner som kan uppstå i vårdarbetet. Många betraktade den nya kunska-
pen och arbetsinspirationen som en positiv ”biprodukt” av kvalitetsar-
betet. Några talade om det som närmast ett personligt privilegium. I ett av
distrikten upphöjdes utbildningen till själva huvudpoängen med kvalitet-
sarbetet, medan det skriftliga materialet reducerades till en summering av
det man diskuterat och lärt sig. På så sätt kom kvalitetsidén ett steg när-
mare medarbetarnas egen kvalitetsförståelse och yrkesidentitet. Den lo-
kala eldsjälen i kvalitetsgruppen påpekade:

För oss är det processen som är viktigast, inte det som står på papperet.
Kvalitet handlar om att bli tillräckligt trygg i sig själv för att kunna bemöta
brukarna på ett bra sätt.
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Medarbetarns förståelse av kvalitetsarbetet stod i bjärt kontrast till den
förklaring kvalitetskonsulten i samma kommun gav, som menade att kva-
litetsgrupperna hade upprättats i avsikt att utarbeta en handbok som skulle
beskriva en gemensam standard.

Omtolkningen som kvalitetsgruppen gjorde var uppenbarligen inte av-
sedd som en oppositionell handling. Tvärt om, den lokala eldsjälen beto-
nade att hon hade anpassat idén så att den verkligen skulle kunna komma
till nytta för medarbetarna. På frågan om hon kunde gå förbi kvalitets-
föreskrifternas krav på skriftliga arbetsbeskrivningar, svarade hon: Vi måste
tänka förnuftigt. Vi har att göra med utbildad vårdpersonal, några med tre
års utbildning. Vi måste utgå från att de har kunskaper! Informatörens
hänvisning till ”förnuftet” tyder på att hon ansåg det vara onaturligt att
tolka uppmaningen bokstavligt. Ett förnuftigt kvalitetstänkande inom hem-
tjänsten utgår från hemtjänsten såsom den är – skött av självständiga
medarbetare. Hennes tolkning fick stöd och underbyggdes av det hon ny-
ligen lärt sig på en konferens. En av inledningstalarna  hade givit en över-
tygande redogörelse för att vårdpersonalen skulle ha störst nytta av en
utbildningsmodell. Detta var ny kunskap: ”Kvalitetssäkring är ute,
kvalitetsutveckling är inne!” Med den utsagan fick hon kraven på doku-
menterade arbetsbeskrivningar att framstå som dåligt genomtänkta och
närmast omogna, medan den processorienterade modellen framställdes
som den förnuftiga och genomtänkta lösningen. Liksom kvalitetskon-
sulterna var eldsjälen upptagen av begrepp och ord. Eftersom hon arbet-
ade i en kommun där ”kvalitet” stått på dagordningen i ett decennium
menade hon att begreppet var utslitet: ”folk orkar inte höra det ordet mer”.
För att undvika ordet kvalitet hade hon uppfunnit nya namn. Mappen med
arbetsbeskrivningar kallades för Goda rutiner och heta tips och kvalitets-
grupperna beskrevs som ett forum där professionella frågor kunde dryftas.
Kvalitetsgrupperna var avsedda för medarbetare som hade sjuksköterske-
eller undersköterskeutbildning, och de såg grupperna som ett forum för
professionell uppdatering, ett ”andningshål”, där de kunde utveckla och
vårda sin yrkesidentitet. Anledningen till att denna grupp fick mer posi-
tiva omdömen än grupper i andra kommuner var inte att de hade en mer
välvillig inställning till att inordna sig i ett nytt styrningssystem. Det var
snarare tvärtom, deras omtolkning poängterade att kvalitetsgruppen skulle
stärka den praxis som innefattade personliga bedömningar i omsorgen.
De hade med andra ord omformulerat avsikten med kvalitetsgruppen så
att den överensstämde med deras egna intressen.24

24 Shaw (1995) påpekar en motsvarande poäng: ”politicians are primariely interested in
quality costeffectiveness, managers aim for organizational and staff performance controls,
and welfare professionals welcome quality as an mechanism that will guarantee
professional survival in an uncertain world.”
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Sammanfattning
Efter rekommendation av hälsomyndigheter och organisationsexperter
bedriver norska kommuner en omfattande försöksverksamhet med pro-
jekt och åtgärder som har sitt ursprung i olika idéer om ”total kvalitets-
ledning”. Den starka övertygelsen om att detta styrningskoncept är den
rätta medicinen för den offentliga sektorn baseras på ideologisk överty-
gelse och anekdotisk kunskap. Det finns inga empiriska analyser som för-
klarar och dokumenterar på vilket sätt ”kvalitetsledning” kan bidra till en
bättre offentlig omsorg. Hur ska kommunerna anpassa sig för att kunna
arbeta systematiskt med kvalitet? Frågorna blir inte enklare då man be-
aktar att det som i dag lanseras under beteckningen kvalitetsledning be-
står av flera olika, motsägelsefulla styrningsprinciper. Forskare som har
analyserat innehållet i konceptet kommer ofta fram till att idén är så om-
fattande och elastisk att den i praktiken kan legitimera i stort sett alla
former av organisatorisk aktivitet. Som Pfeffer och Coote (1991) uttrycker
det: ”TQM is as vague as it is grandiose. Everything depends on how it is
interpreted by whom and to what end”. Elasticiteten gör att det inte heller
finns några klara och entydiga framgångskriterier för konceptet. Vi står
således inför paradoxen att ett styrningskoncept som förespråkar att orga-
nisationer fortlöpande bör granska sina egna resultat i det närmaste har
uppnått immunitet mot en motsvarande granskning av resultat.25

I detta kapitlet har vi sett att idén om kvalitetsledning inte heller fått en
slutgiltig utformning bara för att den antagits av ledningen i en organisa-
tion. Exempel från flera norska kommuner visar att utformningen av idén
präglas av de intressen och ambitioner som finns på olika nivåer inom
organisationen. I ledningens värld är intresset för ”kvalitetsledning” knu-
tet till en önskan att få bättre kontroll över ekonomin. Man antar att
kvalitetsarbetet ska kunna mobilisera medarbetarna till att åstadkomma
en realistisk standard för hemtjänst. Ledningen använder sig av en offen-
siv kvalitetsretorik – en retorik som är kategorisk, ”objektiv” och rik på
metaforer. Vård- och omsorgsorganisationen beskrivs i stora drag som en
lätt avgräns-bar enhet som styrs instrumentellt utifrån vedertagna mått
och standarder. Med denna utgångspunkt karaktäriseras kvalitetsledning
som ett styrningsverktyg som är ”medarbetarnas egendom”, kvalitets-
systemen är ”levande system” som ständigt utvecklas nedifrån mot per-
fektion. Bruket av färgrika metaforer understryker att detta inte rör sig om
importerade idéer, utan om ett särdeles verklighetsförankrat och förnuftigt
styrningsverktyg, helt enkelt ”sunt förnuft satt i system!”

25 Paradoxen har påpekats av Pollitt (1995) och av Power (1997).
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Liksom många andra styrningsidéer gör sig ”kvalitetsledning” bäst i en
idévärld. Här kan den framställas klart och enkelt utan att störas av alla de
dilemman och begränsningar, som präglar den verkliga världen. När
kvalitetsidén ska introduceras i verksamheten räcker det inte med att be-
skriva hur systemet ska fungera under idealiska förhållanden, utan även
hur det ska konkretiseras och tillämpas i de dagliga utmaningarna. I mötet
med verksamheten måste kvalitetskonsulterna övertyga medarbetarna om
att kvalitetsledning kommer att vara en tillgång för dem i deras dagliga
arbete. Samtidigt måste de förmedla att det är medarbetarna själva som är
ansvariga för att utforma sina ”verktyg” och att avsätta tid av sin redan
hektiska arbetsdag till detta. I sin strävan att motivera medarbetarna att
engagera sig väljer de en defensiv retorisk strategi, det vill säga en för-
medlingsform som syftar till att beskydda budskapet från opposition och
kritik. Den defensiva retoriken innebär förmedla kvalitetsidén skalas av
utan sådana begrepp som kan ge associationer till industri och näringsliv.
Idén paketeras i eufemismer och lugnande slagord som slår fast att det är
normalt och riktigt att kvalitetsarbete är svårt och tidskrävande. Det para-
doxala med den defensiva retoriken är att samtidigt som den normaliserar
kvalitetsarbete också bidrar till att understryka att detta är både tungt och
besvärligt. Kvalitetsidén förlorar med andra ord något av den attraktion
den hade i idévärlden. Medarbetarna ställs inte inför en kristallklar helhets-
idé, utan för en försiktig uppmaning att försöka genomföra ett besvärligt
arbete som inte kan förväntas ge några omedelbara resultat.

I de flesta ”moderna” kommuner är kvalitetsarbetet något som bara
”rullar på”. ”Historiska lager” av kvalitetsprojekt, kvalitetsgrupper och
olika kvalitetsdokument tyder på att ledning och konsulter har lyckats
övertyga medarbetarna att använda tid och kraft på kvalitetsarbetet. Det
verkar dock mer tveksamt om de har lyckats övertyga medarbetarna om
att det kommer att underlätta deras dagliga arbete. Ur medarbetarnas per-
spektiv framstår inte organisationen som en avgränsad organism som styrs
”uppifrån”, utan som en ström av uppgifter som tränger sig på ”nerifrån”,
från människor med hjälpbehov. Hjälpbehoven som skiftar med hälsa,
dagsform och andra faktorer kan enligt deras uppfattning svårligen styras
uppifrån med hjälp av formella arbetsbeskrivningar. Deras generella skepsis
mot alltmer påträngande styrningsåtgärder omfattar även kvalitets-
initiativen. Kvalitetsdokument karaktäriseras i stort sett som prat och pap-
per utan praktisk betydelse. Att åtgärderna bär beteckningen ”kvalitet”
hjälper inte. Flera påpekar att beteckningen har en ironisk klang eftersom
den faktiskt levereras tillsammans med nedskärningar av både beman-
ning och hjälptid.

Medarbetare med erfarenhet av kvalitetsgrupper bekräftar att de
styrningsdokument som de själva har varit med och utformat har ett be-
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gränsat värde. Uppgiften att komprimera sina vardagserfarenheter till klara,
entydiga arbetsbeskrivningar blir ”omöjlig” därför att deras erfarenheter
säger att omsorgen måste anpassas till individuella och situationsmässiga
förhållanden. Det finns inte ett enda, rätt sätt att tillgodose människors
behov på. Detaljerade och precisa operativa arbetsbeskrivningar har en
tendens att bli alltför detaljerade, omfattande och ohanterliga. Vid försök
med förenklade beskrivningar har de istället blivit för generaliserande och
självklara. Samtidigt som onödiga kvalitetsdokument skapar frustration
väcker själva grupparbetet entusiasm. De få som har erfarenhet av kvalitets-
grupperna talar om dem som värdefulla andningshål i en stressad vardag.
I en ständigt mer pressad omsorgssektor känns det bra att få ta sig tid för
reflektion och utbildning. Kvalitetstanken har tillfört(s) ny energi då ”goda
inlärningsprocesser” ses som själva huvudpoängen med grupperna. Då
reflektion och kunskapsinhämtning ses som den primära avsikten med
kvalitetsarbetet förs idén närmare medarbetarnas egen kvalitetsuppfattning,
nämligen att god omvårdnad kräver att organisationen ger vårdgivarna
möjlighet att göra egna bedömningar. Omtolkningen av kvalitetsidén inne-
bär att idén förs in i en ny diskurs. Den kopplas från den ekonomiska
rationaliserings- och disciplineringsdiskursen och förs över i den traditio-
nella välfärdsideologiska diskursen där mänskliga bedömningar betrak-
tas som en förutsättning och där kvalitet implicit relateras till yrkesutövar-
ens förmåga att bedöma andra människors behov (Knutsen 1989; Lipsky
1980).

Erfarenheter från de norska kommunerna bekräftar vad flera andra stu-
dier visat tidigare, att konceptet ”kvalitetsledning” är en öppen och
tolkningsbar idé som inte nödvändigtvis måste genomföras såsom led-
ningen hoppas och tror (Pollitt och Bouckaert 1995; Kirkpatrick och Mar-
tinez Lucio 1995; Clarke 1995; Halford och Leonard 1999). Som Zbaracki
(1998) uttrycker det: ”Once leaders let TQM loose in the organization, it
may have all sorts of unintended consequences”. Frågan är om ledningen
inser att deras styrningsidéer omtolkas för att passa andra intressen än
deras egna. Något svar på den frågan kan vi inte utläsa av det föreliggande
empiriska materialet, men annan tidigare forskning har visat att ledningen
ofta utvecklar en överdrivet optimistisk syn på kvalitetsidén, eftersom
kvalitetskonsulter och eldsjälar gärna rapporterar om sina egna framgångar
(Zbaracki 1998; Reed 1995). Att kvalitetsgrupper inom omsorgssektorn
uppvisar entusiasm och engagemang kan uppfattas som ett tecken på att
kvalitetskonsulter och eldsjälar har lyckats med att få in organisationen på
vad de själva anser vara ”rätt spår”. Paradoxalt nog kan den entusiasm
som uppstår då idén omtolkas faktiskt också bidrar till att stärka tron på
den instrumentella ledningsidé som medarbetarna egentligen gör motstånd
mot.
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KAPITEL 9

DEN ENTREPRENÖRIELLA
ARBETSTAGAREN:

KAIZEN I
VERKSTADSINDUSTRIN

Alexander Styhre

Introduktion1

Kvalitetstänkande gestaltar sig på olika sätt beroende på inom vilket geo-
grafiskt område, bransch, företag, och enskild arbetsplats som dess idéer
används. Kvalitetstänkandet inom tillverkningsindustrin har framför allt
kännetecknats av det starka inflytande som japansk tillverkningsindustri
utövade på västerländsk industri sedan slutet av 1970-talet och fram till
1990-talets början (Lillrank 1995; Berggren 1995). Inom organisations-
teori och managementteori har det funnits ett intresse för att studera hur
idéer, föreställningar och ideologier om hur företag och organisationer
ska eller bör administreras och ledas utvecklas, sprids, och slutligen för-
svinner (Czarnaiwska och Joerges 1996; Abrahamson 1996; Kostera 1995;
Alvarez 1996). Fallet totalkvalitet och TQM i verkstadsindustrin utgör ett
intressant fall för denna slags frågeställningar; japanska management-
tekniker och managementmetoder har exporterats till väst under lång tid
och det finns åtminstone ett fall (Quality Circles, se Abrahamson och
Fairchild 1999), som har framställts som ett misslyckat försök till att
anamma japanska produktionsmetoder. Vidare finns det en omfattande
litteratur som vittnar om ekonomiska, kulturella, och socioekonomiska
skillnader mellan Japan och västvärlden, vilket innebär att ett överförande
av japanska managementtekniker till en västerländsk miljö blir än mer
komplicerad.

1 Forskningsprojektet har finansierats av ”stiftelsen för främjande av ekonomisk forsk-
ning vid Lunds Universitet vid Sydsvenska Handelskammaren” och ”forskningspro-
jektet Change@Work vid Lunds universitet”.
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Föreliggande kapitel har som målsättning att diskutera hur totalkvalitets-
tänkande har gestaltat sig inom verkstadsindustrin. Mer specifikt, så pre-
senterar kapitlet hur begreppet ”kaizen” – på svenska vanligtvis benämnt
ständiga förbättringar – har använts som en del av det dagliga arbetet i
tre svenska verkstadsföretag. Studien påvisar att varken begreppet kaizen
eller totalkvalitet är entydigt vare sig till innehåll och betydelse eller i det
praktiska arbetet. Det är inte ett orimligt antagande att användandet av
kaizen är en effekt av det institutionella inflytande som affärspress, kon-
sulter, akademiska forskare, och andra förespråkare av managementidéer
utövar på företag och organisationer. Det var förhållandevis oklart i de tre
företagen vilken sorts problem kaizen avsåg att hantera och det fanns ingen
klar, entydig långsiktig målsättning med att arbeta med kaizen. Däremot
fanns en tydlig koppling till en uppsättning teman i den allmänna
”managementdiskursen”, såsom tilltron till vad som på engelska brukar
benämnas empowerment, självständiga, målrationella, och entreprenöriella
arbetstagare, och en generell tilltro till dedikerade och engagerade medar-
betare. Kaizen är i korthet nära kopplat till vad Du Gay (1996) har be-
nämnt new wave management.

Kapitlet är disponerat enligt följande: Först diskuteras begreppen TQM,
totalkvalitet och den förändrade systen på arbetet och arbetstagaren i den
samtida management-diskursen. Därefter presenteras en studie av tre
svenska verkstadsföretags arbete med att tillämpa kaizen som en del av de
dagliga rutinerna. Slutligen analyseras och diskuteras implikationer från
studien och hur dessa förhåller sig till den användandet av TQM i svenska
organisationer och företag i största allmänhet.

Förändrad syn på arbete och management
Föreställningen om ledarskap och management som en viktig komponent
för samhällets samlade produktivitet är numera allmänt spridd och gene-
rellt accepterad. Managementidéer uppstår, sprids och försvinner i vad
som förefaller vara en allt högre takt. Specifika managementidéer och
managementbegrepp kommer och går samtidigt som mer djupgående för-
ändringar av synen på arbete och management uppstår över tiden. I da-
gens samhälle och i den samtida managementdiskursen är den autonoma,
entreprenöriella, och målinriktade arbetstagaren allmänt accepterad som
en god, rationell, och produktiv modell av arbetstagaren. Begrepp som
det entreprenöriella subjektet (Townley 1993; Deetz 1992; Fournier 1998),
idéer om kundorientering och kundtillfredställelse (Du Gay 1996; Du Gay
och Salaman 1992; Sturdy 1998), och vad som på engelska benämns
empowerment (Kerfoot och Knights 1995; Harley 1999) har används för
att beskriva hur dagens arbetstagare förväntas ta eget ansvar för sin pro-
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duktivitet inom företaget, sin vidareutbildning, och sin karriär i största
allmänhet. Begrepp som ”anställningsbarhet” (employability) fångar denna
tendens i den samtida managementdiskursen. Generellt har näringslivet
utvecklats mot postbyråkratiska organisationsformer, där supportfunktioner
och andra kontrollmekanismer elimineras eller minimeras i syfte att minska
kostnaderna och öka flexibiliten (Grey 1999; Gee m fl1996; Du Gay 2000).

TQM-tänkandet, som i mångt och mycket härrör från japanskt närings-
liv och japansk tillverkningsindustri, utgör ett parallellt spår till new wave
management-idéer. TQM fokuserar på att eliminera brister i produkt och
produktionsprocesser. TQM är därför i första hand fokuserat på förbätt-
ring av den existerande verksamheten och befintliga produkter. Japanska
produktionsmetoder innefattar ett antal olika metoder, tekniker, förhåll-
ningssätt och perspektiv som är inbördes beroende och relaterade. Frågor
rörande arbetsorganisation, logistik, leverantörsrelationer, belönings-
system, etc har radikalt (i förhållande till en tayloristisk-mekanistisk mo-
dell) ifrågasatts och modifierats. Det är, vilket Oliver och Wilkinson (1992)
argumenterar för, svårt att applicera dessa metoder individuellt, utan nyck-
eln till framgången i japansk produktionsindustri ligger med stor sanno-
likhet i förmågan att mobilisera och använda alla dessa resurser samtidigt
och med ett bibehållet inbördes beroende mellan teknikerna. Kaizen fram-
ställs i litteraturen som antingen en komponent i en överordnad TQM-
modell (Hackman och Wageman 1995; Anderson m fl 1994), eller som en
självständig metod (Imai 1986; Winter 1996). Kaizen representerar där-
med en managementteknik som utgör snittet mellan new wave manage-
ment (Du Gay 1996) och inflytandet från japansk tillverkningsindustri.
Mer specifikt kan man säga att kaizen spreds och användes som en av de
sista bidragen från Japan innan intresset för japanska managementidéer
mattades som en effekt av landets nationella ekonomiska strukturproblem.
I kraft av att kaizen var så pass harmoniserat med tendenser i den gene-
rella managementdiskursen lyckades intresset hållas vid liv för ännu en
japansk metod ytterligare ett tag. Kaizen har varit ett exempel på en
managementteknik som har påståtts kunna tillgodose ett antal behov hos
arbetstagarna, som att utveckla sin kompetens, ta del i utvecklingen av det
egna arbetet, och ta ett större administrativt ansvar. Vidare bygger kaizen
explicit på att utvecklingsarbete baseras på teamwork, vilket innebär att
kaizen både är starkt fokuserat på individuell utveckling, samtidigt som
det kollektiva arbetet är i fokus.

Kaizen: Ständiga förbättringar av verksamheten
Kaizen som begrepp betraktat är uppbyggt av de två morfemen kai och
zen. Kai betyder ungefär ”förändring” och zen ”till det bättre”. Samman-
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taget blir således betydelsen ungefär ”ständiga förändringar till det bättre”,
vilket med fördel kan kortas ned till ”ständiga förbättringar”. Begreppet
kaizen lär vara ett vanligt förekommande begrepp i det japanska språket.
Idén med kaizen är förhållandevis enkel och går i korthet ut på att samt-
liga anställda på en arbetplats har förmågan, viljan och ansvaret att bidra
med små förändringar och förslag till förändringar, som syftar till att eli-
minera onödiga moment eller att på andra sätt utveckla och förbättra verk-
samheten. En del författare har kontrasterat de små, inkrementella för-
ändringarna mot mer genomgripande och omfattande förändringar av
arbetsrutiner eller arbetsorganisation (se t ex Berger 1996; Imai 1986).
Kaizen är i första hand inriktat på kontinuerliga, lättimplementerade för-
ändringar som arbetstagaren eller arbetsgruppen själv kan genomföra utan
alltför mycket inblandning av övriga medarbetare i organisationen.

Kaizen har funnits som metod sedan 1960-talet, men det var först vid
publiceringen av Maasaki Imais bok Kaizen: The Key to Japan’s Competi-
tive Success 1986, som begreppet användes som en explicit management-
teknik. Ett flertal författare har argumenterat för Japans specifika historia,
dess kultur, tankemönster och japaners attityd gentemot sin arbetsgivare
för att förstå varför kaizen har blivit en framgångsrik metod (Watanabe
1991). Clegg (1990) hävdar att en konfucianistiskt grundad kultur produ-
cerar ett tilltro mellan arbetsgivare och arbetstagare så att förändringsar-
bete kan genomföras på ett öppet och effektivt sätt. Andra författare som
Kennedy och Florida (1993) påtalar att Japans historia har inneburit att
det har utvecklats en benägenhet att bidraga till kollektivet; Japan var
exempelvis stängt för yttre inflytande from till den s k Meiji-restaurationen
1856, när japanerna blev medvetna om sin förhållandevis svagt utveck-
lade teknologiska nivå, varpå en enorm upphämtning uppvisades fram till
1900-talets början. Krismedvetenheten har under vissa perioder resulterat
i en god förändringsbenägenhet i Japan.

Från och med slutet av 1970-talet blev stora delar av västvärldens till-
verkningsindustri gradvis medveten om den japanska industrins – i ett
flertal fall – remarkabla produktivitets- och kvalitetsnivåer. Bland annat
reste ledningen för General Motors till Japan för att in situ studera det
”japanska fenomenet”. Under slutet av 1970-talet och under 1980-talets
början publicerades ett antal böcker, studier, och rapporter där olika as-
pekter av det japanska samhället, dess institutioner, dess management-
metoder, och dess kultur skärskådades (se t ex Vogel 1979; Pascal och
Athos 1981; Womack m fl 1991). Under 1980-talet fortskred denna de-
batt och japanska tekniker och metoder infördes i västerländska produk-
tionsanläggningar. Senare kom även ett antal japanska företag att anlägga
fabriker, s k transplanter, i framför allt Nordamerika och Storbritannien
(Wilkinsson, Morris och Munday 1995; Morris och Wilkinson 1995;
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Ebrahimpour och Cullen 1993). Transplanterna var av speciellt intresse
eftersom det fanns en mer eller mindre uttalat antagande om den japanska
kulturens betydelse för möjligheterna att använda de japanska metoderna.
Den gängse bilden av den japanska industriarbetaren präglades av flit,
disciplin, respekt inför överordnade, konfucianistisk etik, och konformism
(Williams, Mitsui och Haslam 1994). Studierna av transplanterna påvi-
sade emellertid att de japanska produktionsmetoderna gick bra att använda
även utanför Japan även om det förelåg en viss svårighet att skapa den
konsensus och de engagemang som rapporterats från japanska produktions-
anläggningar (Wilms, Hardcastle och Zell 1994; Berggren 1994; Rinehard
m fl 1994; Graham 1995). Stereotypa, och mer eller mindre etnocentriska
föreställningar om japanska arbetare, kunde därmed inte verifieras. Det
fanns således något substantiellt nytt i de tekniker och metoder som ut-
vecklats i japansk tillverkningsindustri.

Varför blev kaizen populärt?
Managementidéer kommer och går enligt en logik som har liknats vid
modeväxlingar. Att betrakta organisatoriska och managementmässiga för-
ändringar som föremål för modeväxlingar precis som vilka frivola
ungdomsnycker som helst är tilltalande, såtillvida att det förklarar en hel
del s k irrationella beteenden och förbryllande fenomen (jfr Brunsson 1985)
samtidigt som det framställer en del av en allmänt respekterad domän av
samhället (näringslivet) i en ny dager där trendkänslighet inte är av ondo,
utan snarare gör det möjligt att påvisa rationalitet och medvetenhet. Dock
förklarar inte modeteorin varför vissa managementidéer blir framgångs-
rika (”populära”), medan andra faller i glömska eller aldrig resulterar i
faktiska förändringar inom organisationer. I fallet kaizen kan man skis-
sera ett resonemang om varför kaizen (som en komponent i TQM) gene-
rerade intresse och aktiviteter inom näringslivet.

För det första är det rimligt att anta att det enorma intresset för japansk
tillverkningsindustri och japanska managementinnovationer producerade
vad DiMaggio och Powell (1991) har benämnt en normativ isomorfism,
en likriktning av praktiker inom det organisatoriska fältet baserat på de-
lade förställningar om vad som är god management. Under 1980-talet och
en bit in på 1990-talet var det mer eller mindre legio att försöka tillämpa
japanska managementtekniker inom verkstadsindustrin. Att inte använda,
åberopa, eller åtminstone påtala medvetenheten om de japanska tekni-
kerna var att jämställa med ignorans och eftergivenhet: den medvetna fö-
retagsledaren har en insikt om vad japanerna sysslade med. För det andra
så kan intresset för kaizen ses mot bakgrund av ett antal mindre lyckade
automatiseringar och robotiseringar på 1980-talet. Tekniska problem och
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svårigheter att nå upp till en tillräckligt hög produktionsvolym resulterade
i en lägre tilltro till förmågan att bygga ”människobefriade” verkstads-
industrier. Till skillnad från dessa tekniska lösningar på produktivitets-
och arbetsmiljöproblematiken betonade kaizen medarbetarens roll och
betydelse. Kaizen innebar i någon bemärkelse en återuppättelse av hant-
verket, vars underordning gentemot teknologi och managementprinciper
varit förmål för omfattande kritik från industripsykologer och industri-
sociologer från olika fallanger under en längre period (se t ex Blauner
1964; Braverman 1974). För det tredje är kaizen relativt sett en lågkostnads-
teknik. Kaizens idé bygger på medarbetarnas engagemang, delaktighet
och intellektuella bidrag till att förändra arbetet till det bättre. Vad som
krävs är i första hand en grundläggande utbildning, ett fåtal heuristika
(oftast som vi har sett inte mycket mer än en penna och ett formulär), och
lite tid till problemlösning. I jämförelse med en robotinstallation kräver
kaizen tämligen modesta initiala investeringar. Den fjärde, och sannolikt
mest plausibla förklaringen till att kaizen kom att användas i svensk verk-
stadsindustri, är det mer eller mindre direkta åberopandet av tendenser
och trender inom den generella managementdiskursen. Kaizen kan i viss
mån sägas förkroppsliga tidsandan eftersom tekniken bygger på vad som
har benämnts entreprenöriella och självstyrande målrationella medar-
betare vars verksamheter inte kontrolleras och regleras av överordande
chefer eller stabsfunktioner. I en postbyråkratisk organisation där em-
powerment, kvalitetstänkande, och kunskapsnivå är viktiga parametrar
fungerar kaizen som ett nexus mellan ett antal tekniker, ideologier, mål-
sättningar och idéer. Kaizen är en länk mellan överordande föreställningar
om hur organisationer och företag bör administreras och ledas, och de
verksamheter som bedrivs och genomförs på verkstadsgolvet. Kaizen är
en representation av senmodernitetens zeitgeist.

Kaizen i svensk tillverkningsindustri
Metod, urval, perspektiv

Föreliggande kapitel är baserat på ett avhandlingsarbete som bedrevs un-
der senare hälften av 1990-talet. Syftet var att studera hur ett management-
begrepp kan ”föras över” till en ny kulturell, institutionell och socioeko-
nomisk kontext och hur begrepp som kaizen används för att skapa mening
i komplexa och mångtydiga miljöer (Styhre 1998). Begreppet kaizen an-
vändes som en odefinierad kategori, som fylldes med innehåll, mål, medel
och mening i det dagliga arbetet i de företag där begreppet användes. Stu-
dien genomfördes på tre svenska tillverkningsföretag. På företagen inter-
vjuades representanter för fackförbund, arbetstagare, mellanchefer och
ledning. Utöver studierna på de tre företagen intervjuades 5 konsulter,
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som arbetade med att införa arbetsmetoder och modeller för kaizen eller
ständiga förbättringar. Företagen valdes ut som studieobjekt för att de
befann sig i olika skeden i sitt kaizenarbete; ett företag hade precis påbör-
jat sitt arbete med kaizen, ett företag hade arbetet under ungefär en ettårs-
period, och ett företag var dokumenterat bra på att arbeta med kaizen så-
tillvida att det hade mottagit ett pris som ett av de företag med det den
mest välfungerande förslagsverksamheten i landet. Konsulterna utgjorde
i princip hela den svenska populationen av konsulter som tillhandahåller
utbildningar och tjänster om kaizen. Intervjuerna tog i genomsnitt en och
en halv timme och var halvstrukturerade, dvs en intervjumanual följdes
med förbehållet att ställa följdfrågor.

Studien genomfördes utifrån ett diskursanalytiskt perspektiv. Det finns
inte utrymme i detta sammanhang för en fördjupad diskussion av diskurs-
analys som kvalitativ metod, men diskursanalys avser i all korthet att den
intervjuade personens utsagor analyseras i relation till andra intervjuutsagor
i syfte att hitta teman, begrepp, förhållningssätt, och perspektiv som är
gemensamma över hela intervjupopulationen (se exempelvis Foucault
1972; Nunan 1993; Fairclough 1995). Intervjuutsagor producerar/repre-
senterar föreställningar och idéer om hur och vad specifika begrepp inne-
håller eller bör innehålla. Dessa föreställningar ligger till grund för hur
praktiker sedan gestaltar sig. För att exemplifiera så redogör intervju-
objekten för hur kaizen kan användas i det dagliga arbetet. Dessa idéer är
inte frikopplade från övergripande samhälleliga idéer och föreställningar,
utan är snarare en effekt av dessa kollektiva idéer. Hur kaizen de facto
kommer att bedrivas på verkstadsgolvet är beroende av vad dess använ-
dare tror, tycker, eller anser att kaizen är eller kan vara. Det individuella
talet är således inte neutralt, representativt, eller separerat från det övriga
”talet” i samhället (se Styhre 1998, s 53–93).

Informanterna fick berätta vad de ansåg att kaizen bidrog med till det
dagliga arbetet, hur de hade arbetat tidigare, vilka problem detta hade
inneburit eller medfört, och vilka problem som användandet av kaizen
bidrar till att lösa. Målsättningen var att informanterna skulle ges möjlig-
het att berätta så öppet som möjligt om sitt arbete och sin arbetssituation.

Kaizen: Kvalitetstänkande och
den entreprenöriella ideologin

Kaizen som praktisk metod
Det praktiska arbetet med kaizen bestod av ett antal förhållandevis ele-
mentära komponenter. För det första så innebar kaizen-arbetet att arbets-
tagarna fick genomgå en kortare utbildning under en dag, under vilken
idén med kaizen, dess historik och användande i Japan samt målsättninga-
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rna med kaizen introducerades och diskuterades. Kaizenarbetet genom-
fördes genom att möten hölls varje eller varannan vecka i s k kaizengrupper,
som vanligtvis bestod av arbetsgrupperna. På dessa möten förväntades
medlemmarna i arbetsgrupperna kunna bidra till att formulera problem i
det dagliga arbetet. Kaizengruppens möte strukturerades enligt den meto-
dik som det s k Deming-hjulet (uppkallad efter statistikern och kvalitets-
konsulten Edward Deming) eller PDCA-hjulet implicerar. PDCA-hjulet
innehåller komponenterna Plan, Do, Check, Act, vilket motsvarar de steg
som ett nytt förslag måste genomgå innan det kan utvärderas och
implementeras på bred front. Enligt denna metod är det första steget foku-
serat på att formulera problem och att identifiera lösningar på detta pro-
blem. Problemdefinitionen och försöket till att identifiera lösningar under-
byggdes eller bistods av användandet av de statistiska verktyg eller meto-
der som är vanligt förekommande i japanskt kaizenarbete. Konsulterna,
som ansvarade för implementeringen, ansåg att de statistiska metoderna
var alltför svårtillämpade för att vara meningsfulla att använda. Det vecko-
visa arbetet med att identifiera förbättringar genomfördes således utan att
några verktyg eller metoder användes.

Även om de tekniska och metodinriktade aspekterna på kaizenarbetet
är av intresse, så är det i första hand de målsättningar som åberopades för
att legitimera användandet av kaizen som är i fokus i den resterande delen
av kapitlet. Generellt sett förekom det en påfallande låg grad av teknifie-
ring av kaizenarbetet; den metod- och teknikarsenal som är brett tilläm-
pad i japanskt kaizenarbete ansågs krånglig och svårförståelig och använ-
des därför inte. Metoden kaizen kan således inte endast förstås som en
uppsättning tekniker och metoder, utan rymmer också andra målsättningar
och visioner. Kaizen handlar inte bara om vad man gör, utan också vad
man tänker och tycker. Således kom kaizenarbetet att gestalta sig som ett
aktivt ifrågasättande, en diskussion, ett samtal runt de förbättringspotentia-
ler eller problem som medarbetarna identifierade. Denna svagt forma-
liserade version av kaizen fokuserades på att skapa arenor för kommuni-
kation som i sin tur skulle skapa förbättringar av verksamheten.

Kaizen och den kollektiva rationaliten
Kaizen implementerades i de tre företagen med målsättningen att lösa en
uppsättning problem. För det första så upplevde företagsledningen att det
förelåg en produktivitetsproblematik som kaizen förväntades kunna bidra
till att lösa. För det andra upplevdes det att det fanns en allmänt låg
motivationsnivå hos de anställda; det fanns ett permanent rekryterings-
problem i två av företagen och sjukfrånvaron var genomgående påfall-
ande hög. I samtliga tre fall hade företagsledningen övertygats av konsul-
ter att kaizen var en metodik som hade potentialen att hantera dels
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produktivitetsproblematiken, dels motivationsproblematiken genom att
arbetstagarna integrerades i förändringarbetet på arbetsplatsen.
Produktivitetsproblematiken kunde påverkas genom att arbetstagarna dels
de facto formulerade och implementerade förbättringsförslag med högre
produktivitet som målsättning, dels genom att medarbetarna upplevde sig
själva som mer uppskattade, värdefulla, och delaktiga i enighet med vad
som brukar benämnas Hawthorne-effekten (Roethlisberger och Dickson
1934). Arbetet med kaizen syftade mer eller mindre explicit till att ex-
ploatera arbetstagarnas tysta kunskaper, som kommunikation, samförstånd,
samarbete, och interpersonella förmågor och kompetenser. Detta ansågs
vara ett mer effektivt sätt att organisera förbättringsarbete genom att för-
slag dels formulerades på gruppbasis, vilket förväntades ge bättre och mer
genomtänkta förslag, dels förankrades inom arbetsgruppen redan i
problemformuleringsfasen. Kaizen användes därför som ett verktyg för
att skapa och använda en kollektiv rationalitet där samtliga arbetstagare
finns integrerade i förändringsprocesses. En av operatörerna var uttalat
positiv till användandet om kaizen:

Jag kan bara se positivt på kaizen. Och framför allt: i en vanlig förslags-
verksamhet, där det bara är en person involverad, det är han som lämnar
förslaget. Med kaizen så måste du ta kontakt med de andra i gruppen, med
annat folk. Då kan förbättringar kanske bli ännu bättre. Framför allt är hela
företaget inblandat.

En annan operatör ansåg att kaizen var en bra managementmetod, efter-
som kaizen, som han formulerade det, ”skapar en öppnare attityd till att
diskutera” inom arbetsgruppen. En operatör ansåg att själva idéen med
kaizen var tämligen elementär, rent utav baserad på ”sunt förnuft”, men
att det systematiska tänkandet användandet av möten och enkla modeller
och heuristika skapade möjligheter för att få till stånd substantiella för-
ändringar:

Vad du gör i kaizen är att systematisera förnuftet, det är inte bara att slänga
ur sig en idé, utan vi skriver ned den också. När du väl har skrivit ned den,
då kan du också komma ihåg den.

Kaizen opererar inom ramen för paradoxen att tekniken både explicit åbe-
ropar den enskilde arbetstagaren som en källa för meningsfulla och pro-
duktiva idéer och förändringsprojekt, samtidigt som i princip all problem-
formulering och problemlösning ska diskuteras inom ramen för kollekti-
vet (arbetsgruppen). Kaizen är således en effekt av behovet av att använda
tyst kunskap och svårrepresenterade egenskaper och förmågor som kom-
munikativ förmåga, samtidigt som arbetet blir alltmer integrerat mellan
olika funktioner, arbetsgrupper, och enskilda arbetstagare. Det är därmed
möjligt att tala om en individualiserad kollektivism där enskilda, person-
liga egenskaper kommer till användning i ett gruppbaserat forum. Kaizen
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är således en TQM-teknik som bygger på etablerandet av en kollektiv
rationalitet. Den gode kaizenanvändaren är en generalist med väl utveck-
lad förmåga att kommunicera idéer, målsättningar och visioner. Denna
”ideala” konstruktion finns representerad i andra managementidéer och
tekniker. Den potentiella motsättningen mellan kollektiv och individ var
speciellt artikulerad i samband diskussioner om managementmetodens
japanska rötter. Det japanska begreppet kaizen användes explicit i de tre
verkstadsföretagen. Anledningen till att man inte översatte det japanska
ordet till det mer familjära begreppet ständiga förbättringar var att före-
tagen var intresserade av att behålla medvetenheten om ”det japanska” i
tekniken. Japanskt näringsliv tjänade således i många avseenden som ett
föredöme för företagen. I vissa fall förelåg emellertid en diametralt mot-
satt inställning, som betonade japanskt näringsliv och det japanska sam-
hället, som fundamentalt olikt det svenska med avseende på arbetsmoral
och disciplin. Det förelåg således en intressant och något märklig dialek-
tik mellan föreställningarna om ”Japan som en förebild” och ”Japan som
ett skräckscenario.” Dessa två ytterligheter kontrasterades och interagerade
kontinuerligt när informanterna diskuterade användandet av kaizen. Att
Japan framställs som någonting avvikande, svårbegripligt, märkligt, näs-
tan mystiskt, är vanligt förekommande i västerländsk  litteratur (se t ex
Raz och Raz 1996; Smart 1996). Zizek (1993:205–206) påtalar att bilden
av Japan och japanerna i amerikansk litteratur och populärpress och har
vissa gemensamma drag med den stereotypa bilden av judarna i mellan-
krigstyskland; flit, strävsamhet, en oförmåga att roa sig, ett likriktat
intresse för produktion och kapitalackumulering är vanliga stereotypa
omdömen av japaner i västerländsk litteratur. Dialektiken mellan Japan
som föredöme, och Japan som skräckexempel, resulterade i ett antal
problem som måste lösas av kaizens förespråkare (främst konsulter och
chefer). Kaizen fördes fram som en meningsfull teknik samtidigt som tek-
niken är behäftad med diverse konnotationer och associationer som kan
öka motståndet till dess användande. Några av konsulterna hanterade denna
problematik genom att åberopa de generella, rent av svenska elementen i
kaizen. En första utgångspunkt var, med en konsults formulering, att ”män-
niskor är i grunden lika”; kaizen är därför universellt tillämpbar. Samma
konsult hävdade vidare att

kaizen är precis lika mycket ”svenskt” [som japanskt]. Det är någonting
som vi svenskar alltid har hållit på med i alla tider . . . egentligen ligger det
ingen ”österns mystik” i det här.

En annan konsult menade på att det fanns någonting ”småländskt” över
kaizen i dess betonande av långsiktighet och strävan för att förbättra var-
dagen medelst små medel och med enkla metoder: ”Kaizen är mer små-
ländskt... minst lika småländskt som japanskt.”
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Kaizen och filosofin om
den självutvecklande arbetstagaren

Kaizen är vid en första anblick en enkel, närmast trivial idé: Föreställ-
ningen om att samtliga medarbetare har förmågan, kompetensen och vil-
jan att bidra till att förbättra den föreliggande verksamheten. Kaizen kon-
trasterar emellertid starkt mot bilden av arbetstagaren i klassisk taylorism
där manuellt och intellektuellt arbete (”brain work”, för att tala med F. W.
Taylor) är strikt åtskillda. När begreppet kaizen ska översättas till faktiska
tekniker, metoder och operationer på verkstadsgolvet så framstår emeller-
tid denna enkelhet som bedräglig. Kaizen formulerades nämligen inte bara
som en uppsättning metoder och tekniker som kan implementeras och
användas, utan framställdes av intervjuobjekten snarare som en filosofi.
En av konsulterna hävdade med emfas att ”kaizen är en management filo-
sofi. Många tror att det är metoder och verktyg, men det ingår i filosofin”.
En annan konsult utvecklade detta resonemang ytterligare och sa att:

för mig är inte kaizen en ”metod” utan snarare ett förhållningssätt, ett sätt
att bete sig. Det är många dimensioner i det: hur jag som ledare agerar,
vilken människosyn jag har, hur jag vill få alla människor att dansa efter
samma fiol, eller hur man uttrycker det.

Begreppet kaizen är i dessa fall frigjort från dess mer handgripliga verk-
samheter och kommer att innefatta tankar, förhållningssätt, föreställningar
om arbetslivet som sådant och andra frågeställningar och tankegods som
är av intresse i sammanhanget. Kaizen är inte en uppsättning operationer
utan ett modus vivendi.

Kaizen åberopades av konsulterna som en möjlighet att förbättra inte
bara arbetslivet utan livet som sådant: En konsult hävdade att ”vi försöker
med det här att ge ’livskvalitet’ och inte bara ’arbetslivskvalitet’ ”. Detta
innebar att gängse distinktioner mellan arbetsliv och fritid, rätt och fel,
nytt och gammalt kom att ifrågasättas. Även om kaizen syftade till att
eliminera, som en konsult uttryckte det ”de små vardagsproblemen, de
som irriterar, de som är i vägen”, så implicerar detta att arbetslivet och
livet i övrigt måste problematiseras. För det första så bygger kaizen på
den japanska nollfelsprincipen, som tjänar som ett axiom för hela TQM-
tänkandet, vilket betyder inget tillstånd är tillräckligt bra, utan all förbätt-
ring av verksamheten är av godo. Detta medför att förmågan till att  iden-
tifiera, varsebli, och formulera problem – eller snarare ”förbättringsmöjlig-
heter” – blir en central förmåga hos medarbetaren. Denna defamiliarisering
av vardagen har långtgående implikationer såtillvida att arbetslivet (och i
sin förlängning, livet i övrigt) framstår som föränderligt och förbättrings-
bart. Idén med kaizen är i sin essens, med en konsults ord, att ”hela tiden
sätta nya utmaningar och kämpa för dem”. Det starkt uttalade fokuset på
förändring och förbättring kontrasterar starkt mot de managementtekniker
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som tidigare dominerat tillverkningsindustrin. Om tidigare doktriner har
mer eller mindre följt en tayloristisk föreställning om den rationella
arbetsdelningen i enlighet med en militärbyråkratisk organisationsstruk-
tur, så betonar kaizen kreativiteten, nytänkandet, ansvaret och utvecklingen.
En chef i ett av tillverkningsföretagen menade att kaizen leder till att ”man
tar ansvar för vad man gör. Människan är gjord för att tänka själv . . . [man
får] bättre överblick över situationen.” En av arbetstagarna uttalade sin
entusiasm för kaizen: ”Kaizen är ett enormt bra instrument för de anställda
till att kunna förändra och förbättra sin arbetssituation, det måste man
lägga till. Det öppnar ju många möjligheter för oss att få vara med och
påverka.” Kaizen är uttalat entreprenöriell.

Den grundläggande utgångspunkten för kaizen är att arbetstagaren ska
ges möjlighet att använda sin kreativitet för att formulera nya, bättre lös-
ningar på olika verksamheter. Hur denna process de facto gestaltar sig på
verkstadsgolvet är en effekt av lokala, kontexbetingade beslut och genom-
föranden. Oaktat hur kaizen översätts till lokala praktiker så är begreppets
användande väl integrerat i den samtida managementdiskursen. Kaizen
bygger på autonoma, målrationella, engagerade, entreprenöriella indivi-
ders bidrag till att förändra en gemensam verksamhet. I syfte att använda
en enskild individs totala uppsättning av kompetenser, erfarenheter, för-
mågor, kunskaper, etc, så ges en maximal frihet att arbeta inom ett speci-
fikt definierat ramverk. Arbetet med begreppet kaizen bygger således på
ett antal antaganden som sällan om aldrig formuleras i (den normativa)
litteraturen om kaizen eller av praktiker. För det första så antar förespråk-
arna av kaizen att det inte föreligger någon målinkongruens mellan ar-
betstagare och arbetsgivare. Vad som är bra för företaget förmodas också
uppfattas som positivt för den enskilda arbetstagaren. För det andra så
antar man att samtliga individer har en önskan om att manifestera sin
potentiella kreativitet inom ramen för det avlönade arbetslivet. Det är inte
av nödvändighet fallet att alla arbetstagare tycker att förändring (om än
till det bättre) är önskvärt, och framför allt är det inte säkert att det finns
en önskan om att själv orkestrera denna förändring. För det tredje är det
inte säkert att kollektiva problemdefinieringsprocesser och kollektivt för-
ändringsarbete är den mest önskvärda formen för förändringsarbete. I
Sverige finns det en tradition av att arbeta med förslagssystem (”förslags-
lådan”), där arbetstagare kan lämna in sina förslag till förändringar till en
kommitté som gör en bedömning av förslagets potential att bidraga till en
högre produktivitet. Detta individualiserade förslagsarbete kan resultera i
belöningar för enskilda arbetstagare. Med kaizen-metoden baserar sig be-
löningarna på gruppens kollektiva, gemensamma arbete, varför incitamen-
ten för den enskilda individen till att lämna kvalificerade förslag riskerar
att minska då det inte längre är individen utan kollektivet som belönas.
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Diskussion
I de tre verkstadsföretagen användes kaizen som en TQM-metod som ex-
plicit syftade till att utnyttja kollektiva kompetenser och förmågor, samti-
digt som den enskilda arbetstagaren lyftes fram som ett förmål för indivi-
duell utveckling och organisatorisk kompetens. Det är åtminstone två as-
pekter av användandet av kaizen-metoden som förtjänar att diskuteras.
För det första: Vad betyder kollektiviseringen av problemlösningen? Vilka
möjligheter respektive begränsningar innebär det att problem ska definie-
ras, diskuteras och lösas gemensamt snarare än individuellt? För det an-
dra: Vad betyder det att kaizen är en förhållandevis lågt teknifierad eller
materialiserad managementteknik? Innebär detta att implementeringen av
kaizen är endast partiell, eller betyder det att kaizens själva idé föregår
dess teknifiering, dess specifika metoder, verktyg och analyshjälpmedel?

Att kaizen syftar till att utnyttja de möjligheter som en kollektivisering
av arbetstagarna ger är uppenbart. Japanska företag tjänar här som ”best
cases” och medför därmed att en viss grad av ”japanisering” av det svenska
arbetslivet är önskvärd. Japanska företag har påvisat att det finns en stor
produktivitetspotential i att definiera problem kollektivt och det är själv-
fallet detta substantiella bidrag som ligger till grund för användandet av
kaizen. Informanterna hävdade att kaizen möjliggjorde att förslagsställande
kunde utvecklas bland olika ”missgynnade” grupper med avseende på
benägenheten att lämna in förbättringsförslag, t ex kvinnor, invandrare
eller personer med skriv- och lässvårighetet. Detta är självfallet av godo,
samtidigt som det föreligger en risk att det ”traditionella” problemlösandet
som initieras och artikuleras på mer informella arenor och sammankoms-
ter än det veckovisa kaizenmötet hämmas; det föreligger inga direkta in-
citament att delge andra än den egna kaizengruppens medlemmar tankar
och idéer om förbättringspotentialer. En effekt av kaizen torde därmed
vara att problemlösandet blir en alltmer institutionaliserad uppgift i arbe-
tet och att denna institutionalisering innebär en bestämning av dessa
aktivititeter till vissa fora och förutbestämda, arrangerade tillfällen.
Kollektiviseringen av problemlösandet medför därmed en högre grad av
formalisering av vissa aktiviteteter.

För det andra så är det intressant att problematisera graden av teknifie-
ring av kaizenarbetet. Idén kaizen bygger på ett deltagande i problem-
definition och problemlösning. Utan arbetstagarnas engagemang är kaizen
i princip verkningslöst. För att få till stånd önskvärda effekter är japansk
kaizen organiserad utifrån ett antal metoder och tekniker. I de tre svenska
verkstadföretagen var detta inte fallet; kaizen snarare gestaltade sig som
ett meningsutbyte eller samtal runt möjligheterna till att förbättra verk-
samheten snarare än som ett mekaniskt användande av olika verktyg.
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Kaizens idé förefaller därmed ha en mening utan att den materialiseras i
någon större omfattning. Å ena sidan kan detta tolkas som en ovilja från
företagens sida att investera i utbildning och träning i att genomföra
kaizenaktiviteter. Å andra sidan kan kaizen förstås som just en idé som
låter sig översättas och materialiseras olika, beroende på vilken socio-
ekonomisk eller kulturell kontext metoden avses att användas inom. Om
vi utgår från det senare fallet är det intressant att fundera runt den logik
som diverse olika managementidéer bygger på i sitt användande. Manage-
mentidéer är inte färdiga paketlösningar som appliceras på enskilda fall,
utan är snarare lokala, kontextuellt betingade materialiserade föreställ-
ningar om det goda arbetet och det goda sättet att leda och utveckla före-
tag. Managementidéer innehåller således diverse ontologiskt, epistemo-
logiskt och ideologiskt tankegods som tar för givet olika förhållanden och
förutsättningar i organisationer. Management-idéers materialisering i or-
ganisationer bör således vara föremål för kritiska reflektioner och studier.

Sammanfattningsvis pekar föreliggande studie på managementidéers
lokala användning och på hur översättandet av dessa idéer innefattar en
omdefiniering av förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare, av
förhållandet mellan olika arbetstagare samt en omdefiniering av arbets-
tagarens syn på och uppfattning om sig själv. Managementidéer medför
därmed nya former av organisation och dagliga praktiker.

Slutsatser
Begreppet kaizen är en gång för alla intimt förknippat med japansk
tillverkningsindustri. Idén som begreppet kaizen ger uttryck för avspeglar
en generell föreställning om medarbetarens betydelse för företagets sam-
lade produktivitet. Begreppet kaizen kommer sannolikt att gradvis för-
svinna i takt med att intresset för japanskt näringsliv falnar och nya före-
bilder framträder på den organisatoriska arenan, men idén som kaizen
bygger på kan förväntas bestå under en längre tidsperiod. Näringslivet
efterfrågar ständigt nya begrepp och det är inte ett orimligt antagande att
begreppet kaizen kommer att modifieras för att passa andra branscher och
andra verksamheter. Oavsett begreppet kaizens framtida öde så represen-
terar det till dags dato en perspektivförskjutning från tayloristisk-meka-
nistiska managementtekniker till de new wave management-teorier, som
förutsätter medarbetarens delaktighet och engagemang. På det hela taget
är detta en positiv utveckling även om nya tekniker och metoder bör vara
föremål för kritisk reflektion och detaljerade analyser. Nya sätt att organi-
sera arbetet och administrera och leda arbete skapar alltid nya möjlighe-
ter, nya sätt att tänka och nya sätt arbeta. Vad som alltid består efter det att
tekniker och metoder kommer och går är det senmoderna samhällets be-
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hov att att koordinera och effektivisera sina verksamheter. Kaizen kan ses
som uttryck för en sådan strävan.
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KAPITEL 10

ANDEMENINGEN
ÄR BRA, MEN…

KVALITETSFRÅGANS
BETYDELSE FÖR VÅRDEN

Jan Öhrming och Magnus Sverke

Ständiga ekonomiska, politiska och sociala förändringar har ställt organi-
sationer inför nya villkor när det gäller samordningen av interna aktivite-
ter. Strukturella och strategiska förändringar, ändrade ägarförhållanden
samt alternativa arbets- och anställningsformer har blivit allt viktigare
redskap för att uppnå förbättrad effektivitet i en alltmer konkurrensinriktad
och avreglerad miljö (Cordery, Sevastos, Mueller och Parker 1993; Hartley
1995). Omorganisationer som syftar till att minska kostnader och samti-
digt förbättra kvaliteten kännetecknar inte bara den privata sektorn utan
även den offentliga (Munson,1995). Allt eftersom marknader och marknads-
mekanismer får en ökad spridning sker en stegvis omstrukturering av hälso-
och sjukvården (Elias och Navon 1996; Öhrming och Sverke 2001). Skap-
andet av kvasimarknader för att åstadkomma konkurrens, ökad kostnads-
orientering, organisering kring kärnprocesser snarare än kring funktioner
och ett intensivt arbete med kvalitetsfrågan, utgör karaktäristiska drag i
denna trend.

De förändringar som vi har bevittnat har också i flera fall utgjort exem-
pel på genuina nyheter i organiseringen och styrningen av svensk hälso-
och sjukvård. Den kanske mest radikala åtgärden är bolagiseringen (1994)
och sedermera privatiseringen (1999) av S:t Görans Sjukhus i Stockholm.1

Det nya bolaget, S:t Görans Sjukhus AB, blev snabbt ett av de viktigaste
uttrycken för 1990-talets idéer om att vårdens organisation på ett rimligt

1 Detta kapitel bygger på en longitudinell studie av S:t Görans Sjukhus AB (bolaget) och
Södertälje Sjukhus (förvaltningen). Studien har finansierats av Rådet för arbetslivs-
forskning. Utvärderingen av S:t Görans bolagisering har avrapporterats i ”Bolagise-
ringen av S:t Görans Sjukhus – en proaktiv organisering” (Öhrming och Sverke, 2001).
Projektet fortsätter med en studie av S:t Görans privatisering, också den finansierad av
Rådet för arbetslivsforskning/Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap.
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sätt kan avgränsas, mätas och styras i mindre enheter. Det var idén om
sjukhuset, kliniken och vårdavdelningen som avgränsad resultatenhet som
förverkligades. Därmed accentuerades frågor om sjukvårdens kvantita-
tiva och kvalitativa resultat.

Frågor om kvalitet, kvalitetsstyrning och kvalitetsarbete i hälso- och
sjukvården kan emellertid inte förstås isolerat. De bör, som redovisas i
denna antologi, sättas in i större sammanhang. Vi definierar det övergrip-
ande sammanhanget som samhällets och det enskilda landstingets behov
av att styra och kontrollera den hälso- och sjukvård man är tillsatt att leve-
rera till sina medborgare. I detta kapitel redovisas empiri från en longitu-
dinell studie av S:t Görans Sjukhus AB (bolaget) respektive Södertälje
Sjukhus (förvaltningen), två sjukhus inom Stockholms läns landsting. Data
har insamlats med hjälp av intervjuer med centrala beslutsfattare och
företrädare för olika personalkategorier, enkäter till samtlig personal samt
tillgängliga dokument (för detaljer hänvisas till Sverke, Hellgren och
Öhrming 1999; Öhrming och Sverke 2001). Vårt syfte med kapitlet är att
belysa hur två akutsjukhus, med skilda styrformer, har arbetat med kvalitets-
frågan och att diskutera olika konsekvenser för personalens arbetsmiljö
och vårdens organisation. Vi ser kvalitetsarbetet i detta sammanhang
huvudsakligen som ett av sätten att försöka bemästra den osäkerhet som
är förknippad med produktion av sjukvård.

Kapitlet inleds med en beskrivning av hur sjukvårdens inneboende osä-
kerhet under det senaste decenniet har bemötts med ett ”hårdare kopplat
system”, som syftat till att öka kontrollen över vårdproduktionen genom
olika styrmekanismer. Därefter övergår vi till att beskriva hur osäkerheten
i vården upplevs och bemöts på olika sätt av chefer och vårdpersonal. I de
två följande avsnitten beskrivs grundförutsättningarna för kvalitetsarbetet
i sjukvården och vi illustrerar detta dels med hur kvalitetsfrågan har han-
terats inom S:t Görans Sjukhus AB respektive Södertälje Sjukhus, och
dels med hur kvalitetsarbetet alltmer kommit att standardiseras. Efter detta
följer ett avsnitt om personalens arbetsklimat och attityder. I fokus står
frågor om huruvida olika sätt att arbeta med kvalitetsfrågan före 1997
återspeglas i skilda upplevelser inom sjukhusen och om standardiseringen
av kvalitetsarbetet 1997 (båda sjukhusen antar QUL-modellen) reflekte-
ras i mer likartade upplevelser. Därefter följer en diskussion om kvalitets-
arbetets betydelse för vårdens organisation, innan kapitlet avslutas med
våra konklusioner.

Sjukvårdens inneboende osäkerhet
Hälso- och sjukvård är ett av samhällets mest sammansatta servicesystem.
Orsakerna till vårdens komplexitet är många och svårhanterade. Utöver

Andemeningen är bra, men... kvalitetsfrågans betydelse för vården
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produktionens flödeskaraktär kan nämnas vaga föreställningar bland vård-
ens aktörer om en gemensam uppgift, oklara samband mellan mål och
medel samt svårtolkade resultat. Dessa mikroföreteelser har under 1990-
talet blivit alltmer uppmärksammade i skuggan av hälso- och sjukvårdens
övergripande problem – de totala kostnaderna för vården, finansierings-
frågan och verksamhetens organisation. Denna, ofta samfällda, bild – fram-
för allt av hälso- och sjukvårdens makroproblem – framkallade i början
av 1990-talet relativt likartade reformer inom de svenska landstingen.
Reformerna syftade till att skapa ett ”hårdare kopplat” vårdsystem genom
ekonomiska styrsystem, beställar- och utförarorganisationer, interna
resultatenheter m m (Dahlström och Rahmström 1995; Gustavsson 1994;
Öhrming 1997).

Det som hände under dessa år har beskrivits som en period av organisa-
tionsskapande i hälso- och sjukvården, som även har påverkat grundlägg-
ande arbetsvillkor och t o m vårdpersonalens yrkesidentiteter (Jacobsson
1993; Sahlin-Andersson 1994; Öhrming och Sverke 2001). Enligt Jacobs-
son började vårdgivarna att uppfatta sig själva, vårduppgiften och vård-
organisationen på ett fundamentalt annorlunda sätt än tidigare och för-
ändringarna inträffade ”i en förr aldrig skådad takt” (Jacobsson 1994:235).
Förskjutningarna i yrkesidentiteter innebar bland annat att företrädare för
sjukvården inte längre bara uppfattade sig som läkare eller sjuksköterskor
eller kuggar i en stor organisation utan att de också såg sig som ledare,
konkurrenter och medarbetare i specifika resultatenheter.

De svenska landstingens försök att styra hälso- och sjukvården i min-
dre enheter har dock stött på en del problem. En bidragande orsak har
varit att man förbisett svårigheterna med osäkerheten i sjukvården. En
annan är att man så ensidigt har försökt överbrygga dessa i grunden so-
ciala och mänskliga problem med i huvudsak tekniska lösningar, främst
ekonomiska styr- och kontrollsystem samt mätningar (bland annat av kva-
litet), som i många fall inte har lett någon vart.

Osäkerhet, eller arbetsrelaterad osäkerhet, har genom åren intresserat
många organisationsforskare (bland annat Brunsson 1985; Schön 1983;
Sjöstrand 1985; Thompson 1979; Weick 1995). Gemensamt för deras be-
stämning av begreppet har varit att de utgår från organisationens medlem-
mar och att de ser den enskildes villrådighet som grundad i förhållandet
till andra människor och till arbetsuppgifter, system, händelser etc. Osä-
kerhet är i hög grad erfarenhets- och relationsbetingad. För studier av hälso-
och sjukvården har osäkerhetsbegreppet tillämpats av en rad samhällsve-
tare (bland annat Downey och Slocum 1975; Evans m fl 1994; Lawrence
och Lorsch 1967; Menzies Lyth 1988). I Sverige har osäkerhetens all-
männa betydelse för hälso- och sjukvården behandlats av von Otter (1986),
Saltman och von Otter (1992), Svalander (1998) och Öhrming (1997).
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Deras beskrivningar av osäkerhet och vad von Otter kallar osäkerhets-
spiralen i produktion av offentliga tjänster betonar två centrala kompo-
nenter: de mångtydiga målen och de svårmätbara effekterna i offentlig
produktion. Därmed frammanar de ett antal situationer eller tillstånd i
offentlig verksamhet där osäkerhet lätt uppstår med grundläggande be-
tydelse för verksamhetens kvantitativa och kvalitativa resultat.

Vi använder termen arbetsrelaterad osäkerhet för att betona att det i
första hand är osäkerheten och ovissheten i utförandet av arbetet sett ur
den anställdes perspektiv som vi talar om och inte den existentiella
osäkerhet som individen kan bära med sig i sitt arbete pga psykiska,
sociala eller andra skäl. Med begreppet arbetsrelaterad osäkerhet avses
ett tillstånd som orsakas av: (a) att man förstår en arbetssituation på flera
sätt – situationen är mångtydig, tvetydig, flertydig, svårtolkad (engelsk-
ans ambiguity) och (b) att man i en arbetssituation lider brist på informa-
tion man har otillräcklig information, man är okunnig om, obekant med,
ovetande om, oerfaren, oupplyst, oinvigd (engelskans uncertainty) (Weick
1985, 1995).

I det första fallet kan vi således tala om ett tolkningsproblem och i det
andra om ett kunskapsproblem, det vill säga att man saknar kunskap av
något slag (regler, erfarenhetsbaserad kunskap, teoretisk kunskap) i led-
ning eller utförande av sjukvård. Tolknings- och kunskapsproblem är svå-
righeter man kan möta som chef, som underställd eller som medmänniska
i många situationer i sjukvården. Den enskildes osäkerhet i ett visst sam-
manhang kan vara kopplad till likvärdiga uppfattningar hos andra och
därmed bidra till en kollektiv osäkerhet som leder till obeslutsamhet och
villrådighet inom gruppen, till exempel om hur man ska agera.

Det faktum att människor i organisationer arbetar i miljöer och situa-
tioner, som från och till präglas av osäkerhet (kunskapsbrister eller tvetydig-
heter), gör att de måste bemästra denna osäkerhet för att kunna utföra ett
fullgott arbete. Vi kan därför identifiera olika sätt att svara på osäkerhet
– att förstå den, reducera den, bortse från den eller absorbera den (Thomp-
son 1979). Otillräcklig information och bristande kunskap (kunskaps-
problem) hanteras vanligen med ett sökande efter, och investeringar i mer
kunskap. Dessa åtgärder är ofta institutionaliserade via utbildning, utveck-
lingsprogram, forskning och utvärdering. I sjukvården möter man sådana
arrangemang under rubriker som målstyrning, FoU, kvalitetssäkring,
verksamhetsuppföljning, sammanställning och överföring av information.
I detta sammanhang har särskilt aktiviteter och begrepp som är myntade
på ordet kvalitet – kvalitetsstyrning, kvalitetssäkring, kvalitetsarbete etc –
blivit så vanliga att man sedan mitten av 1990-talet kan tala om en
”kvalitetsvåg” inom svensk hälso- och sjukvård.

Strategier för att hantera osäkerhet betingad av mångtydighet (tolknings-
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problem) är vanligtvis mer processorienterade. De är inriktade mot att
lära sig att leva med osäkerheten genom att till exempel samla resurser,
upprätta relationer, samtala, skapa förtroende och samarbeta genom en
integrering av det delsystem man befinner sig i, till exempel en sjukhus-
eller klinikledning. Det organisatoriska delsystemets inriktning kommer
därmed att påverkas av olika intressen, avvägningar (skapande av me-
ning) och kognitiva avstämningar. En tredje typ av strategier kan vara
inriktade mot att skydda sig mot och att försöka eliminera osäkerhet ge-
nom planering, kalkylering, tumregler, rutiner, kortsiktiga beslut, hierarkier,
fragmentering av verksamhet och annan formalisering av situationen, det
vill säga genom strukturåtgärder (skapande av organisation). Känslan av
osäkerhet och beroendet av andra är en av de viktiga drivkrafterna bakom
människans organiserande och skapande av institutioner (Sjöstrand 1985).
En sådan osäkerhet kan emellertid upplevas och hanteras på skilda sätt av
vårdorganisationens olika aktörer.

Osäkra chefer och trygga professioner
Chefer i sjukvården är osäkra (Öhrming och Sverke 2001). Deras osäker-
het grundas, för det första, på oklara och mångtydiga politiska mål för
vården som landstinget förväntar sig att chefer och resultatenheter ska
bryta ner i ”lokala inriktningsmål, effektmål och verksamhetsmål” (Stock-
holms läns landsting 1994:7). Chefernas osäkerhet grundas, för det andra,
på den osäkerhet som finns inkapslad i själva vårdandet, i diagnostise-
ring, behandling och omvårdnad. För det tredje grundas chefernas osäker-
het på de begränsade möjligheterna att mäta eftersträvade resultat, där
kvalitet utgör en central resultatdimension.

Sammantaget leder detta till en spiral av osäkerhet för vårdens chefer
och, därmed, till många osäkra chefer. Osäkra chefer leder i sin tur till
oklar arbetsledning, svag återföring av resultat, vaga problemformuleringar
och nya kompromisser om övergripande mål och riktlinjer för vården (von
Otter 1986; Öhrming och Sverke 2001). Chefernas osäkerhet är ofta la-
tent, dold bakom en front som utmärks av vetenskap och beprövad erfa-
renhet. Den är också förbunden med löst kopplade organisatoriska enhe-
ter (Orton och Weick 1990; Weick 1976) och oklara gränser, till exempel
mellan egna och andras befogenheter, mellan eget och andras ansvar. Så-
dana förhållanden kan, i kombination med ett starkt personligt ansvarsta-
gande för patienternas liv och hälsa, leda till stress och en känsla bland
chefer (och även övrig personal) att man aldrig hinner med vad man själv
och andra förväntar sig (Hellström 1993).

I jämförelse med sina chefer har vårdens personal en annan syn på osä-
kerhet och de har även andra sätt att bemästra den. Läkare, sjuksköterskor
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och undersköterskor som har medverkat i vår studie berättar sällan om
osäkerhet eller oklarheter i det egna arbetet, trots de svårigheter som de
beskriver när det gäller vården av kroniskt sjuka och sjukdomstillstånd
som inte kan botas. Varför? Osäkerheten – tolknings- och kunskaps-
problemen (till exempel angående vårdens kvalitet) – ligger i vårdarbetets
natur och den är delvis hanterbar, menar vårdens personal. Osäkerheten
tycks också vara så självklar och den tas så för given av personalen att den
sällan ges utrymme i deras förklaringar till hur vården fungerar. En läkare
uttrycker sig på följande sätt angående vårdarbetet:

Där har du din profession och, jag menar, där har du dina kunskaper. Där
är det också lätt att ta reda på mer kunskaper. Det är klart att, visst, i den
enstaka patientsituationen kan du känna dig osäker, det kan vi aldrig komma
från. Men då kan jag lyfta telefonluren och konsultera en mer erfaren kol-
lega just på det området. Det finns många sådana osäkerhetsmoment men
det är någonting som ingår i min yrkesprofession att inte allting är så själv-
klart. Så osäkerheten, den är jag van vid och den lever jag med och den kan
jag också behärska för jag ser var den är. (läkare)

Även sjuksköterskor och undersköterskor uttrycker i huvudsak en mot-
svarande trygghet i patientarbetet. De uppfattar sitt uppdrag som tydligt,
nästan självklart, med diagnoser, mål, åtgärder och resultat (inklusive
kvalitetsdimensioner) som klarnar efter hand. Sjuksköterskor och under-
sköterskor framhåller arbetsorganisationens betydelse för känslan av trygg-
het, till exempel arbetet i par, den ständiga uppbackningen av mer rutine-
rad personal, strikta regler och att man pratar igenom svåra situationer
inom yrkesgruppen. Sjuksköterskor och undersköterskor hittar olika sätt
att klara sina tolknings- och kunskapsproblem främst i en kollegial orien-
tering (se även Franssén 1997). Betydelsen av regler för tryggheten är
mest uttalad inom medicinska serviceverksamheter (t ex röntgen, opera-
tion), där man inte vårdar patienten på det sätt som man gör inom en vård-
avdelning. Här har personalen mer tekniska problem att lösa och det kan
man ofta göra på allmänt accepterade och ganska standardiserade sätt.

I allmänna ordalag kan vi tala om kollegiala och stödjande kulturer i
sjukvården som hjälper enskilda läkare, sjuksköterskor och undersköterskor
att hantera sin egen osäkerhet och frågor om vårdens kvalitet. De som inte
klarar dessa tolknings- och kunskapsproblem lämnar snart sjukvården för
andra arbeten. En läkare uttrycker sig på följande sätt:

Jag tror att dom människor som känner sig så osäkra i sin profession att
dom känner stor osäkerhet, dom kan inte jobba i den här verksamheten.
Man skulle inte stå ut, eftersom du varje dag måste fatta många beslut,
beslut som inte alltid är livsavgörande men som ändå har väldigt stor be-
tydelse för människor. Och skulle du hela tiden gå och känna dig osäker så
skulle du snart välja att sätta dig på Statistiska centralbyrån och göra nå-
gonting helt annat. (läkare)

Tolknings- och kunskapsproblem är alltså företeelser som ingår i själva
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vårdarbetet. Den osäkerheten upplever i stort sett alla som är läkare, sjuk-
sköterskor eller undersköterskor. Men det är en professionell osäkerhet,
en osäkerhet som man lär sig att hantera, ofta tillsammans med andra. Ett
exempel är läkaren som accepterar att man inte kan behärska varje situa-
tion, att man löpande måste samråda med sina medarbetare och att
osäkerhet ingår i spelets regler och i själva läkarens profession. Läkare,
sjuksköterskor och undersköterskor kan inte lösa alla problem utan måste
acceptera att de heller inte behöver göra det för att kunna fungera väl.
Följaktligen måste de släppa från sig det som de inte är utbildade för eller
har kunskaper för. Samtidigt kan var och en som står vårdarbetet nära
alltid uträtta någonting för patienten, om inte annat så kan man hänvisa
till andra.

Viktiga delar av den akuta sjukvården handlar också i hög grad om
vårdgivare som arbetar med och i det mellanmänskliga mötet där läkaren,
sjuksköterskan eller undersköterskan själv är det avgörande instrumentet.
Det är kontakten – själva mötet mellan vårdpersonal och patient och kan-
ske anhöriga – som är det viktiga, där mycket bygger på relationer och där
vårdgivaren själv är det främsta redskapet. Ytterst sett är grunden i mer-
parten av sjukvården och för många vårdgivare den omvårdande upp-
giften. Sedan tillkommer andra moment. Men vårdpersonal kan aldrig göra
avkall på omsorgen i en god vård, vilket följande citat belyser:

Jag menar, om jag skulle vara förarglig mot en patient, så naturligtvis kan
dom anhöriga eller patienten upptäcka att jag har gjort något fel under
resans gång. Men om man vänder på steken så kan man säga att om man
har ett fint vårdinnehåll så håller det, även om du gör fel, konstigt nog. Om
du har en bra relation, har bjudit på mycket annat, så kan det hålla för att
jag missade ett prov eller någonting. Det där kan patienter och anhöriga ha
mycket stor tolerans med. Men det får inte brista i den omvårdande biten.
Det tror jag är kärnan. Och jag talar också utifrån egna erfarenheter av
vården, att man är väldigt lyhörd för hur man blir bemött som anhörig eller
patient. Jag tror att det är så att i en kris eller i en svårighet så är sinnena
väldigt tillspetsade. Man är känslomässigt väldigt mottaglig i en svår si-
tuation. Det är bara att gå till sig själv. Om det händer saker så är man
väldigt öppen och sårbar. Och som patient och anhörig ser man dom här
signalerna. Det behöver inte vara ord eller någonting, men du ser hur en
undersköterska beter sig. Och man kan aldrig göra avkall på det vård-
innehållet. (läkare)

Kvalitetsarbetet på sjukhusen
Historiskt sett har osäkerheten i hälso- och sjukvården – oberoende om
den har gällt mångtydiga mål, oklar teknologi eller starkt begränsade möj-
ligheter att mäta önskade resultat inklusive vårdens kvalitet – i huvudsak
bemötts lokalt, av professioner, arbetsgrupper och enskilda vårdgivare.
De komplexa frågorna om resultatkvalitet och kvalitetsmätning har
akutsjukhusens ledningar i första hand överlåtit till eldsjälar, kvalitets-
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grupper och olika typer av kvalitetsråd på avdelnings- och kliniknivå.
Inom S:t Görans Sjukhus AB var också kvalitetsarbetet de första bolags-

åren främst en lokal insats och ett försök att svara på chefernas osäkerhet
när det gällde sjukvårdens kvantitativa och kvalitativa resultat, det vill
säga vilka effekter som utredningar, behandlingar respektive serviceinsatser
gav för patienter, remittenter och beställare. Särskilt verksamhetens ef-
fekter på patientens hälsa och livskvalitet ansågs vara av primärt intresse
för kvalitetsarbetet (S:t Görans Sjukhus AB, Verksamhetsplan 1995). För
att nå den typen av mål integrerades kvalitetsfrågorna i chefernas arbets-
uppgifter med handlingsprogram för sjukhusets kvalitetsutveckling som
innehöll krav på mätbara mål för omvårdnad (mätbara patientupplevda
eller objektivt verifierade kvalitetsförbättringar inom smärtbehandling,
infektionsprofylax, väntetider m m), medicinsk kvalitet (mätbara kvalitets-
förbättringar på kliniknivå för de största sjukdomsgrupperna och dia-
gnostiska behandlingar), processutveckling (mätbara kvalitetsförbättringar
ur patientperspektiv av identifierade huvudprocesser) och samverkan med
sjukvårdsområdena (mätbara kvalitetsförbättringar i samverkan med
sjukvårdsområdena).

Systemet byggdes upp utifrån klinikerna (resultatenheterna) och deras
arbetssituation, där klinikchefen gavs ansvar för uppföljning och förbätt-
ring av verksamhetens kvalitet. Inom enskilda kliniker skapades ett forum
för kvalitetsarbete i form av en arbetsgrupp, ofta sammansatt av medarbe-
tare från olika yrkeskategorier, med uppgift att bland annat utarbeta
kvalitetsmål och att utge en årlig kvalitetsredovisning för kliniken base-
rad på de viktigaste diagnosgrupperna. Inom till exempel medicinkliniken
redovisades för 1994 uppföljningar av diagnosgrupperna stroke, hjärtsvikt,
diabetes och antikoagulantia.

För samordning av kvalitetsarbetet inom bolaget skapades ett beredande
och utredande organ, kvalitetsrådet. Det bestod av klinikcheferna och ar-
betade på VD:s och ledningsgruppens uppdrag. Inom klinikerna gjordes
stora arbetsinsatser för att samla in, systematisera och rapportera data.
Inte minst diskuterades sambanden och utväxlingen mellan tre variabler –
värdet för patienten av verksamheten, vårdkvaliteten (främst medicinsk
kvalitet) och kostnaderna. Inom bolaget fanns en stark tro på att man kunde
åstadkomma en sänkning av kostnaderna genom att öka kvaliteten i verk-
samheten. På vissa områden ansåg man att det var uppenbart att man kunde
göra sådana besparingar. Kan man exempelvis minska antalet komplika-
tioner så reduceras kostnaderna. Kan flöden och processer förenklas ge-
nom att ta bort onödiga delmoment i arbetet, som dessutom tillför risker
för komplikationer, så får man ett mer rationellt arbetssätt. År 1997 ge-
nomförde landstingets revisorer en granskning av kvalitetsarbetet inom
bland annat S:t Görans Sjukhus AB med fokus på målformuleringar, styr-
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ning och tillämpning av planer, delaktighet, uppföljning och återrapport-
ering samt utvecklingsarbete, organisation och engagemang i kvalitetsar-
betet (Stockholms läns landsting, Landstingsrevisorerna, rapport 8/1998).
Sammanfattat gavs bolaget fina omdömen där revisorerna betonade att
kvalitetsplanen var väl utvecklad liksom personalens och ledningens en-
gagemang.

Inom Södertälje Sjukhus organiserades motsvarande lokala kvalitets-
system som inom S:t Görans Sjukhus, men med en övergripande och all-
män kvalitetspolicy som saknade tydliga målformuleringar för kvalitets-
arbetet. Kvalitetsrådet bemannades av klinikchefer och representanter för
olika yrkeskategorier – och på samma sätt som inom bolaget delegerades
ansvaret för att driva kvalitets- och vårdutvecklingsarbetet till klinikerna,
dock utan krav på kvalitetsmål och kvalitetsredovisningar på kliniknivå.
Jämfört med bolaget var investeringarna i kvalitetssystem, arbetsinsatser
och diskussioner inom förvaltningen betydligt mindre omfattande, min-
dre systematiska (mer beroende av enskilda eldsjälar) och av en mer all-
män karaktär.

Kvalitetsarbetet standardiseras
Uppföljningen av stockholmsjukhusens kvalitativa resultat har drivits på
av krav från beställarna, vilket är förståeligt i ett system där köparen har
små möjligheter att själv kontrollera vårdtjänsternas kvalitet. Förväntning-
arna från beställarnas sida har varit att sjukhusen ska dokumentera sin
resultatkvalitet, det vill säga verksamhetens effekter på patienternas hälsa
(tillfrisknande, förbättringar, livskvalitet, biverkningar, sjuklighet, död-
lighet), alternativt att sjukhusen kvalitetssäkrar sina strukturer och pro-
cesser, det vill säga intygar personalens, utrustningens och rutinernas kva-
litativa nivå. Det är i detta sammanhang som krav på ackreditering och
certifiering av sjukvården har förts fram som ett sätt att försöka säkra en
svårfångad resultatkvalitet. Det har också blivit allt vanligare att köparna
kräver bevis för det som sjukhusen säger sig prestera. Därför har det eta-
blerats ett antal ackrediterings- och certifieringsinstitut som kontrollerar
att sjukhus, kliniker och liknande organ verkligen följer de standarder som
de utlovar. Sedan 1995 upphandlar till exempel ingen beställare i Stock-
holm laboratorietjänster inom klinisk kemi annat än från ackrediterade
laboratorier.

Kvalitetsarbetet kom emellertid att ändra karaktär både inom bolaget
och förvaltningen. Ett skäl till detta utgjordes av generella problem med
att komma framåt i det lokala kvalitetsarbetet. Ett annat, och mer bety-
dande skäl, var riksdagens beslut om tilläggsparagrafer i Hälso- och sjuk-
vårdslagen från och med 1997, där en av paragraferna föreskriver att kva-
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liteten i vården ska utvecklas och säkras. Detta fick tydligt genomslag
inom Södertälje Sjukhus och S:t Görans Sjukhus AB via Socialstyrelsens
föreskrifter, ”Kvalitetssystem i hälso- och sjukvården” (Socialstyrelsen,
SOSFS 1996:24). Föreskrifterna ställer bland annat krav på systematisk
egenkontroll, vilket innebär att det ska finnas mätbara mål och rutiner för
att mäta, följa upp och utveckla verksamheten. De lagfästa kraven på
kvalitetsutveckling i sjukvården följdes i Stockholm läns landsting av
Hälso- och sjukvårdsnämndens (HSN) påbud 1997 om att kvalitetsarbetet
i Stockholm skulle genomföras enligt Landstingsförbundets QUL-modell
(Qvalitet, Utveckling, Ledarskap). Detta medförde i sin tur att sjukhusen
mer eller mindre övergav sitt decentraliserade kvalitetsarbete. Istället över-
gick bolaget och förvaltningen till mer centraliserade system för kvalitets-
utveckling enligt QUL-systemets ledningsverktyg för verksamhetsutveck-
ling (Landstingsförbundet 1996). Detta innebar också en satsning på
kvalitetsarbete som renodlad funktion inom sjukhusorganisationen, del-
vis frikopplad från den lokala arbetsorganisatoriska utvecklingen inom
klinikerna.

QUL-systemets ledningsverktyg för kvalitetsutveckling, som baseras
på Utmärkelsen Svensk Kvalitet (inom sjukvården kallad Kvalitets-
utmärkelsen Svensk Hälso- och Sjukvård) är utvecklat av Institutet för
Kvalitetsutveckling (SIQ). Arbetet med ledningsverktyget innebär att sjuk-
husen först beskriver och därefter utvärderar sin totala verksamhet med
vad man kallar ett ”kundorienterat perspektiv” på vården. Det tredje och
viktigaste steget är förbättringar av vårdtjänster och processer baserade
på den kunskap som beskrivning respektive utvärdering ger. Verktygets
tydliga orientering mot struktur- och processvariabler har gjort att kritiker
hävdar att Kvalitetsutmärkelsen Svensk Hälso- och Sjukvård tilldelas det
sjukhus som har de bästa systemen och processerna, inte det sjukhus som
har den kvalitativt sett mest högstående vården (Brunsson och Jacobsson
1998; Socialstyrelsen 1999).

Konsekvenser för arbetsmiljön
De organisatoriska och verksamhetsmässiga förändringarna inom Stock-
holms läns landsting kan tolkas som olika sätt att försöka förbättra vård-
enheternas effektivitet. Som vi visat har man sökt uppnå detta bland annat
genom ett centralt påbjudet kvalitetsarbete. I detta avsnitt använder vi
främst enkätdata, insamlade 1996 och 1998, för att illustrera hur osäker-
het och kvalitetsarbetet reflekteras i personalens arbetssituation och atti-
tyder. I fokus står problemställningen huruvida skillnaderna i sättet att
arbeta med kvalitetsfrågan i mitten av 1990-talet, respektive mer likar-
tade arbetssätt efter 1997, återspeglas i sjukhusens arbetsmiljö.
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Ett begrepp som används för att beskriva arbetsmiljön är psykologiskt
arbetsklimat, det vill säga individens upplevelse av det egna arbetsinne-
hållet. Teorin om psykologiskt arbetsklimat har utvecklats av James och
hans kolleger (James, Hater, Gent och Bruni 1978; James och James 1989;
James och Sells 1981). Psykologiskt arbetsklimat kan beskrivas som en
funktion av det objektiva, eller faktiska, arbetsinnehållet och de egenskaper
individen för med sig i situationen. Det är viktigt att poängtera att psyko-
logiskt klimat är ett attribut hos individen snarare än situationen. Ett cen-
tralt antagande är att människor tolkar situationer i psykologiska termer,
det vill säga försöker skapa mening av vad som händer i den närmaste
omgivningen. Individer ses dock inte som passiva mottagare och uttolk-
are av information; de fungerar snarare som aktiva subjekt i konstruktio-
nen av den upplevda meningen. I och med att upplevelsen inte bara är en
effekt av omgivningen, utan även av personliga egenskaper, kan individer
med olika bakgrund tolka samma situation på olikartade sätt.

Tabell 1 redovisar fem centrala faktorer som ingår i det psykologiska
arbetsklimatet. Tabellen visar sjukhusens medelvärden i dessa klimat-
faktorer 1996 och 1998. Den redovisar också våra test för skillnader dels
inom sjukhus över tid och dels mellan sjukhusen.

Tabell 1. Arbetsklimat: Test för skillnader över tid samt mellan sjukhus.

S:t Görans Sjukhus     Södertälje Sjukhus

1996 1998 Föränd- 1996 1998 Föränd- Skillnad
ring ring mellan
över tid1 över tid1 sjukhus2

Lärande och
kompetens-
utveckling 3.78 3.83 +0.05 4.01 3.98 -0.03 F(1,696)=0.13

Resultat-
feedback 3.38 3.54 +0.16*** 3.30 3.36 +0.06 F(1,686)=6.21*

Målklarhet 4.26 4.29 +0.03 4.08 4.22 +0.14*** F(1,693)=0.16

Kvantitativ
arbetsbelast-
ning 3.54 3.73 +0.19*** 3.30 3.53 +0.23*** F(1,697)=0.66

Kvalitativ
arbetsbelast-
ning 2.08 2.21 +0.13** 2.14 2.25 +0.11* F(1,691)=0.00

1 Parat t-test för skillnader i utveckling inom sjukhus.
2 Univariat F-test (ANCOVA) för skillnader i utveckling över tid mellan sjukhusen.
Medelvärdena kan variera mellan 1 och 5.
* p<0,5, ** p>.0,1, *** p<.001

När det gäller upplevda möjligheter till lärande och kompetensutveckling
i arbetet kan vi konstatera att dessa upplevelser legat relativt stabila både
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inom bolaget (S:t Göran) och förvaltningen (Södertälje). Även om vär-
dena, i absoluta tal, är högre inom förvaltningen både 1996 och 1998 finns
det inget tecken på att sjukhusen utvecklats olika över tid. I termer av
resultatfeedback, det vill säga den återkoppling man anser sig få på utfört
arbete, uppvisar sjukhusen jämförbara värden 1996. Efter standardiseringen
av kvalitetsarbetet (införandet av QUL-modellen 1997) har återkopplingen
ökat på S:t Göran, men inte på Södertälje. Ett motsatt mönster gör sig
gällande när det gäller målklarhet, det vill säga tydligheten i målen för det
egna arbetet. Här uppvisar S:t Göran bättre värden före standardiseringen,
men 1998 har målklarheten ökat på Södertälje och sjukhusen uppvisar
likvärdiga medelvärden. Vi redovisar också resultat för två typer av be-
lastning i arbetet. Den kvantitativa arbetsbelastningen, som reflekterar
upplevelsen av att ha alltför mycket att göra på begränsad tid, ökar på
båda sjukhusen, men både 1996 och 1998 är belastningen högre på S:t
Göran. Den kvalitativa belastningen, det vill säga att ha för komplexa
arbetsuppgifter, ökar också på båda sjukhusen. Här är dock värdena högre
på Södertälje vid båda tidpunkterna även om sjukhusen närmat sig varan-
dra 1998.

Ett annat fenomen som speglar den upplevda arbetsmiljön utgörs av
personalens attityder till arbetet och den egna organisationen (Sverke m fl
1999). Medan tidigare forskning i huvudsak fokuserade på individers
arbetstrivsel, har uppmärksamheten på senare tid riktats även mot andra
begrepp. Ett sådant utgörs av arbetsinlevelse, det vill säga den psykolo-
giska identifikationen med arbetet. Ett annat centralt begrepp är organisa-
tionsidentifikation, det vill säga individens grad av identifiering med
organisationen och dess mål. Ytterligare ett annat begrepp fokuserar på
graden av ansvarstagande för det egna arbetsresultatet, på benägenheten
att utföra uppgifter som går utöver de ordinarie arbetsuppgifterna och som
gagnar organisationen (serviceansvar).

Tabell 2 presenterar resultat (medelvärden, förändring över tid, skill-
nader mellan sjukhus) för de arbetsrelaterade attityderna. Graden av arbets-
trivsel är likvärdig på de båda sjukhusen 1996. Efter standardiseringen av
kvalitetsarbetet ökar arbetstrivseln något på S:t Göran, medan den ligger
stabil på Södertälje. När det gäller arbetsinlevelse finns inga skillnader
mellan sjukhusen, varken 1996 eller 1998. Identifikationen med det egna
sjukhuset är vid båda tillfällena högre inom bolaget än inom förvaltningen.
Även om organisationsidentifikationen minskat på båda sjukhusen, är
nedgången något större på Södertälje. Graden av serviceansvar är 1996
jämförbar mellan sjukhusen. Efter det rapporterar personal inom både
bolaget och förvaltningen en markant minskning av ansvarstagande för
kvaliteten i det utförda arbetet och denna nedgång är något kraftigare på
Södertälje.
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Tabell 2. Arbetsrelaterade attityder: Test för skillnader över tid samt mellan
sjukhus.

     S:t Görans Sjukhus Södertälje Sjukhus

1996 1998 Föränd- 1996 1998 Föränd- Skillnad
ring över ring över mellan
tid1 tid1 sjukhus2

Arbetstrivsel 3.89 3.98 +0.09* 3.90 3.87 -0.03 F(1,696)=4.36*

Arbetsinlevelse 2.58 2.59 +0.01 2.57 2.54 -0.03 F(1,692)=0.90

Organisations-
identifikation 3.14 3.03 -0.11*** 2.91 2.74 -0.17*** F(1,686)=8.59**

Serviceansvar 4.03 3.52 -0.51*** 4.00 3.39 -0.61*** F(1,682)=4.02*

1  Parat t-test för skillnader i utveckling inom sjukhus.
2 Univariat F-test (ANCOVA) för skillnader i utveckling över tid mellan sjukhusen.
   Medelvärdena kan variera mellan 1 och 5.
* p<0,5, ** p>.0,1, *** p<.001

Dessa resultat ger en komplex bild av hur behandlingen av kvalitetsfrågan
kan hänga samman med arbetsmiljön. Vissa av våra resultat pekar på att
skillnaderna mellan sjukhusen minskar efter standardiseringen av kvalitets-
arbetet 1997 (målklarheten på Södertälje ökar till att bli likvärdig den på
S:t Göran). Andra resultat pekar i motsatt riktning och antyder att bolaget,
som initialt hade tydligare målsättningar för kvalitetsarbetet och dess
genomförande, förbättras något över tid i jämförelse med förvaltningen
(graden av resultatfeedback ökar på S:t Göran). Resultaten antyder vidare
att personalens attityder till det egna sjukhuset och till kvaliteten i det ut-
förda arbetet faktiskt har försämrats på båda sjukhusen (organisations-
identifikationen och serviceansvaret minskar generellt, men något krafti-
gare på Södertälje). Detta kan vara ett tecken på det som vi spårat även i
våra intervjuer – att kvalitetsarbetet ibland kan upplevas som en extra
börda att bära vilket återspeglas i försämrad motivation, oavsett sjuk-
husets driftsform och sätt att arbeta med kvalitetsfrågan.

Vi bör dock komma ihåg att de tendenser vi redovisar här inte kan hän-
föras enbart till kvalitetsarbetet. Kvalitetsfrågan måste, som vi tidigare
betonat, förstås i ett vidare organisatoriskt sammanhang. Inte desto min-
dre antyder våra enkätresultat att arbetsmiljön blivit hårdare på båda sjuk-
husen och att attityden till det egna sjukhuset liksom till kvaliteten i det
utförda arbetet sjunkit från 1996 till 1998. Även om våra resultat bör tol-
kas med försiktighet kan vi utläsa en trend – en trend som speglar utveck-
lingen generellt på sjukhusen och där kvalitetsfrågan ingår som en del.
Oavsett vilken betydelse kvalitetsfrågan i sig har för denna utveckling
innebär resultaten att kvalitetsarbetets roll för arbetsmiljön är en fråga
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som bör tas på allvar. På detta sätt kan vi se kvalitetsarbetets tänkbara
konsekvenser för vårdarbetsmiljön som en del av dess konsekvenser för
vårdens organisation.

Konsekvenser för vårdens organisation
När Stockholmsmodellen infördes 1992 (ekonomiska styrsystem, valfri-
het, kvasi-marknader m m) fanns redan en medvetenhet bland politiker
och centrala tjänstemän om att bättre resultatkontroller av hälso- och sjuk-
vården måste skapas. Tidigare fanns flera system, varav några var ämnade
att tillgodose olika kvalitetskrav, t ex legitimationskrav, förordningar,
ansvarsnämnder, tillsynsmyndigheter och patientföreningar. Inom ramen
för Stockholmsmodellen diskuterades behovet av detaljerade resultatdata
som skulle göra det möjligt att genomföra uppföljningar av vårdens kvali-
tet till exempel på patientnivå. Olika lösningar avhandlades (bland annat
revisioner, kommittéer, cirklar, delegationer) och, som Jacobsson skriver:

Ambitionerna när det gällde arbetet för att inte hamna i ett kvalitetsfattigt
system var avsevärda. En ökad administrativ komplexitet var ett pris som
ansågs värt att betala. (Jacobsson 1993:21)

Arbetet med att ta fram ekonomiska och medicinska resultatdata samt
data om kvalitetsdimensioner har också varit intensivt inom studerade
akutsjukhus, särskilt inom S:t Göran. Men uppgiften har visat sig vara
mycket kostsammare och svårare att genomföra än många föreställde sig
i början av 1990-talet, då den senaste vågen av utvärderingskrav sköljde
in över vården. Ekonomisk redovisning, produktionsstatistik, kalkyler,
kvalitetssystem och register har byggts upp, eller håller på att byggas upp,
inom alla sjukhus och specialiteter i Stockholm. Nationellt finns eller pla-
neras omfattande system. Medicinsk revision är ett exempel på intern el-
ler extern professionell granskning av klinikernas resultat. Omvårdnads-
revision är en motsvarighet till den medicinska revisionen som primärt
berör sjuksköterskornas arbete.

Nationellt bygger Socialstyrelsen upp övergripande kvalitetsregister som
är kopplade till medicinska specialiteter, Svenska Läkaresällskapet och
Sveriges Läkarförbunds Medicinska Kvalitetsråd. Vidare utvecklas natio-
nella riktlinjer för god medicinsk praxis avseende de stora folksjukdoma-
rna som ska kopplas till regionala och lokala vårdprogram samt nationella
informationssystem som Patrix, Mars och Info Medica (SOU 1997:154).
Slutligen utvecklas en kvalitetssäkring i vården som avser en mängd sy-
stem och metoder för kontroll, ackreditering, certifiering, organisations-
granskning etc som i huvudsak har sina rötter inom industrin och som
därför kan komma att användas på sätt och i sammanhang där de inte
lämpar sig (Erlingsdóttir 1999). Samtidigt bedöms det ta många år innan
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de mest efterfrågade instrumenten för att värdera vårdens centrala resultat
(det vill säga prevention, bot, lindring och tröst) kan bli effektiva utvärd-
eringsverktyg annat än för enstaka diagnoser och avgränsade vårdtillfällen
(Socialstyrelsen 1999).

Andra svårigheter är det modeaktiga (kortsiktigheten) i kvalitetsvågen,
den stora tilltron till siffervärlden och problemen med att överhuvudtaget
få fram hårddata, vilket följande citat, som hämtats från våra intervjuer,
ger exempel på:

När man startar ett kvalitetsarbete så tror man att det kommer att resultera
i tabeller och kurvor och histogram och allt möjligt sådant. Man ser det
som självklart att det ska bli så. Men det blir mycket mindre av det än man
tror. Och jag tror att ett skäl är att det, särskilt i början av ett kvalitetsar-
bete, handlar väldigt mycket om att förändra kulturer. Och då blir det inte
så mycket bra diagram. Väldigt många av dom kvalitetsarbeten som vi har
gjort har haft stora brister, alltså det är sådant som man aldrig skulle skriva
en vetenskaplig uppsats av. Men dom som har gjort det här har haft en
oerhörd entusiasm och det har förändrat deras syn på arbetet, och då har
det inte spelat så stor roll att man inte kunnat visa att det har förändrats.
Men vi har kommit så långt nu att vi verkligen behöver mera hårddata.
(läkare)

Arbetet med kvalitetsfrågan i Stockholms sjukvård har liknats vid en ång-
vält som löper över landstinget och som har inneburit en stor arbetsinsats
för personalen och en pedagogisk utmaning för cheferna. När det gäller
kvalitetssäkringsarbetet är det många rutiner och mycket material som
ska gås igenom, systematiseras och dokumenteras för att ge system som
klart lyser igenom verksamheten. Det arbetet gör man inte gratis, den ar-
betstiden måste alltid tas någonstans. Det som då alltmer har blivit ett
dilemma för många chefer är att få personalen att förstå innebörden i be-
greppet kvalitet. En läkare förklarar svårigheterna på följande sätt:

Jag tror inte att alla medarbetare riktigt förstår innebörden av ett kvalitets-
arbete. Och det tror jag hänger ihop med hur mycket man funderar om-
kring det här. Det är en väldig mognadsprocess att tänka på kvalitet och
vad man egentligen är ute efter. Och jag har mer och mer förstått att det
som är väsentligt, det är att försöka hitta sätt att hela tiden göra små för-
bättringar. Att man ska vara väldigt förbättringsinriktad. Men istället är
nog dom flesta fortfarande väldigt inriktade på mätningar och mått och
jämförelser och så och det är säkert bra. Jag tror att mätningar är en förut-
sättning för att kunna skapa förbättringar. Men risken är att mätningarna
och måtten blir självändamål, alltså att dom inte leder någon vart. Man
pratar också mycket om liknelser med idrotten – ribbor som sätts och det
är allt möjligt sådant där. Men om man ska åstadkomma en förbättring så
handlar det väldigt mycket om attityden och en slags total bild av den
totala vård som man levererar. Det är den totala behandlingen som är vik-
tig. (läkare)

En annan svårighet är att få vårdpersonal att förstå att kvalitetsarbete är
någonting som kan gagna verksamheten, kanske inte omedelbart, men på
sikt och därför måste tid avsättas till detta arbete. Allt fler har dock tyckt
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att kvalitetssäkringsarbetet är mindre nödvändigt och till begränsad nytta
för verksamheten. Det har också blivit allt svårare för chefer att övertyga
sin personal om kvalitetsarbetets fördelar, som följande citat visar:

Det handlar lite om min tro på att folk som börjar studera sig själva, dom
kommer automatiskt att höja sin kvalitet. Det är en slags tro. Det går inte
att bevisa. Jag tror att det är så. För det har jag tyckt mig se hos mig själv.
Men det kan jag inte visa folk att så här blir det, du kommer att bli mycket
bättre om två månader om du gör det här. För det är en slags anklagelse i
det påståendet också. Det tycker jag är ett pedagogiskt problem. (klinik-
chef)

Över tid har således bolaget och förvaltningen stött på ett allt starkare
ointresse för sina speciella satsningar på kvalitet i vården. Framför allt har
vårdpersonal tröttnat på att man inte kommer vidare i arbetet och förbi de
grundläggande svårigheterna – att ge begreppet kvalitet i vården en arbets-
bar innebörd. Hela kvalitetsprojektet i Stockholms läns landsting känne-
tecknades vid millenniumskiftet av mångfald och viss begreppsförvirring.
Arbetet drivs dock vidare, främst genom HSN:s och sjukvårdsområdenas
försorg.

En fundamental orsak till kvalitetsarbetets svårigheter är att begreppet
kvalitet är svårt att definiera, därför att idén om kvalitet i grunden är ett
värdebegrepp (innebörd och värde blandas lätt ihop). Det är således fråga
om en starkt problembelastad frågeställning, vilket arbetet med kvalitet i
vården också visar. Vanligtvis talar sjukvårdens personal om kvalitet i tre
avseenden: kvalitet på resurser, insatser respektive resultat (Donabedian
1966). Ofta blandas aspekterna samman, vilket gör att definitioner, dis-
kussioner och förslag blir mycket svårtolkade (Brommels och Sarv 1994;
Rosén 1994).

I etymologiska ordböcker anges den grundläggande betydelsen för or-
det kvalitet vara ”huru beskaffad” (Hellqvist 1992), och i andra ordböcker
anges denna beskaffenhet vanligtvis i två betydelser. Dels beskrivs kvali-
tet som art eller sort i relation till något annat av samma slag, en yttre
egenskap som kan avgöras på teknisk väg (ett kunskapsproblem), till ex-
empel en bomullskvalitet kontra en linnekvalitet när det gäller tyger. Dels
anges kvalitet som en inre egenskap hos ett fenomen som bara kan värde-
ras (ett tolkningsproblem), till exempel vänlighet och serviceanda hos en
person.

Dessa grundläggande svårigheter att hantera begreppet kvalitet färgar
kvalitetsarbetet i hälso- och sjukvården och de gör att arbetet spårar i olika
riktningar, men med en sak gemensam. De flesta som arbetar med kvalitet
är inriktade på mätningar för att lösa ett kunskapsproblem. Det mest in-
tressanta arbetet gäller här mätningar av resultatkvalitet och kvalitet som
en resultatdimension. Men detta är samtidigt en fixpunkt som allt färre
har. Vårdpersonal tenderar också att ge tappt när de inser hur lång tid det
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tar och hur svårt det är att genomföra meningsfulla mätningar. De prak-
tiska svårigheterna har vi bland annat sett i de komplexa metoder som
används för att få fram olika typer av kvalitetsdimensioner, till exempel
registerbyggande, journalgenomgångar, enkäter och andra tidsödande pro-
cedurer. Dessa svårigheter har över tid lett till de förskjutningar som man
kan se i kvalitetsarbetets fokus och i det ökade intresset för process- och
strukturkvalitet i form av kvalitetssäkring, ackreditering och organisations-
granskning (Brunsson och Jacobsson 1998; Furusten 1998; Läkartidningen,
nr 3 1996).

Konklusion
Vård av hög klass har nog alltid, mer eller mindre, omhuldats i hälso- och
sjukvården och varit en del av professionernas normer och värderingar.
Vårdkvalitet har således varit en implicit del av personalens åtagande, ett
värdebegrepp med en bestämning som har legat ”i betraktarens öga”. Men
den bestämningen tycks politiker och centrala tjänstemän i Stockholm inte
längre lita till. Man tror inte längre på de professionella strategierna för
att hantera kvalitet, osäkerhet och risker i sjukvården. Därför har stora
resurser satsats både centralt och lokalt på att få ett systematiskt grepp på
den s k kvalitetsstyrningen i landstinget med hjälp av olika kvalitetsverktyg,
främst QUL-systemets ledningsverktyg för kvalitetsutveckling.

Kvalitetsrörelsen med sina olika förgreningar har alltid hävdat att de-
ras kvalitetsbegrepp och kvalitetsverktyg är generellt tillämpbara på orga-
nisationer och processer utan hänsyn till den osäkerhet och de risker som
genomsyrar verksamheten (Sitkin, Sutcliff och Schroeder 1994). Det spe-
lar således ingen roll om produktionen avser bilar, kunskaper eller hög-
specialiserad vård. Vi menar att produktionens karaktär – varor eller tjänst-
er, väl känd eller mindre väl känd teknologi m m – har stor betydelse för
kvalitetsverktygens tillämpbarhet. Varuproduktion, såsom tillverkning av
bilar, utmärks av tydliga mål, välkänd teknologi, stabila processer, stand-
ardiserade uppgifter och tydliga resultat (huvudsakligen kunskapsproblem).
Det är därför som produktionen kan närma sig kvalitetsrörelsens ideal om
ständiga förbättringar, göra rätt från början och noll fel.

Akut och högspecialiserad sjukvård (akutsjukhus) utmärks av diffusa
mål, oklar teknologi (halfway technologies), instabila processer, icke stand-
ardiserade uppgifter och svårtolkade resultat (det vill säga mer av tolk-
ningsproblem). Detta förklaras främst av att merparten av vården avser
patienter som drabbats av kroniska sjukdomar där det inte handlar om att
lösa människors ohälsoproblem – utan snarare om att hantera dem. Sjuk-
vård är alltså mer en fråga om problemlösning och lärande än rutinmässig
och kontrollerad vårdproduktion (Borgqvist 1974; Öhrming 1997).
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I kontexter som präglas av vetenskap och beprövad erfarenhet och där
arbetsuppgifterna kan vara svårtolkade, kan det till och med vara kontra-
produktivt att alltför envetet hävda kvalitetsrörelsens maximer att göra
rätt från början och noll fel. Därför att det skulle omöjliggöra det pröv-
ande och meningssökande och lärande som utmärker avancerad vård. De
principiella skillnaderna mellan olika produktionskontexter gör att målen
med, och uppläggningen av, ett kvalitetsarbete bör differentieras med av-
seende på den osäkerhet och de risker som genomsyrar verksamheten. I
standardiserad produktion kan ambitionen med kvalitetsarbetet gärna vara
kvantifiering, mätning och kontroll medan målen i en icke-standardiserad
produktion måste vara mer orienterade mot problemlösning, menings-
skapande (sensemaking) och lärande.

Det är en sak att uppmana personal vid det löpande bandet att ”göra det
rätt redan första gången”, men en helt annan sak att ge samma signal till en
forskare vars arbete innebär att lära av misslyckade experiment. (Eidt
1992:28, vår översättning)

I Stockholms läns landsting vill politiker och centrala tjänstemän trans-
formera osäkerheten till risker som kan beräknas och kontrolleras av pro-
ducenter och beställare. Man försöker således att omvandla sjukvårdens
tolkningsproblem till kunskapsproblem och kunskapsproblem till
standards. Men det verkar som att ju mer landstinget anstränger sig för att
lösa vårdens kvalitetsproblem med hjälp av QUL-systemets lednings-
verktyg, desto mer upplöses lokala kvalitetsåtaganden och implicita
kvalitetsbegrepp. Dessutom ersätts den kontinuerliga hanteringen av
kvalitetsproblemen av mått på rutinernas, personalens och utrustningens
standard, som inte säger så mycket om vårdens eftersträvade resultat. Det
ligger i sakens natur att kvalitetsarbetet dessutom försvåras om det inte
integreras i själva arbetsinnehållet. När kvalitetsfrågorna ligger utanför
det ordinarie vårdarbetet, samtidigt som arbetsbelastningen ökar, finns
det en risk att personalens engagemang minskar och att kvalitetsarbetet
upplevs som en extra börda. Kanske inte undra på att vårdpersonal reage-
rar på följande sätt:

Kvalitet låter som kejsarens nya kläder. Alltså, till slut begriper jag inte
vad dom säger för att det är så abstrakt. I och för sig, andemeningen är bra
i det som sägs, visst är den det, men det måste finnas någon substans i det
hela också. (läkare)

Dessa invändningar nerifrån vårdorganisationen har, liksom kritiken uti-
från (specifikt rörande Kvalitetsutmärkelsen Svensk Hälso- och Sjukvård
och QUL-systemets ledningsverktyg för kvalitetsutveckling), lett till kon-
sekvenser i Stockholm. Redan 1999 avvecklade landstinget sitt centrala
stöd till det lokala kvalitetsarbetet och ansvaret för fortsatt arbete fördes
över till beställare och producenter. Vidare lämnade nära hälften av de
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enheter som deltagit i landstingets och QUL:s examinatorsutbildningar
QUL-systemet detta år, samtidigt som QUL upphörde att vara landsting-
ets påbjudna kvalitetsverktyg för förvaltningar och bolag (Landstings-
revisorerna, 1999).
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KAPITEL 11

TOQUA VILLAGE
– EN AMERIKANSK

KVALITETSKOMMUN

Peter Hagedorn-Rasmussen
Översättning: Peje Hasselqvist

Inledning
Toqua Village ligger i staten New York. Kommunens namn refererar till
det förändringsprogram som användes i samband med de organisatoriska
förändringar som studerades; ett program för Total quality management.
Programmet för utveckling av en total kvalitetskommun påbörjades i slu-
tet av 1991 i samband med val av ny borgmästare. Denne, som var demo-
krat, intog rollen som huvudledare av kommunen och spelade en viktig
roll i den dagliga ledningen av kommunen. De följande åren utvecklades
en förändringsprocess för institutionalisering av detta totala kvalitets-
program.1

I denna artikel beskrivs processen i vilken förändringsprogrammet och
förändringarna utformades. Det läggs vikt vid hur aktörerna driver fram
förändringarna samt hur inklusion och exklusion från den koalition som
driver fram förändringarna får betydelse för hur de konkreta förändring-
arna rent faktiskt praktiseras. I denna process tillskrevs TQM en innebörd
som, förutom kvalitet och kundfokus, hade starka inslag av ett mer tradi-
tionellt rationaliserings- och effektivitetstänkande.

Programmet var ett initiativ från kommunens ledning. Men man arbe-
tade även för att inkludera aktörer utanför ledningen. Det ”kulturella” per-
spektivet på kvalitetsledning användes i ett försök att bredda förändrings-
programmets legitimitet. Dock innebar en stark fokusering på effektivitet
att vissa arbetsprocesser intensifierades med ökad belastning på medar-
betarna som följd. Förändringsarbetet skapade således både ”vinnare” och
”förlorare”, vilket ledde till en polarisering mellan medarbetarna.

1 Studien företogs i samband med min vistelse vid SUNY Binghamton. Denna vistelse
möjliggjordes av ett stort tillmötesgående och hjälp från professor Philip Kraft från De-
partment of Sociology vid SUNY Binghamton. Det var också Philip Kraft som hjälpte
till att knyta kontakterna med kommunen.
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Fokus läggs här på två perspektiv. Dels på uppbyggnad och implemen-
tering av TQM-programmet, dels på hur teman som utveckling av arbete
och arbetsförhållanden har behandlats i förändringsprogrammet.

Utgångspunkter
Detta kapitel handlar om ett förändringsarbete där Total Quality Manage-
ment utgör den centrala referensramen. Kapitlet tar sin utgångspunkt i
teorier och forskning om organisationspolitik (Bolman och Deal 1995;
Hatch 1997; Cobb 1996; Kotter 1997; Buchanan och Boddy 1992) Enligt
denna forskningsinriktning erkänns organisationspolitik i varierande grad,
men behandlas först och främst som något som ska ”dämmas in”. Därmed
utvecklas en instrumentell syn på organisationspolitik som ställs till för-
fogande för centrala förändringsagenter, t ex konsulter och ledare som
kan agera inom fältet för att befrämja bestämda dagordningar. Som en
kontrast till detta synsätt anläggs i detta kapitel istället ett politiskt process-
perspektiv på organisatorisk utveckling. Politik är en grundläggande driv-
kraft i organisatorisk utveckling och förändring (Knights & Murray, 1994).
Det politiska processperspektivet intar en mer analytisk position och läg-
ger vikt vid att förstå det politiska som en ingrodd och produktiv såväl
som destruktiv del av organisatorisk förändring. Aktörer inom och utan-
för organisationerna spelar roller i uppbyggnaden och utformningen av
politiska program och koalitioner. Exempel på utvecklade och omfattande
politiska program för förändring kan vara IT-projekt eller Total Quality
Management. I beskrivningen och analysen söks efter programmets inne-
håll. Det gäller till exempel programmets målformulering, verkningsme-
del i form av konkreta förändringsverktyg, retorik och berättelser som
håller samman det politiska programmet samt beskrivning av de förvän-
tade resultaten. I detta kapitel används begreppet ”koalition” för att be-
teckna en allians mellan aktörer, som på ett närmare definierat område
har gemensamma intressen och mål.

Etableringen av ett program för förändring
Toqua Village har 14 000 invånare och inom kommunen arbetar totalt
cirka 250 personer. Toqua Village erbjuder samma samhällsservice som
kommuner av denna storlek normalt gör, till exempel ett antal kundservice-
inrättningar på Rådhuset, polis och brandväsen samt offentliga arbeten.
Före utvecklingen av TQM-projektet var Toqua Village hårt drabbat av
den amerikanska lågkonjunkturen. En multinationell IT-verksamhet hade
skurit ned antalet anställda med nästan hälften. Enligt borgmästaren hade
verksamheten tidigare stått för cirka 50 procent av kommunens skatte-
intäkter; efter nedskärningen står den ”bara” för omkring 30 procent.
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I januari 1992 tillträdde den nyvalde demokratiske borgmästaren sitt
ämbete. I ljuset av de ekonomiska svårigheterna måste ett strategiskt val
göras. Strategiuppläggningen före valet av TQM kännetecknades av ett
utpräglat marknadstänkande. Man lade stor vikt vid risken för intrång från
privata verksamheter på det kommunala området. Det skapade legitimitet
för de organisatoriska förändringarna i kommunen. Budskapet är klart:
Förändring är en nödvändighet!

The evolution of business and how business has begun to get into the
municipal marketplace is a fact of life now here in America – fifteen years
ago it was not. But this is the way things change as everything does change.
...The threat is not the management in [the village]. The threat is now
really a global economy.  ...And it is the same thing with municipal services.
There are very very very excellent companies out there that will come in
and manage your garbage system... [Direktören för offentliga arbeten och
kvalitetsledning].

Kommunen kunde ta de fulla konsekvenserna av de ekonomiska svårig-
heterna genom att privatisera eller lägga ut hela eller delar av kommunens
verksamhet på entreprenad. Men man valde en tredje strategi.

Etableringen av en koalition kring TQM
Total Quality Management var den drivkraft som skulle säkra utvecklingen
av kostnadseffektiva kommunala verksamheter. En kostnadseffektivitet
som skulle säkra kommunens framtid och kvalitet för skattebetalarna.2 En
av borgmästarens familjemedlemmar arbetade för en stor multinationell
verksamhet på kvalitetsavdelningen på annan ort i USA. Han uppmanade
borgmästaren att titta närmare på Total Quality Management. Under några
månader kring årsskiftet 1991/1992 studerade borgmästaren artiklar och
böcker av ”kvalitetsgurus” som Deming, Crosby och Juran. Därefter tog
han kontakt med en professor på ett lokalt baserat universitet i dess School
of Management. Borgmästaren försökte få assistans från det lokalt för-
ankrade multinationella IT-företaget, men fick avslag. Genom kontakten
med professorn kunde han dock ett halvår senare etablera kontakt med ett
stort konsultföretag, i det följande kallat Quality Institute. De första sex
månaderna var, som borgmästaren uttrycker det, ”självlärda”.

I början av 1992 bjöd kommunledningen in professorn och två fd kon-
sulter från det multinationella IT-företaget att tala om TQM inför kommun-
styrelsen. Konsulterna blev tätt involverade i processen. De fick en viktig
roll i arbetet med att utforma TQM-principerna till ett kommunalt TQM-
program. Det var också i början av 1992 som TQM-begreppet presentera-
des för avdelningsledarna och medarbetarna orienterades. I ett pressmed-

2 Ledningen refererade till medborgarna som antingen skattebetalare (tax-payers), kunder
(customers) eller användare (users) – sällan som medborgare (citizens) [Osborne och
Gaebler 1993].
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delande berättar borgmästaren om hur framgångsrikt TQM varit på andra
orter i USA. Meddelandet refererar vidare till ”Excelsior”, en kvalitets-
utmärkelse baserad på Malcolm Baldridge Award, som introducerades i
staten New York av dåvarande guvernören Cuomo. Excelsior kom att spela
en viktig roll i etablerandet av TQM-principerna i kommunens verksam-
het.

Kommunen bildade ett kvalitetsråd, Village Quality Council, hädanef-
ter kallat VQC. Det bestod av borgmästaren och ledarna för varje avdel-
ning. De två tidigare nämnda konsulterna deltog också i VQC, som ut-
vecklade en kvalitetspolicy med grundläggande värderingar och normer.
VQC fick därefter kommunstyrelsemedlemmarna att ansluta sig till policyn,
”The Toqua Village’s Mission Statement”:

Toqua Village’s Mission Statement
To make Toqua the best community in which to live and work.

Quality Policy
Our goal is to provide and deliver quality municipal services in the most

efficient manner possible. We will seek to understand and satisfy the
expectations of our internal and external customers. We will meet or

exceed customer satisfaction provided in other municipalities. We will
continuously improve our customer satisfaction. Quality will be

integrated into every phase of Village of Toqua operations. We will con
tinuously strive for excellence as an organization and as individuals.

Organisatoriskt var borgmästaren högsta myndighet tillsammans med
VQC. Borgmästaren och direktören för offentliga arbeten inbjöds till
Quality Institute för två veckors gratis utbildning. Det var i det samman-
hanget som borgmästaren och direktören för offentliga arbeten fick sin
primära utbildning i principerna för TQM. Konsulterna från institutet be-
sökte kommunen cirka sex gånger under de första två åren. Quality Insti-
tute ansåg förändringsprocessen vara en möjlighet att komma in på mark-
naden för kommunala organisatoriska förändringar. Men de övergav kom-
munen efter två år. Enligt borgmästaren berodde det på att de inte ansåg
att det var en inkomstbringande marknad. Excelsior kom därefter att spela
en mer central roll för TQM-programmet. Den kontinuerliga uppföljningen
tog avstamp i de principer som ligger till grund för Excelsior Award.

För borgmästaren var det genom hela processen ett önskemål att bredda
”ägarskapet” till TQM-förändringarna, bland annat genom att inkludera
fackföreningarna i den bärande koalitionen, VQC. Men förhandlingarna
med fackföreningarna misslyckades:

If I should do this over I would put the union in from the beginning… I
didn’t – Just purely a mistake. There was no conscious to my part to exclude
them – But if… when people come to me now and say they want to
implement TQM in their municipality I say one of the most important
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things to do is (slår med handen på fackföreningspapperen…) they have to
be included! [Borgmästaren].

Även om fackföreningarna inte kom med i VQC lyckades man 1994 eta-
blera en överenskommelse där en av de åtta största förhandlingsberättigade
organisationerna anslöt sig till kommunens kvalitetspolicy. Samtidigt, 1994,
fokuserades på arbetsmiljön, med särskild tonvikt på säkerhetsfrågor.
Säkerhetsorganisationen (Safety Committee) stod i centrum, och i det sam-
manhanget skulle utbildningsplaner utvecklas. Arbetsmiljön sattes upp
på dagordningen, med ett arbetsmiljöbegrepp som fokuserade på arbetar-
skydd (avspärrningar, skyddshjälmar, etc). Av flera intervjuer framgår att
dagordningen blev till en ”tung utrustnings-diskussion”. Där finns teman
som är legitima att ta upp, andra som inte är det. Några av dessa teman är
inte bara informellt, utan även formellt uteslutna. I Toquas ”Employee
Quality Improvement Program” står det således:

All subjects related to village operations are eligible except grievances,
wages, hours, and terms and conditions of employment. (Förf:s kursive-
ring)

Det var alltså uttryckligen förbjudet att ta upp ämnen som rörde klagomål,
löner, arbetstid samt anställningsvillkor och -förhållanden.

År 1999, strax innan jag inledde min undersökning, hade ledningen
förhandlat in TQM i de sista kontrakten med de åtta förhandlingsberättigade
fackliga organisationerna. Det framgår dock att ledningen hade ganska
måttliga förväntningar på att medarbetarna och fackföreningarna skulle
arbeta för TQM-projektet:

Fråga: If I have understood you right you have made some progress with
the union about getting TQM into the contract…?

Yes, and some of that support are real and some of it are not. One of the
things we negotiated into the contract is the TQM policy for the village –
it is posted up there; but we made it a part of the union contract. But how
much people actually buy into that remains to be seen … it’s kind of inte-
resting with some of their [fackföreningarna] reluctance to even include it
in the process… [Personaldirektör]

Sju år efter TQM-programmets start arbetar alltså ledningen fortfarande
på att få medarbetarna och fackföreningarna att ”förstå” principerna bakom
TQM och det ”gemensamma intresse” som ligger i en utveckling av kom-
munens verksamheter i en kostnadseffektiv riktning. Samtidigt framgår
det av Toqua Villages strategi för budgetbalansering att man sedan 1992
har eliminerat 25 procent av ledningen och 16 procent av medarbetarna.

Arbetet med att bredda TQM-programmet var inte bara en intern orga-
nisatorisk angelägenhet. Det lades även vikt på en uppbyggnad av nätverk
med andra kommuner. Men det gav inte mycket. Genom den lokala avdel-
ningen av American Society for Quality Control (ASQC) arbetade kom-
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munen för att öppna ett fönster mot omvärlden. Kontakterna upprätthölls
främst av borgmästaren, dels vid årliga presentationer på ASQC-möten,
dels genom informella kontakter. Borgmästaren presenterade TQM-
projektet på New York Conference of Mayor’s Local Government, där han
mottog flera utmärkelser för kommunens ”innovativa program”, som det
heter på bormästarens hemsida på Internet.

Arbetet för en kvalitetskultur
Organisationen kring kvalitetsarbetet är identisk med organisationens
hierarkiska struktur i övrigt. Den bärande koalitionen för förändrings-
programmet är ledningen och aktörer kring ledningen. Borgmästaren är
den drivande kraften. Borgmästaren uttryckte sin ”filosofi” så här: ”[TQM]
gotta start at the top. If it starts in the middle it takes too long to go up and
to go down.”

Med det möjliga perspektivet på TQM som ett deltagarorienterat
ledningskoncept, fokuserat på medarbetarnas involvering, frågade jag vilka
föreställningar om incitament och motivation som låg bakom borg-
mästarens formulering. Jag frågade vilka hinder borgmästaren såg, ifall
hälften av medarbetarna inte önskade vara delaktiga i en TQM-process:

if the boss is on he can force the other to at least do the work. He can force
them to be on a committee; he can force them; or motivate them… so you
know, I mean: motivate or force… you direct it, you mandate it or you
empower it… [Borgmästaren].

I citatet märks det ambivalenta intryck som förändringsprogrammet ger;
man önskar en ”mjuk” kulturlinje, men samtidigt är processen präglad av
konfrontation gentemot medarbetare och fackliga organisationer. Vikten
läggs på kostnadsbesparing och effektivisering. Processen präglas av ett
hierarkiskt tänkesätt, där kontroll och auktoritet sätts före bemyndigande
och utveckling av engagemang hos medarbetarna. Borgmästaren höll fast
sin förhoppning om att skapa en kultur – han ville få medarbetarna att
förstå och arbeta för hela organisationen: ”Get the employees to get the
whole picture”, som han sade. Varje avdelning skulle skapa en ”Mission
statement” och identifiera de viktiga verksamheterna och kärnprocesserna.
Varje avdelning var förpliktigad att utse projekt och kontinuerligt bilda
team, vilka skulle arbeta med minst två processer i avdelningen. Dessa
team skulle genomföra ett 22-punktsprogram som utarbetats av borgmäst-
aren och VQC. De 22 punkterna var en utvecklad och anpassad kvalitets-
process, som bl a tog utgångspunkt i materialet från och arbetet med Jur-
ans process och Demings 14 punkter. Alla anteckningar skulle förevisas
borgmästaren och kvalitetsledaren, som kontrollerade arbetets kontinui-
tet. De bärande elementen därutöver var team och kommittéer.

Kvalitet utan gränser
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I kommunen upprättades en förslagskommitté, som skulle gå igenom
inlämnade idéer. Kommittén hade som uppgift att utvärdera om ett pro-
jekt skulle genomföras samt sörja för att den medarbetare som kommit
med förslaget skulle tillerkännas detta. Vid mer omfattande projekt skulle
förslaget utvärderas av VQC. ”En större omfattning” definierades så att
det skulle ta mer än en person flera dagar att genomföra. Den bärande
koalitionens förväntningar på en kultur där man kunde effektivisera och
rationalisera var höga:

I think the hope were, that the suggestions would evolve to a kind of big
cost saving and efficiency making types of suggestions. But a lot of them
have turned out to be a kind of little things that turned out to be kind of
good ideas, but… the scope of suggestions I think have not progressed as
much as we would have liked them to progress… [Personaldirektör].

För att fler effektiviseringsförslag skulle komma fram bildade VQC en
erkännandekommitté. Den skulle bidra med motivationsskapande element.
Kommittén gick igenom förslag som skickades in av medborgare och
medarbetare. Graden av erkännande varierade och baserades på det värde
som förslagen gav i form av kostnadsbesparingar, men det kunde också
handla om säkerhetsfrågor. Medlen för erkännande var ett litet certifikat,
där borgmästaren uttryckte sin uppskattning, en kvalitetspenna eller ett
kvalitetsfat. Under den sista delen av perioden instiftades också utmärkel-
sen Månadens medarbetare, som etablerades på grund av att det generellt
förelåg en mycket ringa uppbackning av kommittéernas arbete.

Kommunen etablerade också ett kvalitetsutbildningsprogram, som be-
stod av åtskilliga kurser. Baskurserna var riktade till medarbetare i front-
linjen, medan de mer avancerade kurserna var avsedda för utvalda medar-
betare och ledare. Kursprogrammet bestod till exempel av medvetande-
kurs, teamledarkurs och kurs i användning av kvalitetsredskap. Under
utbildningen arbetades med kvalitetspolicyn, och i utbildningsmaterialet
inskärptes det att TQM är grundvalen för kommunens överlevnad. För att
stödja arbetet för utveckling av en kvalitetskultur etablerades också
informationstavlor och nyhetsbrev.

Omstrukturering av sophanteringen
År 1994 tog borgmästaren initiativ till att undersöka en av kommunens
verksamheter. Kommunen stod för hämtning av sopor och renovering av
återanvändbart material vid omkring 6 000 hushåll, förrättningar, verk-
samheter, osv. Arbetsprocesserna består i att köra avfallsbilen, hämta av-
fallet vid bostäderna, sortera och köra avfallet till lossningsplatsen. Arbe-
tet är förenat med många säkerhetsrisker; de måste se upp för passerande
bilar, det kan finnas vassa föremål i avfallet, och när två medarbetare ar-
betar snabbt måste de undvika att krocka med varandra med sopsäckarna
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samt i övrigt vara försiktiga med att belasta ryggen. På vintern är det halt,
och medarbetarna kan drabbas av förfrysning om de inte ser till att hålla
sig varma och ta pauser i bilens förarutrymme. Såväl sommar som vinter
kan också dehydrering förekomma; på sommaren på grund av värmen
och på vintern, när man glömmer att inta vätska. Föregående år omkom
en medarbetare i en annan kommun vid en arbetsolycka på lossnings-
platsen. Han klämdes fast i bilens avfallspress när avfallet hälldes ut och
pressen skulle föras på plats. Borgmästaren kontaktade en privat sophan-
teringsverksamhet för att få ett anbud:

Solid waste collection, garbage… hmm. Let’s say it cost $600 000 for us
to pick up garbage. I went to a private garbage company and said ”how
much would you charge?” They said ”$500.000”… So I went to the men,
and said that this company could pick up the garbage for $100.000 less
than you can. Unless you change your process and can beat the price (gesti-
kulerar att processen försvinner ut ur kommunen). So, the men with
leadership re-did the garbage process. They went to bigger trucks; they
changed their routes [Borgmästaren].

Fråga: How did that affect the perception of working environment and
working conditions?

The men – most of them liked it; because picking garbage is not fun… and
this way, at least half a day they got to do something that they could use
their skills – they could paint… we have some that do very well with
concrete [cementgjutning], mowing lawns; it was better than riding the
garbage truck… So it helped their morale; and helped their self esteem;
they began to feel good; they got to the point where they thought they
could do better [Borgmästaren].

Gruppledaren och arbetslagen inom sophanteringen fick besked om att de
var tvungna att spara $100 000, om verksamheten skulle förbli i kommu-
nens händer:

We had to come up with some way that we could… we had to reinvent our
refuse and recycling so that we could compete with the… commercial. We
ended up saving the tax-payers by 100.000 dollars by redoing this… by
reinventing this. And it was all through Total Quality Management [Grupp-
ledaren]

Tillsammans lyckades borgmästaren, kvalitetsledaren och gruppledaren
uppfylla sparbetinget. Kvalitetsledaren, dvs kommunens direktör för of-
fentliga arbeten, berättar att de sparade cirka 30–40 procent per hushåll.
Det var en imponerande besparing. Dessutom uppgav man att med om-
struktureringen följde en sidovinst; utvecklingen av den nya avfallsbilen
innebar också en rad säkerhetsanordningar som den gamla bilen inte haft.
Den var nu försedd med blinkande varningsljus och reflexband samt en
avskärmning som kunde förhindra dödsolyckor, vilka förekommit föregå-
ende år i en närliggande kommun. Jag ville undersöka arbetsprocesserna
och förändringsprocesserna lite närmare.

Teamet som bildades bestod bland annat av kvalitetsledaren, som var
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teamledare, och gruppledaren för renoveringsavdelningen. När TQM-
programmet påbörjades (1994) hade gruppledaren ännu inte tillträtt denna
befattning. Emellertid hade han valt att arbeta för dessa idéer:

When this system [TQM] took over, when this mayor came in; I chose to
get involved in it… in the Total Quality Process. And eight years later I am
a supervisor. I see a lot of people fighting it – still fighting it [Grupp-
ledaren]

Efter att först ha börjat som sophämtare blev gruppledaren sedan förman
för arbetslaget. Rollen som förman innebar stora problem, berättade han,
eftersom han inte hade någon egentlig auktoritet. Det betydde att han å
ena sidan var ledningens representant och stod i motsatsförhållande till
sina kolleger och fackföreningen, å andra sidan inte hade någon auktoritet:

That’s been a problem for five or six – gee how long – years – since we
started the program. Major problem with the crew chief. Everybody who
have been in as a crew chief has gotten ridiculed. The union has made it
really tough for them [Gruppledaren].

Därför valde ledningen att formalisera ledarrollen så att han blev grupple-
dare (supervisor istället för crew chief). Gruppledaren lade stor vikt vid
att hans egen framgång tillskrevs TQM-projektet. Därför stod han också
helt oförstående inför de medarbetare som var mot projektet. I teamet
gjorde man en kostnadsanalys för vad verksamheten kostade per hushåll.

And that cost is comprised of labor cost, the equipment cost; the cost of
the truck, vehicles and it also comes down to the efficiency of how many
houses per day you can service. So there is a lot of data collection involved
in that. Because what happens in the case of garbage-collection is that the
more houses you can do per day, the lower your unit costs become; because
your labor costs are constant to a point; your vehicles cost going to be
constant, the fuel, the tires, the maintenance, the insurance – some of the
costs are fixed. The labor costs: We used to have three people on every
truck. Those people are union people who are paid a good wage and
benefits. We found that we could reduce that – to have one union employee
on the truck and then two, what we call temporary labors, who are not
members of the union and they just work whatever hours the truck is
working and then they are done… So we are able to reduce the cost of
labor in that fashion. And then we are able to increase the productivity by
getting better equipment [Kvalitetsledaren och direktören för offentliga
arbeten] (förf:s kursivering).

Denna beskrivning av hur kostnadsbesparingarna genomfördes skiljer sig
från den jag fick av borgmästaren. Kostnadseffektiviteten ökade tack vare
en ny avfallsbil, med högre lastkapacitet. Avfallshämtningen kunde ge-
nomföras inom loppet av fyra dagar istället för fem. Den femte dagen
kunde arbetslaget arbeta på parkanläggningar och dylikt. Med den nya
bilen behövde de bara en av de gamla; alltså två istället för tre – och
därmed sparade de också in bemanningen av den sista bilen. Tidigare fanns
möjligheten för sophanterarna att utföra arbetet snabbt och sedan få efter-
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följande dag ledig. Detta förhindrades genom en ändring av anställnings-
formen; tidigare hade tre medarbetare arbetat efter avtal och med fast an-
ställning på varje bil. Efter omstruktureringen utförde två medarbetare
från en vikariebyrå arbetet med att hämta avfallet. Det var alltså i bokstav-
lig bemärkelse ”temps” (temporary workers) som skulle göra ”skitjobbet”.
Kvar i bilen satt en fast anställd med avtal. För fast anställda ingår ”social
benefits” och ”health insurance” i lönen. Social benefits innefattar förmå-
ner som till exempel betald semester, lönetillägg, försäkring, pension och
sparande samt andra lagstadgade förmåner. För kommunen utgör dessa
”benefit”-utgifter, enligt en ledare, upp till cirka en tredjedel av
löneutgiften. Temps får betalt på timbasis. Lönen ligger kring genomsnitts-
lönen, som är $5,5 i timmen. Det innebär att man inte har råd med sjukför-
säkring. De två temps som arbetade i den bil som jag åkte med hade trots
sina lösa anställningsformer varit anställda i åtskilliga år. Den ena hade
arbetat där i fem år, och före det hade han varit renoveringsmedarbetare i
en annan kommun i drygt sju år. Den andra hade arbetat där i tre år.

En avdelningsledare på en annan avdelning säger om användningen av
temps som arbetskraft för kommunen:

Obviously there is a social perspective. We now have part time employees
without benefits. From a social point of view that is not good, that is not
really fair to the employees. It is to hire them to avoid paying them benefits.
But that is more and more what is going on. So I have problems with that
[…] But I don’t know how to tell a business they can’t do that. It is a
problem in America right now.

Fackföreningarna har naturligtvis också varit motståndare till detta. Fack-
föreningen var fortfarande kritisk, även om de hade accepterat kvalitets-
policyn. Men likväl har det sedan skett en utveckling i förhållningssättet
hos några av de fast anställda, som kommit tillbaka:

But what they did add; one of the big objections that they did… was doing
the actual throwing; they like to drive the truck; but they don’t like to
actually throw the garbage up in the truck; so what ended up happening
was that they was hiring temps from agencies to kind of do the worst part
of the job and redistributed the employees to do other work [Personal-
direktör].

Konklusion: Mot en kvalitetskommun
Kommunen stod inför ekonomiska svårigheter. Tillbakagången i ekono-
min, och därmed ett minskat skatteunderlag, framhävdes av ledningen.
Som en del av en politisk process användes denna situation som en reto-
risk grund för att utveckla en koalition och ett program för att få behovet
av radikala förändringar att framstå som nödvändiga. Men hur radikala?
Borgmästaren och ledningen beskrev flera scenarier – ett förhandlings-
utspel till de möjliga deltagarna i koalitionen. Den första lösningen var en
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upplösning av kommunen. Nästa var lite mindre radikal: Här skulle en
rad verksamheter läggas ut på entreprenad eller privatiseras. Den tredje,
”mjuka” vägen var den som valdes: Kvalitet och effektivitet skulle säkra
kommunens framtid. De tre scenarierna var möjliga program för föränd-
ring. De var tre berättelser om i vilken riktning kommunen skulle förflytta
sig. Den tredje framstod – i jämförelse med de övriga – som ”mjuk”. Det
var ett förhandlingsutspel där förhandlingsparterna stod inför ett ”icke-
val”. Det var ett val mellan två onda ting, och så den tredje vägen. I den
politiska processen där olika program ställdes upp närmade sig kommu-
nen det egentliga TQM-programmet.

Uppbyggandet av koalitionen och det politiska programmet
TQM-programmet tillkom på borgmästarens initiativ. Men han inbjöd en
rad aktörer utanför kommunen att delta i koalitionsuppbyggandet: en fa-
miljemedlem, en professor vid det lokala universitetet och några tidigare
konsulter samt Quality Institute. Familjemedlemmen, som arbetade på
kvalitetsavdelningen i en multinationell verksamhet, hade rekommende-
rat material och litteratur om TQM. Tilltron till familjemedlemmens
profesionella kompetens gjorde denne till en viktig referensram i TQM-
programmet. Ett samband skapades mellan kommunens situation och
TQM-programmet som lösning. Professorn bidrog ytterligare med att stärka
förväntningarna på en möjlig kunskapsbaserad och professionellt försvar-
bar lösning på kommunens kris. Här kunde borgmästaren hämta legitimi-
tet för uppbyggandet av programmet och stärkas i sin tro på att TQM var
den enda framkomliga vägen. Programmet var fortfarande inne i en ut-
vecklingsfas, men konsolideras redan här. Quality Institute var en annan
viktig referensram. Deras praktiska erfarenheter av kvalitet hade skapat
stora förväntningar och gett konkreta verktyg. Borgmästaren använde den
legitimitet som dessa aktörer gav till förändringsprogrammet (både externt
och internt) för ”marknadsföring”. Det faktum att Quality Institute vid en
viss tidpunkt försvann från TQM-programmets koalition innebar dock inte
att programmet försvagades. Borgmästaren hade redan en alternativ refe-
renspunkt i Excelsior.

TQM-projektet var i första hand ledningens projekt. Det var borgmäs-
taren som skapade ett fönster mot omvärlden genom att åka runt på konfe-
renser och vinna utmärkelser för det ”innovativa programmet”. Han ville
skapa ett ”brand”, ett varumärke som också skulle bidra till ett internt
kulturskifte. Internt i kommunen arbetades det också direkt för att knyta
medarbetarna till programmet. Dels för att få kvalitetspolicyn införhand-
lad som en del av olika entreprenadavtal, dels för att knyta medarbetarna
närmare programmet och den bärande koalitionen genom träning och upp-
byggande av en kvalitetskultur. Borgmästarens retorik kring behovet av
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en kvalitetskultur kom att förmedlas som en berättelse som denne ville att
medarbetarna skulle föra vidare. I detta målinriktade arbete med att ut-
vidga koalitionen lyckades ledningen endast rekrytera ett fåtal medarbe-
tare. Koalitionen blev därför aldrig tillräckligt bred, vilket uppenbarligen
försvagade det samlade TQM-programmets möjliga genomslagskraft. De
dagliga arbetsprocesserna och -förhållandena kom aldrig upp på dagord-
ningen i programmet.

Utformningen av programmets innehåll
Av intervjuerna och det skriftliga materialet framgår att TQM-program-
met i hög grad kom att formas av de ekonomiska problem som kommunen
stod inför, bland annat genom att fokusera på begrepp som kostnads-
besparing, kostnadsmedvetenhet, effektivare produktion, etc. Till exem-
pel användes benchmark primärt till att samla data, göra jämförelser och
utveckla nya processer som kunde optimera ”konkurrensförmågan” hos
de enskilda processerna genom kostnadsbesparing och ökad produktivi-
tet. De värderingskriterier som beaktar kvaliteten på själva arbetsprocessen
prioriterades däremot lägre. Förhållandet mellan TQM-programmet och
den bärande koalitionen är viktigt för förståelsen av denna prioritering.
Man lyckades aldrig uppnå den breda koalition som skulle kunna föra
fram förändringarna från medarbetarnas synvinkel. Om medarbetarna i
högre grad varit indragna i koalitionen skulle deras perspektiv på arbets-
processerna antagligen också ha varit mer synliga. Istället formades för-
ändringarna i ljuset av den den ekonomiska nödvändigheten.

TQM – kvalitet i arbetet?
Arbetsförhållandena betraktades inte som en del av TQM-modellen. Som
framgått finns en rad arbetsvillkor som uttryckligen utesluts från dagord-
ningen. Det är teman som relaterar sig till klagomål, löner, arbetstid samt
anställningsvillkor och -förhållanden. Arbetsmiljön har emellertid varit
med på dagordningen, och ett team som arbetade med dessa frågor bilda-
des som en del av processen. Arbetsmiljöaspekten framstår också som en
faktor i kommunens budgetbalanseringsstrategi, där arbetet för en säkrare
arbetsmiljö ska säkra minskade ersättningskrav och sjukfrånvaro. I sam-
band med arbetsmiljöarbetet utvecklades träningsprogram för säkerhet. I
intervjuerna och vid mina besök framgår det att säkerhetsarbetet är mycket
koncentrerat på det tunga arbetet på gatorna. Arbetsmiljö och säkerhets-
problem förknippas med industriellt arbete och de åtgärder som föreslogs
handlade om avspärrning, reflexband och liknande på avfallsbilarna.

TQM-processen implementerades i en miljö där motsatsförhållandena
mellan ledningen och några medarbetare – och framför allt fackförening-
arna – var uttalade. Det har inte gått att ändra på detta förhållande. Tvärtom
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har det blivit tydligare på vissa områden. Det har skett en polarisering
mellan olika grupper av medarbetare – de som varit för TQM och de som
varit mot. Flera medarbetare som har berättat hur de medvetet valde att
arbeta med borgmästaren i strävandena att implementera TQM, har under
efterföljande period avancerat från ”menig sophämtare” till att bli grupp-
ledare. Under processen har 25 procent av ledarpositionerna och 16 pro-
cent av medarbetarna eliminerats. Utöver en viss intensifiering av arbetet
har detta medfört en mindre hierarkisk organisation. Men samtidigt har
utvecklingen medfört en decentralisering av befattningar som samordnare
och gruppledare. Även detta har bidragit till en ökad polarisering.

I omstruktureringen av sophanteringen blev arbetsvillkoren för några
drastiskt försämrade. Genom att använda temps reducerades lönekostna-
derna och kostnaderna för sociala förmåner. Medarbetare som sedan många
år hade utfört arbetet i stort sett på heltid, anställdes nu på timbasis. Syftet
med anställningen var därför att rationalisera kostnaderna genom att få
bort de ”tidsfickor” som arbetet alltid hade innehållit samt de lönekostna-
der som var knutna till arbetsprocesserna. Detta gjordes genom att kost-
naderna externaliserades för de sociala förmåner som de tidigare fackligt
organiserade anställda hade haft. Det medförde också moraliska övervä-
ganden bland vissa av ledarna, men här hänvisas till globaliseringen och
pressen på kommunen som en legitimering av den valda strategin. För
arbetsprocessen som sådan betyder det att möjligheten till rotation mins-
kar. Den fast anställde får ett ensidigt arbete, och de två temps utför ett
fysiskt hårt arbete. TQM-programmet kom därför i stor utsträckning att
bli ett program som först och främst fokuserade på effektivitet, snarare än
på att förbättra arbetsvillkoren.
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KAPITEL 12

KVALITETSSTYRNING
I INDUSTRIELL SERVICE

Eva Gustavsson

Under mitten av 1980-talet började de svenska industriföretagen genom-
föra en rad förändringar i styrningen av industriell service. Företagsledning-
ars problematiseringar och lösningar handlade om att försöka kommer-
sialisera en kundservice som hittills erbjudits gratis samt att ta kontroll
över en verksamhet som närmast kunde beskrivas som formellt oorgani-
serad. Företagets möjlighet att styra och kontrollera servicemötet1 och
tjänsternas organisation beskrevs i praktiken som ganska begränsad. Det
hade helt enkelt inte funnits några tekniker för att centralt styra service-
mötets utförande och organisation eftersom kontrollen var lokalt förank-
rad hos individuella serviceingenjörer. Förändringarna motiverades med
förbättrad kvalitet och effektivitet i servicemötets utförande och organisa-
tion. Kapitlet behandlar förändringsprocessen i två olika företag, där in-
dustriell service omdefinieras och utmanar en etablerad praktik.2

För att sätta in förändringarna i ett sammanhang ges här en bakgrunds-
beskrivning till hur industriell service har utvecklats från mitten av åttio-
talet. Många industriföretag strukturerade om sin serviceverksamhet och
knoppade av tidigare interna serviceavdelningar till juridiskt avskilda en-
heter. I samband med detta omvandlades även kundservicen till en själv-
ständig produkt, som skulle marknadsföras och säljas på samma premisser
som de övriga (hårda) produkterna. Kundservice inom industrin hade dit-

1 Servicemöte (the service encounter) används för alla möten mellan säljare och kund,
där service i någon form produceras. Servicemötet har en central plats i servicelitteraturen
eftersom tjänsten i strikt mening endast finns i detta s k sanningens ögonblick (Normann
1983).

2 Kapitlet baseras på Eva Gustavssons avhandlingsarbete: Organisering av tjänster – Från
den symmetriska interaktionen till införandet av standarder?, finansierat av Rådet för
Arbetslivsforskning, RALF.
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tills vanligen omfattat all kostnadsfri service som kan förknippas med köp
av en produkt3. Det var en tjänst, som trots alla synliga attribut i maskiner
och tekniska hjälpmedel, inte var produktifierad, men som i och med
omstruktureringarna kommersialiserades4. Från att ha varit en gratis kund-
service, blev alltså industriell service istället en kommersialiserad pro-
dukt. Produktifiering är en strategi som tillämpas för att göra tjänster, som
ofta beskrivs som ogripbara till skillnad från påtagliga varor (Lovelock
1983), hanteringsmässigt mer lika traditionella varor. Det anses bland annat
förenkla ledningsfrågor som till exempel resursplanering, marknadsföring
och utvärdering.

Förändringarna i industriell serviceverksamhet hade sin grund i kvalitets-
orienterade styrningsmodeller som Total Quality Management (TQM) och
Service Management (se t ex Normann 1983; Grönroos 1990; Gummesson
1991). Kundservicens marknadsstrategiska värde på så kallade business-
to-business-marknader hade visserligen varit känt sedan sjuttiotalet (Love-
lock 1985), men från 1980-talets mitt och framåt gavs kundservice en ny
status i takt med att industriella tjänster alltmer framställdes som viktiga
konkurrensmedel för företagen (se t ex Cunningham och Roberts 1974;
Banting 1984; Porter 1985; Wagner 1987). Service sägs till exempel dif-
ferentiera en produkt och tillföra mervärde för kunderna. Utöver detta har
också relationsmarknadsföringens idéer om förändrade sälj- och köp-
relationer, från transaktioner till relationer, inneburit att kundservicens
betydelse som lojalitetsskapare framhållits (Morris och Davis 1992).

Omdefinitionen från (gratis) kundservice till kommersialiserad service-
produkt bidrog liksom statushöjning och idéer om kundorienterad kvalitets-
styrning till att ”nya” frågor kom upp på företagsledningars bord. Att or-
ganisera de industriella tjänsterna blev en angelägenhet på ledningsnivå
och tillika ett ”nytt” organisatoriskt problem. Det problem som en före-
tagsledning av industriell service därmed ställdes inför var alltså frågan
om hur de kunde öka sina möjligheter att styra servicemötet som hittills
hade befunnit sig utanför deras centrala kontroll.

I kapitlet studeras hur de nya kvalitetsstyrningsidéerna omdefinierar
industriell service och vilka effekter detta får i mötet med en redan etable-
rad praktik. I två fallstudier beskrivs och analyseras det förändringsarbete
som två industriföretag genomförde i sina respektive serviceverksamheter.
Fokus läggs vid organiseringen av själva servicemötet. Till att börja med
studeras den etablerade praktiken i servicemötena, därefter hur kvalitets-

3 Industriell kundservice kan vara order, lager, leverans, reparation, underhåll, garanti-
besiktning, rådgivning med mera.

4 SKF Bearing Services är exempel på en kommersialiserad kundservice.
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styrningen omdefinierar och omorganiserar den industriella serviceverk-
samheten. Slutligen analyseras vilka konsekvenser som mötet mellan den
omdefinierade servicen och den etablerade praktiken får. Det kommer att
framgå att trots avsaknaden av formell organisation var industrins service-
praktik mer etablerad och organiserad än vad de själva var medvetna om.
Förändringsarbetet som alla var positivt inställda till visade sig gå trögare
än vad någon hade förväntat sig, bland annat på grund av den etablerade
praktiken.

Det industriella servicemötets praktik
De två fallföretag som utgör empirin i denna studie benämns med de fing-
erade namnen AB Metall Skandinavien (MSK) och Tjänst AB. I båda fö-
retagen har marknadsstab och ledning varit involverade i utvecklingen
och implementeringen av de nya organisations- och marknadsmodeller
som skulle förändra styrningen av de formellt oorganiserade service-
verksamheterna. I detta avsnitt analyseras den praktik som etablerats i
servicemötet, det vill säga hur mötet organiserades i praktiken eller an-
norlunda uttryckt hur serviceingenjörerna ”gör service” i mötet med kun-
den och kundens maskin. Utgångspunkten för analysen är att synliggöra
de ”umgängesregler”5 som organiserar servicemötet genom att studera den
mötesram6 som konstrueras i mötesdeltagarnas interaktion. Syftet är att
identifiera servicemötets grundskript7. Innan analysen presenteras, beskrivs
först de två fallföretagen kort.

AB Metall Skandinavien (MSK) är ett internationellt industriföretag
vars marknad består av verkstäder som använder produktionsutrustningar
som till exempel fräs- och svarvmaskiner. MSK var en renodlad sälj- och
serviceorganisation för koncernens produkter. De hade en omfattande
kundservice och erbjöd även några kommersialiserade tjänster som
till exempel utbildning. Majoriteten av serviceingenjörerna på MSK var
försäljare av verktyg och huvuddelen av den service de utförde var kost-
nadsfri kringservice. Deras strategi var att erbjuda kunderna service i syfte
att säkra kundernas lojalitet. De flesta kunderna beställde verktyg direkt
från MSK via telefon eller fax, serviceingenjörerna behövde därför inte
ägna sig åt försäljning vid kundbesöken. Ett femtontal kundbesök stude-
rades och där kunde inte någon traditionell försäljning med avtalsslut

5 Jfr the interaction order, Goffman 1983.

6 Jfr primary frameworks, Goffman 1974:21.

7 Termen skript är hämtad från Abelson (1976:33), skript är ”a coherent sequence of events
expected by the individual, involving him either as a participant or an observer”. Skript
har används i serviceforskningen för att skilja mellan olika typer av handlingar i service-
mötet (Larsson & Bowen 1989).
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observeras. Erfarenheterna från MSK:s servicemöten utgör basen för be-
skrivningen av serviceingenjörernas sätt att ”göra service”. Den andra fall-
studien av företaget Tjänst AB visade också att MSK:s serviceingenjörer
inte var ensamma i sitt förhållningssätt till kunder och marknaden utan
tvärt om var mycket representativa.

Det andra företaget, Tjänst AB, är ett kommersiellt serviceföretag, som
utför underhålls- och förbättringsarbeten på industriella anläggningar och
maskiner inom flera områden. Ursprungligen var Tjänst AB en intern
serviceavdelning i ett större företag, och de utförde garantiservice och
liknande på de olika produkter som det egna företaget producerade. Se-
dan slutet av åttiotalet har Tjänst AB varit ett självständigt bolag med ett
serviceutbud riktat mot utrustning och maskiner som tillverkats inom kon-
cernen. Sedan bolagiseringen har de även utvecklat flera nya tjänster utan
direkt anknytning till koncernens produktion. På Tjänst AB studerades
två olika enheter, och även här var serviceingenjörernas kundbesök i fo-
kus för studien.

Servicemötets grundskript
Trots skillnaderna mellan MSK, som erbjöd gratis kundservice, och Tjänst
AB som erbjöd kommersialiserade tjänster var servicemötenas organise-
ring i de två företagen påfallande lika. Mötena var som tidigare nämnts
formellt oorganiserade men vid närmare observation kunde en tydlig prak-
tik med specifika karaktäristika urskiljas. Serviceingenjörernas möten med
kunderna var snarare kollegiala än affärsmässiga, varför servicemötets
grundskript benämns det kollegiala skriptet.

På vilket sätt framstår då dessa servicemöten som kollegiala? Det kan
tydligast uttryckas i att parterna undvek att agera utifrån ett traditionellt
sälj- respektive kundskript. Servicemötena var snarast symmetriska, då
serviceingenjör och kund var noga med att upprätthålla en jämlik relation
avseende till exempel initiativ och inflytande över mötet. Den grundlägg-
ande drivkraften i mötet var att också fortsättningsvis komma överens.
Jämlikheten var tydlig bland annat i avsluten som tog formen av ömsesi-
diga åtaganden. Förtroende för motparten är ett viktigt element i det
kollegiala grundskriptet. Ömsesidigheten var viktig eftersom den ena par-
ten annars skulle kunna sätta sig på den andra – serviceingenjören skulle
kunna utnyttja sitt övertag genom sin oftast överlägsna kompetens, medan
kunden hade valmöjligheten att exempelvis spela ut olika leverantörer
mot varandra. Mötena karakteriserades dock av en trepartsrelation, den
naturliga iscensättningen av kundmötet, som innebär att serviceingenjör
och kund möts kring en tredje part – den maskin eller anläggning som
servicen relateras till. Mötet modelleras på hur kollegor tillsammans löser
ett tekniskt problem och förtroende baseras på att båda parter så att säga
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styrs av att maskinen servas på bästa sätt. I praktiken kunde detta innebära
att serviceingenjören i sin ”kollegiala” lojalitet kunde agera illojalt mot
sitt eget företag, som till exempel när en serviceingenjör på MSK föreslog
konkurrentens produkt till sin kund. Det kollegiala skriptet dominerade
även vid faktisk försäljning.

Förtroendet etablerades främst mellan individer medan företagens in-
flytande över processen tenderade att hamna i bakgrunden. Servicemötenas
organisation präglades till stor del av serviceingenjörernas och fältsäljarnas
autonomi gentemot den övriga organisationen. Planering och iscensätt-
ning av industrins servicemöten skedde typiskt bortom företagets insyn
och kontroll. I MSK:s fall var det vanligtvis upp till serviceingenjörer
och/eller kunder att avgöra när service skulle utföras. MSK:s service-
ingenjörer rapporterade visserligen till försäljningsavdelningen vilka fö-
retag de besökte, men försäljningsavdelningen styrde inte över dessa. I
Tjänst AB var kundens anrop det som främst avgjorde vem som fick kund-
besök och när. Denna avsaknad av formell styrning och kontroll från led-
ningens håll förklarades som en kvarleva från förr, när i princip all indu-
striell service var gratis och ännu inte hade tillskrivits den strategiska be-
tydelsen den fått idag. Såväl på ledningsnivå som på golvet angavs tradi-
tion och vanor som förklaring till det industriella servicemötets relativa
oorganisering. ”Det är ju inte klokt egentligen”, som en av Tjänst AB:s
anställda uttryckte det, ”vi har ingen chans att styra jobben men vi har
alltid gjort så här och på något sätt så funkar det ju”.

Industrins servicemöten hade alltså i princip lämnats till deltagarna
själva att organisera. Servicefältets aktörer8 hade prövat sig fram för att
hitta handlingar som fungerade, för att sedan utgå från dessa beprövade
handlingar med möjlighet till modifiering efterhand, det vill säga organi-
seringen hade skapats genom så kallad habitualisering (Berger &
Luckmann 1966:70 ff). Det kollegiala skriptet som nämndes ovan hade
etablerat sig som en fungerande praktik utan att vara nedskriven eller
påbjuden av någon specifik aktör. För att sammanfatta det industriella
servicemötets organisation är det viktigt att framhålla teknikens roll i
servicemötet, det vill säga hur närvaron av en maskin organiserade delta-
garnas handlingar inom det kollegiala grundskriptet. Servicemötets auto-
noma organisation förstärktes även av att maskinerna var en del av den
lokala kontexten. Servicemötets organisation är den arena som delar av
förändringsarbetet på MSK och Tjänst AB riktades mot. I det följande
beskrivs innehållet i det förändringsarbete som skulle komma att omdefi-
niera servicemötet.

8 En aktör avser i det här fallet en person (men kan vara ett nätverk, ett företag, en organi-
sation etc) som tillskrivs en identitet med handlingsmöjligheter (Latour 1998).
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Omdefinieringen av industriell service
De två företagen, MSK och Tjänst AB, inledde under 1990-talets början
förändringsarbeten som syftade till att förbättra kvalitet och effektivitet i
servicemötets organisation. Visionen var bland annat att skapa en mer
kontroller- och styrbar verksamhet med en väldefinierad kommersiell pro-
dukt. Förändringsarbetet motiverades med kvalitets- och effektivitets-
problem, vilket i sig inte behöver betyda att företagen börjat erbjuda sämre
service utan snarare att definitionerna på kvalitet och effektivitet hade
förändrats. Kvalitetsmodeller som TQM och tjänstekvalitet hade vid denna
tid etablerat nya lösningar för verksamhetsstyrning vilket i sig implicerade
att problem definierades på nya sätt.

Den nya definitionen på servicekvalitet innebar att det inte bara hand-
lade om huruvida den tekniska servicen på maskinen var tillfredsställande,
utan det inkluderade en helhetssyn på kundens relationer till företaget. I
båda företagen hade kundundersökningar genomförts, som visade att de
tekniskt var mycket bra, men medelmåttiga på till exempel leveranser,
fakturahantering och dokumentation. Det ledde bland annat till att MSK
standardiserade sin kundservice och införde kvalitetsmått avseende leve-
ranstid, faktureringstid och tillgänglighet på telefon.

I båda företagen började förändringsarbetet med en intern marknads-
föringskampanj där det nya kvalitetsbegreppet stod i fokus. På MSK pro-
ducerades till exempel en internbroschyr, där det gjordes klart att kvalitet
inte bara handlade om avvikelser i produktionen:

Våra kunder söker kvalitet i allt vi gör: I våra produkter, i vår kundservice,
i vårt sätt att kommunicera, i hur vi svarar upp mot deras behov. Från det
enklaste telefonsamtal till hur vi fakturerar, i allt mäter man vår kvalitet.

Tjänst AB ville bli det kundorienterade full-serviceföretaget och kvalitet
gavs betydelsen:

Det är kundens upplevelse som räknas. Han är vår domare.

Det förändringsarbete som inleddes i enlighet med den förnyade synen på
industriell service innebar framför allt aktiviteter inom ramen för mark-
nadsföring och försäljning. För det första skulle information om kunderna
systematiseras och struktureras. Syftet var att segmentera kunderna och
att kunna anpassa sin service enligt kundgruppernas kvalitetskrav, det vill
säga en slags kundanpassad standardisering. För det andra skulle service-
ingenjörernas kompetens utökas från ren teknisk kunskap till att också
omfatta marknadsföring och försäljning, och på så vis etablera ett service-
och försäljningsskript i servicemötet. Slutligen innebar förändringen en
strävan att etablera serviceavtal för att kunna reglera relationerna med
nyckelkunderna. I texten som följer utvecklas de tre förändringarna.
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Kundanpassad standardisering
Ett första steg mot kvalitet i verksamheten var att definiera vilken service
kundföretagen efterfrågade och på så vis öka kunskapen om kunden. I
Tjänst AB innebar det att marknadsfunktionen fick stort utrymme och skulle
omfatta även medarbetare i andra funktioner. De uppmanades till exem-
pel att systematiskt ”lyssna av kunderna /…/ bearbeta och systematisera
kundinformation”. I praktiken innebar det att centrala system för lagring
av information om kunder inrättades, istället för att som tidigare använda
serviceingenjörernas egna lokala system.

I MSK innebar information om kunder att dessa segmenterades i kund-
grupper utifrån deras olika servicebehov. På så vis skulle serviceerbjud-
anden kunna anpassas till varje kundgrupp, istället för att som tidigare
erbjuda allt till alla. MSK önskade genom detta få bättre möjlighet att
styra och kontrollera verksamheten.

Segmenteringen baserades på antagandet att olika grupper har olika
behov och kvalitetskrav, och därmed olika grund för kundlojalitet. De tre
grupperna delades in i småförbrukare, medelförbrukare och nyckelkunder.
Den största kundgruppen var medelförbrukare och deras kvalitetskrav
definierades som utförlig och tillförlitlig information om verktyg, vilket
avsåg till exempel prestanda och användningsområde. För småförbrukarna
bedömdes de viktigaste kvalitetsindikatorerna vara hög tillgänglighet och
tillförlitlighet. Nyckelkundernas lojalitet ansågs ligga i att samarbetet med
MSK tillförde ett kompetenstillskott. Denna differentieringsstrategi inne-
bar en kundanpassad standardisering (Lampel och Mintzberg 1996) som
skulle medge en effektiviserad resursallokering inom företaget.

För att möta respektive segments kvalitetskrav utvecklade MSK även
ett förslag till organiseringen av de olika servicemötena. Småförbrukarna
karaktäriserades av att de hade kort planeringshorisont och att de därför
ofta hade omedelbart behov av hjälp. Relationen till småförbrukarna skulle
främst upprätthållas på distans via telefon, fax eller datorkommunikation.
Specifika kvalitetsparametrar, som definierades för detta, var till exempel
att telefonen skulle besvaras inom högst tre ringsignaler och att kund-
order skulle levereras inom två dygn. Organisationens stödsystem skulle
anpassas genom att innesäljares prislistor och produktinformation upp-
daterades dagligen. Datorkommunikationen skulle också möjliggöra dags-
aktuell information direkt ut till kunderna. Eftersom innesäljarna inte hade
kontakt med kunderna i deras arbetsmiljö utarbetades ett datorstöd för att
på distans kunna erbjuda god rådgivning för val av verktyg. Det datorise-
rade hjälpmedlet skulle göra det möjligt att bygga upp en kunskapsbank
kring varje kunds verktygsåtgång. Genom dessa system skulle således fö-
retaget få en bättre kontroll över själva servicemötet, de kunde så att säga
redan i konstruktionen av serviceprocessen bygga in och säkra kvalitet.
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Medelförbrukarna hade en längre planeringshorisont, vilket bland an-
nat möjliggjorde ett offereringsförfarande där serviceingenjörer inför of-
fert kunde besöka kunderna och undersöka deras behov. Kvalitetskraven
för denna grupp definierades som tillförlitlig och ”bra” information. Fö-
retaget hade emellertid ingen kontroll över vilken information service-
ingenjörerna gav denna kundgrupp. Den bristande kontrollen skulle lösas
genom att utrusta serviceingenjörerna med nya visuella hjälpmedel som
komplement till produktkatalogens vanligtvis (enligt användarna) lång-
randiga och alltför tekniska beskrivningar. Genom att införa mer informa-
tionsmaterial och hjälpmedel uppmuntrades serviceingenjörerna att in-
formera och hjälpa till, dessutom ansågs det minska risken för att använd-
are skulle få felaktiga anvisningar. Med dessa hjälpmedel hoppades MSK
få inflytande även över de servicemöten som utspelade sig utanför företa-
gets lokaler.

Vad gäller MSK:s nyckelkunder skulle de även fortsättningsvis erbju-
das en relativt omfattande kundservice, men det nya för denna grupp var
att större åtaganden skulle regleras i avtalsform. All service vars resultat
kunde kvantifieras skulle således på sikt kommersialiseras och sådant som
tidigare erbjudits kostnadsfritt skulle prissättas. MSK:s ambition att reg-
lera kundservice i kommersiella avtal diskuteras nedan eftersom de ut-
gjorde en förändring i sig. Innan dess redogörs för den signifikativa för-
ändring som innebar att ett service- och försäljningsskript etablerades i
servicemötet.

Service- och försäljningsskript i servicemötet
Kvalitetsarbetet hade inneburit en utvidgad definition av begreppet kva-
litet, som kom att innefatta mer än enbart resultatet av kundservicen.
Kundens upplevda kvalitet blev således en funktion av såväl resultat som
process, det vill säga hur servicemötet i sig fortlöpte. Att styra kvaliteten i
servicemötena ansågs generellt som besvärligt, eftersom företagen inte
hade insyn i själva servicemötet (se t ex Gummesson 1991). Nyckeln till
kontroll ansågs ligga i möjligheten att påverka serviceingenjörernas age-
rande, varför både MSK och Tjänst AB satsade på kompetensutveckling
inriktad på ”service”. Serviceingenjörernas kompetens skulle stärkas ge-
nom ökad kunskap om försäljning och marknadsföring.

MSK:s marknadschef beskrev framtidens medarbetare som specialist-
er inom olika områden där, underförstått, sälj- och marknadskompetens
utgjorde en önskvärd uppsättning egenskaper. De antog till och med att de
nya kompetenserna skulle komma att bli än viktigare än de tekniska, enligt
argumentet att vid bristande teknisk kompetens kan ingenjören alltid kalla
på hjälp men om de inte kunde hantera servicemötets genomförande fanns
ingen hjälp att få. Serviceingenjörernas roll skulle därmed omdefinieras
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genom att tona ner tekniker- och ingenjörrollen för att istället förstärka
rollen som försäljare och servicegivare.

I Tjänst AB gick de ett steg längre än MSK genom att inrätta renodlade
säljbefattningar, vilket kunde betraktas som ett kontroversiellt grepp, ef-
tersom det innebar att företagets kontaktyta med kunderna delades upp på
flera personer med olika funktioner. Säljkåren skulle genomgå en utbild-
ning som löpte över flera år med regelbundna träffar var tredje månad. De
fick lära sig olika säljstrategier och att hantera olika säljverktyg i syfte att
stärka kompetensen inom fyra områden; kunskap, säljteknik, målstyrning
och personliga egenskaper. De fick utöver säljträningen också arbeta med
Tjänst AB:s nya administrativa rutiner som till exempel hjälpmedel för
mätning och uppföljning av säljprestationen och för systematisering av
marknaden. Avsikten med den nya säljkåren var att de skulle hitta och
bearbeta nya kunder och marknader samt därefter upprätthålla en konti-
nuerlig kundkontakt, medan serviceingenjörerna skulle utföra den insålda
tjänsten.

Serviceavtal
Serviceavtal var en innovation inom industriell service och ledningen i de
båda företagen MSK och Tjänst AB, menade att det skulle bli bransch-
standard med tiden. Syftet med serviceavtalen kan sägas vara att öka möj-
ligheterna till styrning och kontroll. Genom att reglera relationerna till
nyckelkunderna i avtal skulle dels den odefinierade servicen göras mer
konkret och därmed möjlig att prissätta, dels skulle företaget bättre kunna
styra sina resurser genom att undvika att kundföretagens händelser tar
över i vardagen.

MSK ville genom att dokumentera serviceåtaganden i avtalsform kunna
prissätta kringservicen med utgångspunkt i värdet för kunden. Avtalen
skulle också göra det möjligt för kunden att betygssätta servicen utifrån
korrekta grunder. De resonerade som så att om kunden inte vet vilken
service som ska levereras finns heller ingen möjlighet att utvärdera den.
Det skulle ge MSK möjlighet att styra servicekvalitet även i långvariga
affärsrelationer.

För Tjänst AB ansågs serviceavtalen även viktiga för att minska kun-
dernas inflytande över den dagliga styrningen. Tjänst AB var i alla avse-
enden helt händelsestyrt då det var händelser hos kundföretagen som av-
gjorde vilka resurser som skulle avsättas och när det skulle ske. Det inne-
bar att resurserna utnyttjades ineffektivt. Serviceavtalen skulle därför ut-
formas så att kundföretagets inflytande över organisationen skulle minska.

Det fanns en klar koppling mellan serviceavtal och införandet av
marknadsförings- och försäljningsskript i serviceingenjörernas relation till
kunderna, eftersom försäljningsskriptet skulle stödja introduktionen av
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serviceavtalen. Vare sig MSK eller Tjänst AB har ”tvingat ut” den nya
avtalsformen på marknaden. Serviceavtalen var en ny produkt vars lanse-
ring krävde så kallad behovsskapande marknadsföring (Kotler 1999:38).
Att skapa behov måste betecknas som en ny företeelse på en marknad där
traditionen bjuder att kunden definierar problemet och serviceingenjören
deltar som problemlösare.

Omdefinierad service utmanar etablerad praktik
Förändringarna som initierades av Tjänst AB och MSK motiverades väl
och hade god acceptans bland medarbetarna. Ingen tycktes motsätta sig
respektive företags beskrivning av situationen och motiven till förändrings-
arbetet kan anses ha varit väl förankrade i företagen. Trots detta visade sig
förändringarna svåra att genomföra i praktiken. Det fanns ett slags
förändringsmotstånd, men inte av karaktären ”proteströrelse” utan mot-
ståndet var snarare inbyggt i praktikens egen rationalitet. I detta sista av-
snitt analyseras således effekterna av den omdefinierade servicen i mötet
med den etablerade praktiken.

Företagens ambition var att kommersialisera en tidigare kostnadsfri
kundservice och med det som utgångspunkt ville de genomföra ett antal
förändringar som skulle öka möjligheterna att styra och kontrollera service-
mötets utförande. De ville alltså öka den centrala styrningen över det
lokala servicemötet. Förändringarna introducerades i en verksamhet som
styrdes av en etablerad praktik skapad i en naturlig iscensättning mellan
serviceingenjörer, kunder och maskiner. Det industriella servicemötet
var organiserat med hjälp av habitualisering, vilket innebar att service-
ingenjörer och deras kunder tillsammans och relativt ostört hade enats
om vilka handlingar som fungerade och som därmed var rationella. Ett
kollegialt skript kan sägas vara den organiserande principen för dessa
möten, då serviceingenjör och kund relaterade till varandra som kollegor.
En effekt av detta var att serviceingenjörens handlingar visade att lojalite-
ten snarare låg hos kunden än hos det egna företaget. Den kollegiala rela-
tionen byggde bland annat på mötesdeltagarnas jämlikhet. Kunskapen om
kunderna var också främst lokaliserad till serviceingenjörerna och den
dagliga verksamheten styrdes dessutom till stor del av händelser hos kund-
erna.

De förändringar som introducerades utmanade det kollegiala skriptet.
Kunderna skulle delas in i olika kundgrupper och för varje grupp skulle
behov och kvalitetskrav specificeras i en slags kundanpassad standardise-
ring. Vidare skulle kunskapen om kunderna lagras i centraliserade system.
Ett utvidgat kvalitetsbegrepp introducerades, som utöver tjänstens resul-
tat också inkluderade processen i själva servicemötet. För att agera i
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enlighet med det nya kvalitetsbegreppet skulle serviceingenjörernas också
utbildas i service, med marknadsförings- och försäljningskunskap som
grund. Syftet var dels att skapa en mer affärsmässig relation men även att
öka försäljning och kundunderlag. Genom utbildningen och olika centralt
skapade försäljningsverktyg ville företagen öka kontrollen av servicemötets
utförande. Den organiserade kundkunskapen med den kundanpassade stan-
dardiseringen och kompetensutvecklingen av medarbetarna var viktiga
förutsättningar för att kunna formalisera företagets relationer till kunderna
genom serviceavtal.

Hur yttrade sig då förändringarna i praktiken och på vilket sätt utmana-
des den etablerade praktiken? Trots att serviceingenjörerna instämde i ar-
gumenten för förändringsarbetet var det mycket få som organiserade sina
kundmöten enligt de nya direktiven. Den förväntade uppdelningen av för-
säljning och utförande uteblev då de flesta säljarna fortsatta att arbeta
som serviceingenjörer och utförde de tjänster som de sålt in. Kund-
underlaget ansågs inte heller öka i förhållande till de resurser som avsatts.
I Tjänst AB menade de att de inte hunnit skaffa nya kunder, eftersom de
existerande kunderna tog all tid. Vid närmare granskning framkom att
flera av de nya kunderna tillkommit av eget initiativ. De uteblivna effek-
terna kan kanske förstås i att serviceingenjörerna, som visserligen ansåg
att processen i sig var viktig, inte gärna lämnade över det tekniska arbetet
till en annan person.

De menade också att den påbjudna systematiseringen av kunddata var
en nödvändig åtgärd, men att de standardiserade verktygen såsom kund-
kort inte fungerade på deras kunder eftersom de var så speciella. Service-
ingenjörerna fortsatte därför att samla merparten av informationen om
kunderna lokalt (i bästa fall nedskrivet, oftast i ”huvudet”) istället för att
använda de centrala systemen.

Även på MSK fortsatte serviceingenjörerna att agera enligt den etable-
rade kollegiala praktiken där kund och serviceingenjör med utgångspunkt
i maskiner tillsammans definierade problem. Påbjudna hjälpmedel använ-
des till exempel endast om de passade in i mötets organisation och tilläts
inte påverka mötet i sig. När en demonstrationsfilm användes hos en kund
ifrågasatte deltagarna filmens tillförlitlighet kraftigt eftersom de menade
att ingen verkstad såg ut som den på filmen. För dem var tillförlitlig
teknisk information sådan som fungerade i deras miljö. Servicemötets
aktörer, såväl kunder som serviceingenjörer, reagerade med skepsis mot
hjälpmedel, informationsmaterial och annat som inte stämde med prakti-
kens rationalitet enligt vilken ”tillförlitlighet” konstrueras i varje enskilt
servicemöte. Försöken att centralt konstruera servicemötenas innehåll vi-
sade sig vara svårt, och argumentet från serviceingenjörerna var att inget
servicemöte är det andra likt. Vad som är tillförlitlig teknisk information
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för någon kanske inte gäller för en annan. När serviceingenjörerna före-
slår verktyg eller tekniska lösningar för kunderna bemöts de ofta av kom-
mentarer i stil med ”det är säkert bra för de flesta men vi…”

Det påbjudna försäljnings- och serviceskriptet utmanade service-
ingenjörernas yrkesroll, i och med att företagen efterfrågade och premie-
rade nya färdigheter viktiga för servicemötet. Säljutbildningen som Tjänst
AB:s säljkår genomgick erbjöd en alternativ iscensättning där service-
ingenjörer tränades i en ny roll. Rätt agerad erbjöd denna roll en repertoar
av rutiner för att ta kontroll över mötets organisation. Det kan beskrivas
med hjälp av en teatermetafor där man agerar enligt rollen när man står på
scenen och ”som vanligt” bakom scenen. I serviceingenjörernas fall inne-
bar det att de skulle ha ett mer affärsmässigt agerande på scenen, men i
praktiken fungerade det kollegiala skriptet både på scenen i mötet med
kunderna och bakom scenen. Serviceingenjörerna menade att deras fram-
gång låg i förmågan att agera inom den naturliga iscensättningen och inte
enligt en intränad roll.

Serviceavtal kan ses som en teknik med vars hjälp företagen ville be-
fästa de nya idéer de ansåg viktiga för att kunna styra och kontrollera
servicemötet med utgångspunkt bland annat i ett kvalitetsbegrepp, som
omfattar såväl det tekniska resultatet som processen i själva servicemötet.
Vilka konsekvenser har då de nya serviceavtalen för servicemötet?

Den här typen av serviceavtal introducerar nya referensramar i relatio-
nen till kunderna. Den naturliga iscensättningen, som karaktäriseras av
att serviceingenjörer säljer och utför tjänster relaterade till en eller flera
defekter i maskinparken, sätts ur spel. Avtalet innebär att den tekniska
artefakten maskinen, som tidigare bidragit till servicemötets organisering,
ersätts av abstraktioner som ”värdehöjning”, ”tillgänglighet” och ”opti-
mering”. De problem som ska lösas relateras också till dessa abstraktio-
ner vilket skiljer sig från en situation där problemen är lokalt förankrade i
kundföretagets maskinpark och/eller anläggning. Exempelvis kan en tjänst
som ”optimering” åskådliggöras i diagram som visar testkörningar under
olika förhållanden, istället för att kund och serviceingenjör tillsammans
testkör olika kombinationer och på basis av det avgör vad som är den
bästa lösningen. Abstraheringen består då i att tjänsten ”optimering” för-
ankras i mötet mellan ut- och indata och datoriserade hjälpmedel, istället
för att den lokala maskinen organiserar servicemötet. Tjänsten kan genom
abstrahering produceras ”var som helst” vilket gör att företagens möjlig-
heter att organisera servicemötet dramatiskt ökar. Om de industriella
serviceföretagen framgångsrikt kan formulera och lokalisera kundens be-
hov i avtal istället för att lösa problem definierade av kunden i den lokala
kontexten behöver tjänsten inte längre samordnas lokalt utan organise-
ringen kan flyttas ”bakom scenen”.
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Utan avtalen samordnades servicemötet lokalt av kund, serviceingenjör
och maskin, och följde principen om jämlikhet mellan deltagarna. Denna
jämlikhet kan komma att minska i betydelse eftersom serviceavtalet i sig
visar att aktörerna är överens på en centraliserad relationsnivå.

Serviceavtalet innebär vidare att ansvaret för kundrelationen avpersoni-
fieras, eftersom samtliga servicemöten regleras inom avtalets ram och där-
för inte behöver förhandlas fram. I den kollegiala praktiken var det däre-
mot de olika deltagarna i servicemötet som personligen tog ansvar för
relationens fortlevnad, något som inte är nödvändigt i en relation reglerad
i avtal. Serviceavtalet innebär att olika experter kan utföra sina respektive
moduler i serviceavtalet efter ett i förväg bestämt schema. En av dessa
expertroller bygger på kunskap om försäljning och marknadsföring, och
avtalen lämnar fältet öppet för renodlade säljare att ta över och kontroll-
era servicemötets organisation med hjälp av intränade rollrepertoarer och
ett omfattande standardiserat presentationsmaterial.

Syftet att genom serviceavtal åstadkomma ett ökat kundfokus tycks få
den paradoxala effekten att avståndet mellan serviceingenjör/säljare och
kund ökar. Betydelsen av den unika relationen mellan individer tonas ner,
till förmån för specifikationer i avtal som har konstruerats med hjälp av
standardiserade måttenheter, mätmetoder och tekniker. Makten att formu-
lera det önskvärda utfallet av mötet mellan säljare och kund förskjuts från
namngivna individer i en lokal kontext, till databaser där ”kunden” fram-
träder som ett aggregat av en uppsättning kravspecifikationer.
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KAPITEL 13

KVALITETSRÖRELSEN
– KONSEKVENSER FÖR

INDIVID, ORGANISATION
OCH SAMHÄLLE

Hans Hasselbladh

Den avslutande diskussionen är inte en syntes av de föregående kapitlens
slutsatser. De står på sina egna ben, skiljer sig i somt och liknar varandra
i annat. Som nämndes i inledningskapitlet finns det anledning att utsträcka
diskussionen om effekter av kvalitetsstyrning längre än till frågor om de
anställda mår bra och produktiviteten stiger. I detta avslutande kapitel
kommer två frågor som aktualiseras av boken att behandlas. Den första
gäller kvalitetsrörelsen som exempel på fenomenet managementrörelser.
Den andra frågan gäller vad som står på spel om kvalitetsrörelsens dok-
trin, formella kunskap och tekniker blir vägledande för förändring i sam-
hället. Den diskussionen kommer att föras med avseende på analysnivåerna
individ, organisation och samhälle.

Kvalitetsrörelsen
I likhet med rationaliseringsrörelsen under 1900-talets första hälft, har
kvalitetsrörelsens framväxt som en global managementrörelse varit för-
knippad med en betydande social mobilisering. En viktig skillnad är att
rationaliseringsrörelsen också var en central del i etableringen av ”mana-
gement” som en domän för kunskap och handling. Doktriner, formell kun-
skap och tekniker med bäring på alla slags formella organisationer hade
inte funnits tidigare och det är således inom denna, av rationaliserings-
rörelsen etablerade domän, som kvalitetsrörelsens doktrin växer fram. Den
egentliga transformationen inleds med att ”Kunden” etableras som ett nytt
och allomfattande ideal för styrning och utvärdering – det blir utgångs-
punkten för en ny styrdoktrin. Efter den tidpunkten blir kvalitetsstyrning
en utmaning mot etablerade former av management, som kunskap såväl
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som praktik. Kvalitetsrörelsen kunde verka som bildstorm-are inom ett
redan etablerat fält av möjliga positioner, vilket gjorde att man aldrig be-
hövde strida för sitt projekts principiella tänkbarhet. Istället har all kraft
kunnat koncentreras på att nödvändiggöra förändring, att analysera och
debattera på temat att den etablerade ordningen inte längre förmår svara
mot tidens krav.

I det sammanhanget finns ett mycket nära samband mellan den sociala
mobilisering som skapar en managementrörelse och det sätt på vilket den
söker vinna företräde för en särskild uppfattning om vad som är problem
och lösningar. Det är egentligen två sidor av samma sak. Man blir bok-
stavligen aktör i en managementrörelse genom att offentligt och kontinu-
erligt börja företräda vissa ståndpunkter, med ett engagemang som sträcker
sig från att vara en enskild och kanske isolerad eldsjäl, till att vara en
centralt placerad, yrkesmässigt heltidsengagerad forskare, policyproducent
eller konsult (jämför Eyerman och Jamison 1991). Allt som sägs och görs
på temat kvalitetsstyrning utgör en formation i samhället som vi i denna
bok benämnt kvalitetsrörelsen. Det är ett begreppsliggörande som inte
enbart täcker det som behandlas i denna bok. Begreppet är tänkt att fånga
en viss typ av förändringsprocesser i moderna samhällen, som rationa-
liseringsrörelsen var det tidigaste historiska exemplet på. Den första halvan
av detta kapitel tar upp tre aspekter av managementrörelser och deras möj-
liga effekter. Den första aspekten gäller förutsättningarna för problema-
tisering, det skede när en managementrörelse söker etablera sig som en
sammanhållen utmaning mot en etablerad ordning. Den andra aspekten är
innehållet i managementrörelser – ideal, kunskap och tekniker. Dessa tre
ömsesidigt beroende men har också en relativ autonomi. Den sista aspek-
ten gäller hur man kan bedöma effekter av managementrörelser.

Managementrörelsers möjlighetsvillkor
I moderna samhällen diskuteras det oavbrutet. Många frågor blir inte an-
nat än snabbt övergående irritationer på samhällsordningen. Avbrutna pro-
blematiseringar försvinner dock inte alltid, de kan dras in i och assimile-
ras i nya problematiseringar och program för förändring. Karlssons kapi-
tel lyfter fram hur kvalitetsrörelsen förmått integrera allehanda skiftande
idéer och utgångspunkter för styrning i organisationer (jämför Røvik 2000).
Den ständigt pågående problematiseringen, från skiftande utgångspunk-
ter, skapar en relativisering av vårt samhälles institutionella struktur och
därmed en benägenhet att betrakta förändring som något eftersträvansvärt
i sig. Det senmoderna samhället har få inslag kring vilka det råder en
sådan slutenhet som var utmärkande för det förmoderna samhället. I det
sammanhanget kan man emellertid notera att kvalitetsrörelsens agenda
tycks syfta till att skapa just en partiell stängning, nämligen kring den
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centrala frågan om den högre meningen med samhälle och arbetsliv. Och
svaret är till synes enkelt: Kunden ska tillfredställas!

Moderniteten präglas också av att det som sägs, tenderar att sägas sam-
tidigt och överallt (jämför Giddens 1990). Rationaliseringsrörelsens rela-
tivt långsamma utbredning under 1900-talet är slående som kontrast i det
avseendet. I det fallet tog den globala utbredningen mer än ett halvt sekel,
och processen fick ”startas om” i varje land (Guillén 1994). Mycket av
det som rationaliseringsrörelsen tvingades kommunicera, debattera och
specificera är numera accepterat som vedertagen kunskap och praxis. Or-
ganisationer ”finns”, styrning är ”nödvändig” och lokal visdom hålls inte
högt. Rationalisering, i form av instrumentellt tänkande och handlande,
har en sekellång historia i dagens arbetsorganisationer. Kvalitetsrörelsen
utvecklades inom ramen för denna ordning och har därför kunnat begränsa
sin agenda till att företräda en viss typ av instrumentell orientering, sna-
rare än att strida för instrumentellt tänkande och handlande i sig, vilket
var ett av de mer framträdande dragen i rationaliseringsrörelsens utveck-
ling. Därtill kommer att management blivit ett internationellt fält av
kunskapsbildning och praktikutveckling. Det som sägs om management
sägs per definition också samtidigt i stora delar av världen. Spridning, i
den mening som man talar om spridning av innovationer, blir då mindre
relevant. De stora företagen är genuint transnationella och bedriver sin
verksamhet allt mindre med nationella gränser som indelningsgrund. Det
som sägs och görs i USA får därmed väldigt snabbt, om inte omedelbart,
fäste i andra länder.

Managementrörelser har ett speciellt rekvisit för framgång, om man
med det menar acceptans och tillämpning i hela arbetslivet. Ledningar i
företag och förvaltningar måste vinnas på flera nivåer inom organisation-
erna. Den utsträckning i vilken sådana nationella eliter vinns för en
managementrörelse spelar en stor roll (Guillén 1994). Kvalitetsrörelsens
tendens att göra många frågor som tidigare hört till en annan ”nivå” (natio-
nellt politiska eller korporativa, professionella, individuella) till organisa-
tionsfrågor (läs ledningsfrågor på organisationsnivån) låg i en mening ”i
tiden” under 1980- och 90-talen.1 Men dessa idéer placerades i tiden del-
vis genom att management allt mer vann insteg som doktrin och formell
kunskap i olika former av policyprocesser. Ett viktigt särdrag i kvalitets-
rörelsens utveckling är den starka statliga, och till och med överstatliga,
sanktion dess agenda har fått (Furusten; Hasselbladh och Lundgren samt
Bejerot och Erlingsdóttir i denna bok). Det är en av de grundläggande
faktorer som gjort doktrin och formell kunskap om kvalitetsstyrning till
en rörelse, inte bara en samling texter, utsagor och experter som ingen

1 Se Hasselbladh 2001, för en mer utförlig analys.
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fäster sig vid.2 Detta förhållande skapar inte anslutning i sig, men det på-
verkar förändringens handlingsvillkor. Det blir svårare för såväl chefer
som andra grupper eller enskilda att aktivt tala mot förändring i den rikt-
ning som kvalitetsrörelsen företräder. Eldsjälar, forskare, konsulter och
policyproducenter får ett större spelutrymme genom att motargument blir
mindre legitima. Olika aktörer har således betydelse. En statlig myndig-
het är inte en aktör bland andra. Även om all handling i någon mening är
lokal, har vissa aktörers handlingar en speciell karaktär. Staten har en
definitionsmakt, som bland annat men inte bara, tar sig uttryck i dess lag-
stiftande och reglerande kapacitet (Bourdieu 1999). Att den i vissa fall
utövas av relativt autonoma myndigheter förändrar inte detta, men öppnar
för en parallell och ibland divergerande definitionsmakt.

Managementrörelsers mobilisering, genomslag och effekter är inte glo-
balt likformiga. Det finns ännu inte några systematiska, världsomfattande
jämförande undersökningar av kvalitetsstyrning av det slag som till ex-
empel gjorts av New Public Management (Hood 1995; Olson m fl 1998).
I det fallet kunde forskarna påvisa, i strid med vad såväl anhängare som
motståndare till NPM hävdade, att det fanns betydande skillnader mellan
olika länder. New Public Management hade stort genomslag i de anglo-
saxiska länderna, ganska stort i Danmark och Sverige, men obetydligt i
Tyskland, Frankrike och Italien. Med reservation för de inte helt entydiga
definitionerna av hur detta mättes i undersökningarna och att de skedde
relativt kort tid efter att NPM etablerats inom OECD som ett program för
förändring i den offentliga sektorn (Sahlin-Andersson 1998), pekar detta
på vikten av att beakta olika länders institutionella förhållanden. Att NPM
fick starkt genomslag i Storbritannien, måste ses mot bakgrund av ett lång-
varigt och konsekvent nationellt reformprogram, riktat mot etablerade styr-
former och relationer i både privat och offentlig sektor. ”Thatcherismen”
skulle i så fall också vara en förklaring till betoningen av kvalitetsstyrning
i den brittiska offentliga sektorn (Martinez Lucio och MacKenzie 1999).
Mer generellt är relationer, styrkeförhållanden och graden av konsensus
inom länders eliter olikartade. Det påverkar både om och hur en ny agenda
för styrning av hela eller delar samhället kan vinna gehör. I Hasselbladh
och Lundgrens kapitel påvisades att staten har haft olika roller i etablerandet
av kvalitetsstyrning i USA och Sverige. Detsamma är tydligt i Guilléns
(1994) historiska analyser av tidigare managementrörelser.

2 Det finns gott om sådana i det moderna samhället, idéer som kodifierats till mer eller
mindre formell kunskap, presenterade som ett alternativt sätt att organisera och styra
hela eller delar av samhället, men som aldrig vinner tillträde till vare sig de miljöer där
samhälls- eller organisationsdesign diskuteras eller handlingsmiljöer.
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Managementrörelsers olika element
En managementrörelse har inte en solid, väl sammanhållen agenda som
antas eller förkastas i sin helhet. Analytiskt kan man separera mellan olika
element, som har en relativ autonomi i förhållande till varandra (jämför
Hasselbladh och Kallinikos 2000). Till att börja med finns det vi hittills
kallat doktrinen, en renodlad form av sammanhållande framställning som
gör det möjligt att tala om ett tema efter en viss logik. Det inslaget är
skriftspråkligt buret och kan i princip förstås och kommuniceras av alla.
Det är starkt normativt, men presenteras regelmässigt i den nya kunska-
pens form – till exempel vi vet nu att kunden är den centrala utgångspunk-
ten för all verksamhet i organisationer. I nästa steg kan man tala om en
formell kunskap som utvecklats kring en sådan idealföreställning, med
definitioner, kategorier, argumentation, historieskrivning och tolkningar
av etablerade tankesätt och praktiker. Den är också skriftspråkligt buren,
men med högre komplexitet och ett mer sammanhängande språk. Fram-
växten av formell kunskap går hand i hand med att en expertis etableras,
som söker skapa tolkningsföreträde om vad som är sann kunskap på detta
område (en kamp som i vissa fall varit ganska intensiv inom kvalitets-
rörelsen).

Till sist finns tekniker, generaliserade modeller och tillvägagångssätt,
utformade för att kunna anbringas på en verksamhet, såsom olika metoder
för mätning och utvärdering. De är tekniska i meningen att de är avsedda
att intervenera i något – klassificera, mäta, ordna och utvärdera – inte i
meningen att de är neutrala instrument som kan användas helt efter an-
vändarens intentioner. Denna typ av redskap formar användaren, snarare
än tvärtom. Alla tekniker för det moderna arbetslivet är instrumentella
och påför användaren en viss orientering: distans, standardiserat mätande
och nyttotänkande. Varför teknikerna ska användas och hur de ska förstås
finns specificerat i idealföreställningar och formell kunskap, men det är
inte determinerande. Att något inte är determinerat innebär inte att ”det
blir som det sker”, utan snarare att det finns ett handlings- och tolknings-
utrymme i relationen mellan doktrin, formell kunskap och tekniker.

Doktrin, kunskap och tekniker är relaterade till varandra men utgör inte
en helgjuten enhet. När alla finns utvecklade på ett och samma tema, så-
som kvalitetsstyrning, kan vart och ett av dessa element, i princip, kommu-

3 I vilken följd de tre beståndsdelarna utvecklas är inte givet, utan en empirisk fråga. I
fråga om kvalitetsrörelsen skedde detta i ett nätverk av amerikanska forskare och kon-
sulter, japanska myndigheter och japansk industri. Med reservation för historieskrivningen
av detta skede, förefaller det som om det skedde en parallell renodling och artikulering
av ideal, diskursivering av kunskap samt formalisering och raffinering av tekniker.
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niceras och spridas separat.3 Det är till och med troligt att spridningen är
”asymmetrisk” mellan olika slags miljöer. Utvecklingsavdelningen på ett
landsting, medicinkliniken på ett sjukhus och socialstyrelsen kommer att
exponeras för, ta till sig och tillämpa olika mycket av de tre elementen i
kvalitetsstyrning. De nationella och internationella miljöer som behand-
lats i boken artikulerar kvalitetsstyrningens doktrin med bäring på ett land
(eller Europa i fråga om EU:s organ), på en sektor i samhället eller för
enskilda organisationer. Detta utgör en mer eller mindre konsekvent och
sammanhängande problematisering av något som bör förändras. Här är
som nämndes tidigare övergången till formell kunskap om kvalitetsstyrning
glidande. Forskningsresultat (korrelationer mellan kundorientering och
lönsamhet, ”kvalitetskostnader” etc) anförs, argumentation i texter kan
övergå till ett mer strikt och expertbetonat språk. Parallellt eller efter det
skedet lanseras också ett program, en principiell beskrivning av alla de
åtgärder och nya tankesätt som nödvändiggörs genom problematiseringen.
Längre än så kan utvecklingen inte gå i denna typ av miljöer – man kan
formulera ett program, sprida det och argumentera, uppmuntra och hota
för att få andra att göra samma slags problematisering och utforma samma
slags program i andra miljöer.

Effekter av managementrörelser
Det leder över till frågan om vad som sker i företag och förvaltningar när
kvalitetsstyrning introduceras. I likhet med frågan om effekter i nationella
kontexter, är den mer komplicerad än att kvalitetsstyrning avvisas eller
antas i sin helhet. I organisationer infinner sig många tänkbara och möj-
liga kombinationer och tillämpningar av doktrin, kunskap och tekniker.
Exempelvis har organisationsforskningen ofta påvisat att påstådd föränd-
ring inskränker sig till att vissa grupper (chefer och/eller andra anhäng-
are) i organisationer använder sig av en viss vokabulär och att begränsade
formella strukturer ändras (Brunsson och Olsen 1990; Czarniawska 2001).
”They talk the talk, but do they walk the walk?” Det är en fullt möjligt
effekt av en managementrörelse på organisationsnivån. Men det relativa
oberoendet mellan ideal, kunskap och tekniker öppnar också för andra
utfall. Olika grupper och verksamheter i organisationer kan möta och till-
lämpa olika element, till följd av medvetna överväganden eller vad aktö-
rerna uppfattar som praktiska överväganden. I Vabøs kapitel framträder
en tydlig bild av en ”regisserad” process, där ledningen söker styra hur
och på vilket sätt kvalitetsstyrning ska motiveras och införas i hemtjänsten.
I Styhres kapitel har framför allt olika praktiskt orienterade planerings-
och utvärderingstekniker införts, medan ”överbyggnaden” i form av ideal
och kunskap hållits, eller blivit, ganska begränsad (jämför Guillén om
scientific management 1994:56). Ideal, kunskap och tekniker kan också
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komma att bli separerade över tiden, av samma skäl som ovan. I kapitlet
av Bejerot och Erlingsdóttir framträder ett sådant mönster inom hälso-
och sjukvården (se också Bejerot och Hasselbladh 2001).

Det finns skäl att vara försiktig med alltför entydiga slutsatser om ef-
fekter på organisationsnivån. Förutom att utfall kan ske i form av olika
kombinationer som skisserats ovan tillkommer två mer genuina problem i
analysen. För det första måste forskaren ta ställning till om aktörernas
egna uppfattningar om tillämpning ska vara vägledande, eller om det ska
bedömas på andra, eller åtminstone fler grunder. Utsagor om att något har
havererat eller misslyckats är en lika osäker grund som utsagor om mot-
satsen. Till exempel säger många inom sjukvården att utvärderings-
instrumentet QUL endast blev en aktivitet som ledningen genomförde några
gånger utan några effekter på verksamheten (se t ex Öhrming och Sverke
i denna bok). Samtidigt bedrivs ett omfattande arbete med nationella medi-
cinska kvalitetsregister, som utgör en kombination av professionens sedan
länge etablerade interna utvecklingsarbete och kvalitetsstyrning (Social-
styrelsen 2001. Se även Bejerot och Erlingsdóttir i denna volym). Det
arbetet är tänkt att vägleda och styra all dokumentation och utvärdering
av medicinsk behandling. Men aktörerna ser inte någon koppling mellan
det tidigare arbetet med QUL och det nuvarande med kvalitetsregister.
QUL var något man gjorde på kliniken, som det inte blev så mycket med,
medan de nya registren utformas i samarbete mellan specialiteterna och
socialstyrelsen på nationell nivå. Relationen är inte heller kausal, så att
QUL ledde till det senare. Däremot pekar detta på vikten av att uppmärk-
samma tidsförskjutningar och ”hopp” mellan aktiviteter på olika nivåer i
en förändringsprocess.

Ett annat skäl till försiktighet i analyser av effekter är svårigheten att
skilja ut till intet förpliktigande prat från kollektiva omdefinitioner av verk-
samheten. Den uppdelning som här görs mellan doktrin, kunskap och tek-
niker betyder inte att de två första är ”prat”. Doktrin och formell kunskap
är också praktiska i så måtto att de artikuleras och kommuniceras i organi-
sationer. Tekniker är praktiska i en annan mening, de kan användas för att
intervenera – ingripa i, forma och påverka handling, till exempel genom
att mäta och utvärdera vad kunder tycker om hotellets reception. Det är
svårt att bedöma effekten av till synes triviala förändringar av sådant som
hur man kategoriserar och samlar information, nyckeltal och rutiner. Med
en travesti på Foucault; att veta vad man gör är en sak, men att veta vad
”det vi gör” gör med oss är en annan sak. Vad betyder det att ha genomfört
den ”bekännelse” som faktiskt är nödvändig för att kunna besvara USK-
manualens frågor, även om detta inte följs av direkta  förändringsåtgärder
(Hansson och Adam i denna volym)? Även här är det vanskligt att be-
gränsa analyserna till organisationsnivån. Vad betyder exempelvis kvalitets-
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styrningens vokabulär när uppdrag formuleras till en politiskt styrd orga-
nisation?

Till sist, är ytterligare en begränsning i analysen av en management-
rörelses effekter värd att beakta. I någon mening måste forskaren göra en
avgränsning av sitt studieobjekt, den omfattar inte allt som rör sig i tiden
utan måste vara någon form av motiverad avgränsning kring vissa teman,
aktiviteter, miljöer etc. Det betyder inte att en managementrörelse verkar
i ett vakuum. Ju mer utbredd och institutionellt förankrad en management-
rörelse blir, desto svårare blir den att skilja från andra tendenser i sam-
hället. Att kartlägga och bedöma alla sådana tänkbara samband är en ogörlig
uppgift. Guillén (1994) begränsar sig exempelvis till att relatera de mana-
gementrörelser han studerar till ett antal ”givna” nationella faktorer,
såsom arbetsmarknadsrelationer, statens roll och eliternas ”mentalitet”.
I vårt fall skulle man kunna hävda att det ligger nära till hands att ta hän-
syn till New Public Management, globaliseringen av ekonomin, den så
kallade nyliberalismen inom politiken och ett antal andra samtida tenden-
ser. Det har till en del gjorts i kapitlen av Berg och Karlsson, men en sådan
analys kan av naturliga skäl bara bli mycket översiktlig. En viktig fråga
som kan ställas är dock: Har den studerade managementrörelsen mötts av
tendenser i en annan riktning eller utmanats av krafter som inte velat ha
den förändring som påbjuds? Vi har inte kunnat hitta sådana exempel,
annat än i de enskilda organisationernas processer, där motstånd ibland
antar motsträvighetens och gycklets former (Gustavsson, Vabø, Öhrming
och Sverke i denna volym).

Den följande diskussionen i kapitlet kommer att beröra möjliga effek-
ter av kvalitetsstyrning för individer, organisationer och samhället. Dis-
kussionen är medvetet avskalad de partikulära egenskaper och relationer
som alltid är för handen i verkligheten. Det finns dock en underförstådd,
stiliserad sådan ordning mot vilken kvalitetsstyrningens möjliga effekter
tecknas – efterkrigstidens arbetsliv och samhälle med arbetet som ett be-
gränsat och villkorligt engagemang, byråkratiskt styrda organisationer samt
politiskt konstruerad blandekonomi och deltagardemokrati.

En möjlig rekonstruktion av individen i arbetslivet
Individen i arbetslivet är aldrig isolerad från andra människor. Arbete sker
nästan alltid, direkt eller förmedlat, med, åt och under andra. Den arbet-
ande individen handlar i roller och positioner samt genom tekniska och
ekonomiska system. Naturligtvis har vi vänner och bekanta på arbetsplat-
ser, känslor kommer i svang, saker sker utanför de formella kanalerna och
arenorna. Men det signifikativa för arbetslivet är att det finns roller, rela-
tioner, regler, system och mål som är avsiktligt skapade, bland annat för
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att minska, eliminera eller transformera det genuint sociala. Ett sätt att
ställa frågan om individen i arbetslivet kan då snarare vara: Hur konstru-
eras vi som anställda, som innehavare av roller och infogade i komplice-
rade system?

Vi kan ha arbeten där vi bokstavligt plågar våra kroppar på ett sätt som
vi aldrig skulle drömma om i vardagslivet. Eller där vi är toleranta, re-
sponsiva och vänliga i en utsträckning som i vardagslivet förknippas med
genuin godhet. Arbete, eller snarare arbetets ramar, formar oss genom att
kräva, inrikta, uppfordra och stimulera ett stort antal olika orienteringar
och kapaciteter. Det är när denna formning får en smal, ensidig och enbart
krävande karaktär som man kan tala om utarmade arbeten. Det är en gam-
mal och etablerad kritik mot tayloristisk, och i nutid så kallad toyotistisk,
arbetsorganisation. Så långt är det inte komplicerat. När arbetet organise-
ras så att det fysiskt sliter ned och psykiskt förminskar människor anser de
flesta att det är något problematiskt, som åtminstone motiverar en ekono-
misk kompensation (jämför bilarbetares löner i de flesta i-länder). Men
det finns andra aspekter av individens relation till arbetet som är mer kom-
plicerade. Vi vill peka på två problematiska, möjliga effekter av kvalitets-
styrning i det sammanhanget. Den första är den att tidigare etablerade
gränser, också i arbeten som ”expanderar” individen, inte betraktas som
legitima. Arbetets ramar kan skapa krav utan gränser på individen. Det
andra är att endast en typ av motivbild blir legitim att kanalisera sitt enga-
gemang i. Arbetets ramar verkar inte bara begränsande utan driver, upp-
muntrar och socialiserar ofta anställda till att bli och göra mer på ett sätt
som inte liknar de tidigare nämnda utsvettningsstrategierna. Utvecklings-
processer i arbetslivet kan få den anställde att ”bli något mer” än den varit
tidigare. Det är inte heller något nytt inslag i arbetslivet, möjligen har fler
anställda sådana krav eller möjligheter nu än tidigare. Denna utveckling
mot ”det nya arbetet” beskrivs ofta i lätt hänförda tonfall som något enty-
digt gott som till sist förlösts ur historiens sköte.

En av de centrala idealen i kvalitetsstyrning är ”ständiga förbättringar”.
Det är en öppen och tolkningsbar princip, som kan ges skiftande inrikt-
ning och innebörd i utformningen av tekniker för styrning. Styhres fall
illustrerar hur den pragmatiskt orienterade Kaizen-filosofin tillämpas i
några svenska företag, där den nya inriktningen snarast blir en ständigt
pågående strävan att hitta ”korta vägen”. De ständiga förbättringarna in-
riktas mot arbetssätt i en teknisk miljö, som är instrumentell i hela sin
uppenbarelse. Men viktigast är ändå kanske att utvecklingen av medel
står i fokus, inte mål. Man söker hela tiden enklare, snabbare, resurssnål-
are tillvägagångssätt, i en miljö där man traditionellt förhåller sig instru-
mentellt och pragmatiskt till hur man gör. Men om ständiga förbättringar
istället inriktas mot mål och resultat bryts en av de centrala barriärerna
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mellan individen och arbetet – vetskapen att en viss prestation är tillräck-
lig. Inte minst i verksamheter där resultaten är svårbedömbara och den
anställde engagerar sig i och expanderas av sitt arbete kan detta bli mycket
prekärt. Om sådana verksamheter börjar styras efter ledstjärnan att allt
alltid kan göras bättre, med utvärderingar som söker nya förbättringsom-
råden, med målnivåer som ständigt revideras uppåt löper den anställde
risk att ockuperas av, snarare än expanderas av sitt arbete (jämför Öhrming
och Sverke i denna bok). När sådant arbete dessutom genom informations-
teknologin kan bedrivas dygnet runt, var som helst, kan gränsen mellan
arbete och privatliv lösas upp. Arbetet blir gränslöst, i en mening som det
tidigare endast varit för mycket engagerade egenföretagare och verkställ-
ande ledningar, men utan några av deras kompensationer. Arbetskon-
traktets ömsesidiga åtaganden kan urarta till ensidiga krav utan gränser.

Den andra risken gäller monopoliseringen av arbetets motivbild. Det är
en något mer komplicerad fråga än den tidigare, eftersom den måste ses i
förhållande till lönearbetets historiska utveckling. Lönearbetet i sin mo-
derna form har alltid varit ett begränsat engagemang i flera avseenden.
Man ställer en del av sin tid, kropp, kunskap och engagemang till förfog-
ande mot ersättning i pengar. Vissa delar av individen har inte efterfrågats
av arbetsgivare, medan andra kapaciteter alltid har varit föremål för en
dragkamp mellan anställda och arbetsgivare. Vi känner igen nutidens dis-
kussioner om att större ansvar och fördjupad kunskap kopplas till högre
lön. Men en historiskt viktig del i relationen mellan anställd och arbetsgiv-
are har varit de begränsade kraven på anslutning till organisationens mål
på nivåer under den högsta ledningen. Anställda ända upp till nivån mellan-
chef har i princip kunnat undgå direkta krav på att explicit bekänna sig till
huvudmannens och ledningens mål. Detta förhållande har gjort att poten-
tiella konflikter kunnat undvikas, då olika motivbilder kunnat ställas i or-
ganisationens tjänst. Behov och intressen av inkomst, status, tillhörighet,
engagemang i olika professionella verksamheter har varit fullt legitima
motiv för arbetet. Man kan till och med säga att stora hierarkiskt styrda
organisationer kännetecknas av att sådana selektiva belöningar, motiv och
handlingar kopplas samman till imperfekt fungerande system av medel
för att uppnå mål. Den av managementlitteraturen så ofta förklemade tek-
nikern, som brinner för exempelvis att utveckla nya ytmaterial, har fullt
legitimt kunnat avgränsa sig till det han/hon tycker är meningsfullt och
intressant. Kvalitetsstyrningens kundfokus är som doktrin en brytning med
denna borgfred. Det finns två aspekter av detta, en som gäller vilka motiv-
bilder som anses legitima, en som gäller på vilken nivå mål–medel avväg-
ningar ska göras.

Kvalitetsstyrning som styrdoktrin karakteriseras av, eller är, ett konse-
kvent och ovillkorligt överordnande av kundens preferenser som vägle-
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dande för all handling i organisationer. Såsom andra ”stora” idéer ges den
i vissa fall en uttolkning som kräver att det ”rena” formar alla typer av
handling (jämför klass, ras, nytta eller andra ”heltäckande” handlings-
principer). Men även om förändringarna inte går längre än att låta kund-
nyttan utgöra det enda accepterade relevanskriteriet när arbetet diskuteras
i officiella och semiofficiella sammanhang, kan det få betydande konse-
kvenser (se Gustavsson i denna bok). De motivbilder som nämndes tidi-
gare diskvalificeras som för ”låga” (lön och status), ”höga” (göra gott och
hjälpa) eller ”fel” (mikrobiologi är kul). Att inte längre kunna prata om
sitt arbete i sanktionerade termer innebär en stor skillnad. Den andra as-
pekten av detta är att organisationer traditionellt har fungerat som ganska
komplicerade mål–medel kedjor. Kvalitetsstyrning som doktrin, och många
av dess tekniker, är ett radikalt försök att förflytta mer av avvägningen
mellan mål och medel till de enskilda anställda. Genom att som individ
konsekvent följa en viss orientering ska i princip varje anställd kunna
handla så att det ligger i linje med de mål som formulerats av ledningen
(jämför Kunda 1992; Bergström 1998; Maravelias 2000). Det finns en rad
aspekter av detta som vi kommer att diskutera som effekter på organisa-
tionsnivån, men här ställer vi frågan: Hur robust är ett system som förut-
sätter att många individer gör samma typer av avvägningar mellan mål
och medel? Hur uppfattar den anställde den förmedlade närvaron av ”Kun-
den” i sitt dagliga arbete? ”Kunden” representeras genom mer eller min-
dre abstrakta mått och siffror, förmedlade genom ledningssystem och med
automatiskt tolkningsföreträde för ledningen. Är det bra att den hierarki-
ska styrningen knyts till en motivbild som inte tillåts diskuteras och som,
kanske starkare än hierarkisk auktoritet någonsin förmådde, stänger all
diskussion? Även traditionella vinstkrav har kunnat diskuteras i termer av
önskvärda nivåer, balans mellan kort och lång sikt osv.

Kvalitetsstyrning som entreprenöriell byråkrati
När effekter av kvalitetsstyrning diskuteras på organisationsnivån är det
ganska poänglöst att konstatera att det är fråga om styrning. I så måtto kan
man säga att delar av den kritiska forskning som vi nämnde i inlednings-
kapitlet väljer att göra halt där analysen borde börja. TQM presenteras av
sina förespråkare som en ny form av styrning och vi har inte funnit något
som pekar i en annan riktning. Däremot är det relevant att ställa denna nya
form av styrning i relief mot andra, historiskt etablerade former av styr-
ning (jämför du Gay 2000). I sin fullt genomförda form är kvalitetsstyrning
en egenartad form av entreprenöriell byråkrati. Entreprenöriell, i så måtto
att allt vägleds av kundens preferenser, anställda förväntas se på sitt löne-
arbete som en enskild entreprenör i termer av hängivenhet, målsättningar
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och relationer till andra (man har inga arbetskamrater och kollegor utan
medentreprenörer, interna kunder och leverantörer). Byråkratisk, i så måtto
att denna orientering etableras genom och reproduceras av systematiska
procedurer och tekniker som är inordnade i ett hierarkiskt system, ytterst
villkorade av ägare och ledning. Byråkratisk i det att ”kundviljan” mäts,
selekteras och sprids som information genom formella system. Styrning-
ens förankringspunkt är en abstrakt kund, som når chefer såväl som an-
ställda i form av data och avvikelser från mål, inte en levd erfarenhet från
möten med specifika motparter i affärer, förvaltning eller sjukvård. Om
man betraktar organisationer som system för permanent maktutövning,
som genererar såväl motstånd mot hierarkisk styrning som mikropolitisk
kamp mellan olika intressen, är det troligt att det kommer utvecklas en
kamp om, och möjligen också mot kundviljan. Om kundviljan är det enda
giltiga motivet för handling, kommer det slags processer uppstå som ka-
rakteriserar sociala miljöer styrda av puristiska ideologier. Alla slags am-
bitioner, projekt och konflikter tvingas passera genom den brännande san-
ningens nålsöga – hur tjänar detta revolutionen, staten, gud eller kunden?
En puristisk ideologi kan förvisso klä allehanda ambitioner, men den for-
mar också. Motivbilden för hur relationer ska utformas, varför det ena
prioriteras framför det andra, hur utfall ska bedömas, påverkas förvisso
av en sådan ram.

Byråkratin har som styrform förmått åstadkomma samfälld, komplex
och uthållig handling utan krav på total konsensus. Byråkratier har därför
haft relativt hanterbara konfliktnivåer. Byråkratiska organisationer har
konstruerats så att människor kunnat verka inom ganska avgränsade
kontexter, med gemensamma lokala praktiker, mål och värderingar, som
knutits samman genom indirekta styrmedel. Få har varit avkrävda
organisationsgemensamma praktiker, mål och värderingar. Även de indi-
vider som arbetat i ensidiga, fysiskt förslitande och psykiskt förminskande
arbeten har kunnat ha en annan motivbild än den högsta ledningen. Denna
selektivitet har varit ett kärt mål för allehanda ”förbättrare” av arbets-
organisationer, såsom uttryck för inhumanitet och roten till konflikter och
ineffektivitet. Att organisationer kunnat bli maskiner som utfört massmord,
massförstörelse och förtryck i alla former har också förklarats med hän-
visning till den logik som kopplar loss den enskildes handlingar från orga-
nisationens övergripande mål (se t ex Baumann 1991). Kvalitetsstyrning
kan dock endast förändra det sätt på vilket ledningens mål formuleras och
sprids, det är inte fråga om att demokratisera organisationer så att fler blir
involverade i hur målen formuleras. Man kan till och med hävda att
kvalitetsstyrning också blir en än mer strikt ram för ledningar att formu-
lera mål inom. Inte nog med att endast en typ av bevekelsegrund är giltig,
den måste också pressas på så många anställda som möjligt. Inte nog med
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att man måste få saker att fungera, tekniskt, i samordning, tidpunkt utan
också efter en och samma logik. Att som tidigare pragmatiskt koppla sam-
man en mängd olika bevekelsegrunder och styrmedel; incitament, regler,
befattningsbeskrivningar, status, tillhörighet, professionell glädje, är inte
längre tillfyllest om man tar kvalitetsstyrning på allvar. Det pluralistiska,
lätt distanserade och selektiva i byråkratier som skapat stabilitet och låga
konfliktnivåer kan utmanas om man söker förverkliga de mer puristiska
idealen i kvalitetsstyrningen.

Kombinationen av entreprenörskap och byråkrati riskerar också påverka
det egentliga entreprenöriella elementet i organisationer. Tanken att vä-
gen till framgång ligger i att följa kundens önskemål eliminerar det före-
gripande inslaget i innovativa processer i marknadsekonomier. Att inte
följa kundens önskemål utan överraska, förföra (i en sinnlig snarare än
moralistisk mening) och överskrida det tidigare tänkbara är karakteris-
tiskt för förnyelse av produkter och processer riktade mot enskilda konsu-
menter (Kotler, 2001). När däremot företag säljer till företag är inte det
säljande företaget en passiv utförare av köparens fixerade preferenser utan
en i högsta grad aktiv part i gemensamma utvecklings- och anpassnings-
processer (vilket Gustavssons kapitel illustrerade på mikronivå, men som
finns detaljerat belyst av forskningen om industriella nätverk, se t ex Hägg
och Johanson 1982). På ett mer principiellt plan kan kvalitetsrörelsens
utelämnande av det kreativa och proaktiva sägas vara ett uttryck för den i
managementsammanhang så dominerande organismmetaforen. Framgång
är att anpassa sig till en ”given” omvärld och den insikten måste alla ha i
organisationen.

Frågan är dock om kvalitetsstyrningens principer kommer att påverka
vare sig ägare och högsta ledning eller företags sätt att arbeta i förhåll-
ande till sina marknader och kunder. TQM och dess tekniker är framför
allt ett sätt att definiera och styra interna processer, ett sätt att förstå
verksamhetsstyrning. Om kundorientering förblir en central utgångspunkt
för styrning i organisationer kommer det troligen att främst prägla utform-
ningen av arbetsuppgifter, organisationsstruktur, styrsystem och kriterier
för utvärdering. De mest tydliga effekterna skulle i så fall finnas på nivå-
erna under den högsta ledningen, med kanske störst inverkan på chefer på
mellan- och lägre nivåer samt på alla som tidigare arbetat inom ramen för
andra motivbilder än kunden och med andra explicita mål och styrformer
än de som TQM påbjuder (excellens inom ett sakområde, lön för given
prestation, produktionsmål, professionell diskretion etc). Inom verksam-
heter där professionella och semiprofessionella grupper dominerar finns
kanske störst potential för en mer dramatisk förändring av arbetets villkor
för den enskilde. Läkare, sjuksköterskor, lärare, socialarbetare och jurister
har fortfarande en arbetsprocess som inte påverkades särskilt mycket av
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den tidigare rationaliseringsrörelsen. Bedömningar görs fortfarande i stor
utsträckning av den enskilde i arbetet eller i kollektiva professionella fora.
En konsekvent genomförd kvalitetsstyrning inom sådana verksamheter
förutsätter också en genomlysning, dokumentation och styrning av
arbetsprocessen som mer liknar den vi känner från industri, service och
traditionell förvaltning.

Managementrörelser och det öppna samhället
När man går från att diskutera kvalitetsstyrning i enskilda organisationer
till kvalitetsrörelsens effekter på samhället är det viktigt att poängtera att
även tidigare har nya former av management formats och etablerats i na-
tionella och internationella processer. Doktriner, formell kunskap och tek-
niker skapas och blir accepterade i nätverk av forskare, konsulter, policy-
makare, intresseorganisationer, utredningar, nationella och internationella
institut, företagsledningar och politiker (Bendix 1956; Guillén 1994).
”Framgångsrika” rörelser av det slaget fixerar en företeelse som proble-
matiskt och en speciell strategi för att angripa detta som oavvisligt nöd-
vändigt. Formell kunskap i form av begreppsbildning, modeller och tek-
niker utvecklas för att precisera och iscensätta det nödvändiga. För den
tidigare rationaliseringsrörelsen var utgångspunkten rationaliserad pro-
duktion och för samtidens kvalitetsrörelse kundorienterad verksamhets-
styrning.

I dessa båda rörelsers inledningsskede finns en tydlig parallell: Sådant
som tidigare betraktats som interna organisationsproblem blir definierat
som samhällsproblem.4 Under 1900-talets första hälft etablerades produk-
tiviteten som ett samhällsproblem – den blev viktig såsom påverkande
allas ekonomiska villkor. På motsvarande sätt definierades bristfällig kund-
orientering i företag som ett problem som angick alla i 1980-talets USA
eller Sverige. Själva den inledande definitionen gjorde konkurrens mel-
lan företag (som sedan länge var högt transnationella på 1980-talet) till en
fråga på samhällsnivån. Men rationaliseringsrörelsen utvecklades i en
annan riktning efter det inledande skedet. Rationaliseringsagendan ”för-
samhälleligades” genom att de krav som kom att riktas mot företag och
anställda också ledde till nya social- och arbetsmarknadspolitiska åtagand-
en i Sverige och i andra länder (Amin 1994; Johansson 1989). Staten för-
mådde företag och fackföreningar att etablera en ny spelplan där gemen-
samma tvister löstes ovan de enskilda företagen i avtal på bransch- och
nationell nivå. Såväl gemensamma intressen som konflikter erkändes, stat-

4 Se Hasselbladh, 2001, för en mer utförlig analys.
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liksom att allt inte var företagsfrågor utan krävde övergripande avtal eller
liga åtgärder.

Kvalitetsrörelsen har däremot behållit sitt fokus på organisationen. Man
kan här se en tendens till att den stiliserade ”organisation” som återfinns i
managementlitteratur och populär debatt om globalisering, kunskapssam-
hälle och ”den nya individen” görs till grundbult för såväl företagens roll
i samhället som förvaltningspolitik (se Karlssons kapitel i denna bok).
När företagens situation och roll i samhället diskuteras poängteras ofta
vikten av att de ”anpassar” sig för att säkerställa sin konkurrensförmåga.
Det har dock inte alltid varit, och behöver inte vara, en utgångspunkt för
diskussionen. Till en del har det enskilda företagets konkurrensproblem
setts som ett företagsproblem, medan t ex landets industristruktur, till-
gång på arbetskraft och investeringskapital varit nationella och offentliga
spörsmål. Det entreprenöriella (i meningen intresse och ansvar för att ut-
veckla och driva affärer) i företag har varit en viktig del i samhället men
det har inte upphöjts till norm för all handling. På samma sätt som byrå-
kratin i organisationer medgivit en viss typ av pluralism mellan olika slags
mål och motivbilder, har det funnits en pluralism mellan olika logiker på
samhällsnivån. Kvalitetsrörelsen har varit en av flera samtida krafter som
verkat för att etablera en ”gemensam valuta” för alla samhällssfärer och
all slags handling, och därmed ändra balansen mellan logiker i samhället
(se även ”New Public Management” Olson m fl 1998, ”Human Resource
Management” Townley 1994; Legge 1995, ”Audit Society” Power 1997.)

Under rationaliseringsrörelsens genombrottsskede uppkom snart frå-
gan om hur kostnader och fördelar av förändringarna skulle hanteras och
bäras. Men trots att kvalitetsrörelsen förespråkar och anvisar tekniker för
en konsekvent genomförd hierarkiskt förmedlad kundstyrning, med krav
på explicit anslutning till ledningens mål och lojalitet mot kunden, har
den inte på bredare front kommit att ifrågasättas av anställda eller deras
organisationer. Den enskilda organisationens problem, formulerade i kva-
litetsrörelsens termer, står fortfarande i fokus för offentlig debatt och policy-
formulering. Den stiliserade organisationen har också blivit en grundbult
för vad som tidigare kallades förvaltningspolitik inom den offentliga sek-
torn – det vill säga hur offentligfinansierade verksamheter ska styras (jämför
Jacobsson 1994). Här kan man med större allvar och farhågor ställa frå-
gan: Hur ”kläder” kvalitetsrörelsens världsbild och vokabulär politikens
genomförande? Att ”beställar–utförar”-modeller är vanliga inom såväl
kommuner som landsting, liksom att regeringens departement förhåller
sig till de statliga verken som vore de ”externa utförare” är en sak. Det im-
plicerar en mer distanserad relation än tidigare, mindre kollegial och mera
utvärderande men är knappast i sig ett mer genuint problem för demokra-
tin. Men om sådana relationer präglas av ett mer strikt kundperspektiv,
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såsom i kvalitetsrörelsens kvalitetsstyrning, fixeras mycket av det som
ska hållas öppet och villkorligt i politiken. Om kvalitetsstyrningens dok-
trin tillåts forma hur politiker formulerar mål i den offentliga sektorn, och
hur dessa utvärderas, blir samhället ”summan av alla kunders preferen-
ser”. Att de organisationer som är ”offentliga” skulle vara en del av sam-
hället (skola, värnpliktsförsvar, daghem, åldringsvård), snarare än leveran-
törer blir då svårt att kommunicera. Att offentliga organisationer skulle
kunna ha till uppdrag att explicit förändra samhället (t ex skolan, social-
vården, polis och alla policyinriktade myndigheter) blir också svårhanter-
ligt. En kund utvärderar produkter och tjänster, inte ”åldringsvården som
del i lokalsamhället Farsta”, ”skolans förmåga att forma demokratiskt
sinnade medborgare” eller ”X-verkets förmåga att påverka attityden till
fenomenet Y i samhället”. Politikens bredare, kommunikativa och i vissa
fall samhällsförändrande roll försvåras genom att kundfokuserad verk-
samhetsstyrning försöker fixera många av de frågor som politiken bör
hålla öppna.
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