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UTVECKLING AV EN 
FORSKNINGSBASERAD 
LEDNINGSMODELL
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Fel saker
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Bygger på tre hörnpelare

SystematikenStrukturenKulturen

SIQ MANAGEMENTMODELL

Ett sätt att ställa frågor 
som leder till insikt för 
motivation och riktning

En modell för vilka 
frågor vi ställer oss för 

att kunna se och 
organisera

Framgångsfaktorer 
vägleder beslut och 

handling för motivation 
och riktning
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Alice the corporate dog
har koll på företagets värderingar

Värdeskaparna of Sweden



• Utbildade examinatorer i SIQ:s Management Model 2018
• Utbildade examinatorer i the EFQM Model
• Arbetat med kvalitet på ledningsnivå sedan 1994
• Examinerat Utmärkelsemottagare
• Skrivit och medverkat till skrivandet av ”Ledningens Analys”
• Utformat ledningssystem och coachat Erkännanden och 

Utmärkelser
• I vår kundbas har vi:

• Utmärkelsen Bättre Skola 10 ”Guld och Silver”
• Utmärkelsen Svensk Kvalitet 1 ”Guld”
• The Basque Quality award 1 Gold Q

Värdeskaparna of Sweden



SIQ Managementmodell
Strategisk del Arbetssätt Resultat
- Vision
- Värderingar
- Strategier
- Mål
- Handlingsplaner

- HUR gör du?
- I vilken 

Omfattning?
- Hur utvärderar och 

förbättrar?

- Vilka resultat får du?

- ?
- Verkar det vettigt?
- Funkar det?
- Intressenter?

- Systematik
- Integration

- Relevans
- Härledbarhet
- Nivåer
- Trender



KULTURENS BETYDELSE

Arbetssätt

Kultur
• Värderingar
• Beteenden
• Känslor
• Reaktioner

Tillämpning

Resultat

Culture eats
strategy for 
breakfast!
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Exempel från en av årets utmärkelsemottagare:
Framtidskompassens Förskolor i Vellinge 
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Exempel från olika utmärkelsemottagare:

Metod 0 1 2 3 4 5

Har ej 
tillämpats

Någon 
med-
arbetare
känner 
igen 
den

Flera 
medarbetare har 
deltagit i den

De flesta 
medarbetare 
har deltagit och 
vet att den 
använts i någon 
barn-/elevgrupp

De flesta 
medarbetare har 
deltagit, flera har 
handlett och den 
har använts i flera 
barn-
/elevgrupper. 

Alla medarbetare 
har deltagit, de 
flesta handlett 
och den har 
använts i de 
flesta barn-
/elevgrupper.

Feedback light 

Förankring 2&2

2 + 1

Pre-flight check

”Knorren på grisen”

Arena för förstärkning

GAP-analys
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Härledbart?

Pilotprojekt



Nivåer och trender



Nivåer och trender
- Jämfört med konkurrenter och ledande organisationer



Resultat
GAP-
Analys

Ny 
Åtgärd

Utvärdering
åtgärd

Det systematiska kvalitetsarbetet



Strategisk utgångspunkt

Vision
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Vad fick er att börja?

Vi visste att vi var bra men inte 
riktigt varför. Modellen ger 
förståelse för orsak och verkan. 
Nu gör vi rätt saker.

Varje lärare utvärderade 
enskilt utan övergripande 
ram och helhet. Vi följde 
aldrig upp gamla resultat, 
varken framåt eller bakåt. 
Varje resultat var en ”stand
alone” händelse.Har arbetat i olika branscher och sett hur 

de arbetat med branschstandards för 
kvalitetsarbete. Vi var på SIQs workshop 
och såg styrkan i SIQs modell.



Vilken nytta upplever ni?

Det har betytt allt för en 
grundläggande förståelse. 
Varför är vi här? Vad gör vi? 
Vad leder det till?

Det ger även en gynnsam 
arbetsmiljö och psykosocial 
hälsa. När vi gör som vi ska ger 
det snabba effekter för både 
personal och elev. Vi kan snabbt 
identifiera och genomföra rätt 
åtgärder vilket gynnar 
arbetsmiljön. Ekonomin har förbättrats, Vi har överblick 

över förbättringsområden och kan göra 
bättre prioriteringar.



Vilken nytta får eleverna?

Arbetet har ökat 
likvärdigheten för eleverna, 
främst när det gäller lärarnas 
förhållningssätt och sätt att 
vara med eleverna.

Hela det demokratiska 
uppdraget har stärkts. Eleverna 
behöver ta ställning och bidra 
aktivt i analyser och åtgärder.

Likvärdigheten ökar. Vi ser tydligt i vilka 
klassrum det fungerar och inte. Vi 
upptäcker snabbt och kan åtgärda på alla 
nivåer, kursutvärdering, 
värdegrundsutvärdering med mera. 

Trygghet i att valda 
arbetssätt fungerar 
och ska bibehållas. 
Det ger stabilitet. 



Vilket råd skulle du ge andra skolledare?

Modellen handlar om det 
du gör i vardagen. Beskriv 
hur det är, skapa 
delaktighet och låt det ta 
tid.

Arbetet med modellen tar tid att 
få på plats, men sedan sparar det 
tid. Det blir lite av en ”passiv 
inkomst” Det är en tröskel som 
att lära sig cykla. Tar man sig 
bara tid att komma igenom så 
spar det tid framöver.

Man når samma mål med 
mindre ansträngning!



Till sist!

Satsa passion på 
strategin!

- Varför finns just vi?
- Hur ser vårt recept för att 

lyckas ut?

Satsa på mätning! Den skall 
vara:
- Kall

- Torr
- Gratis

Trimma era arbetssätt
- Så att de bidrar till strategin

- Så att de tillämpas

Ta kontakt med 
utmärkelsemottagare

- Lär av dem
- Jämför er med dem

- Lär av dem

Satsa på mätning! Den skall 
vara:

- Systematisk
- Återkommande

- tillgänglig



BI-KUPA TVÅ OCH TVÅ

Vad ser ni som nästa steg i processen att 
utveckla er egen verksamhet?
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