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“Kvalitetsreform” lanceret af regeringen august 2006 har nu været længe i medierne, men jeg tror,
at kun få har læst oplægget. Det har jeg forsøgt.
Det første der faldt mig ind var, at regeringen har en uklar opfattelse af begrebet kvalitet.
Oplægget er derfor simpelthen sprogligt set noget rod. Jeg havde forventet noget bedre, og med
andre ord finder jeg, at kvaliteten ikke god nok.
Der udkom for en del år siden en bog: Zen og kunsten at vedligeholde en motorcykel, skrevet af
Robert M. Pirsig, der havde fået et nervesammenbrud under sit forsøg på at finde en definition på
begrebet kvalitet og i bogen skrev om mødet med sin fortid som forsker og universitetslærer. Bogen
er god at få forstand af, hvis man interessere sig for begrebet kvalitet, og her er lidt af mit udbytte.
Fejlagtigt bliver kvalitet ofte benyttet som en målbar størrelse på samme måde som fx kilometer
eller kilogram. Et praktisk eksempel:
K: God dag, jeg vil gerne købe knive af god kvalitet.
S. Jamen, her har jeg en skovmandsdolk med det allerbedste stål, den er rustfri og med et
skæfte i holdbart hårdttræ og en skede, der kan holde på kniven. Selvfølgelig er den heller
ikke helt billig, men der fås ingen bedre, prøv hvordan den ligger i hånden.
K: Det er nu ikke lige en skovmandsdolk, jeg søger, men en kniv til en sommerfest.
S: Jamen, så har vi en fremragende kvalitetsbordkniv i rustfast poleret stål, og der hører
selvfølgelig gaffel og ske til i samme kvalitet. Der er tale om en unik design, der vil klæde
ethvert middagsbord.
K: Jo, men kniven skal faktisk bruges til en sommerfest i en børnehave, og jeg havde
egentlig tænkt mig nogle eengangsknive i plastik. Har I det?.
S: Jo, det har vi da, vi har to forskellige plastikknive. Den ene er en lidt hård plastik og kan
bruges til også at skære ikke alt for seje bøffer med. Det er den bedste kvalitet. Den anden er
lavet af en blødere plastik, men den er også den billigste.
K: Tak, det er lige den kvalitet (de egenskaber), jeg har brug for, vi skal kun have frugt. Jeg vil
have 50 stk. af de billige.
Kunden fik dermed så bedste kvalitet. Sælgerens fejl var selvfølgelig, at han ikke spurgte om,
hvad knivene skulle bruges til, og de gik fejl af hinanden, fordi de ikke havde en fælles forståelse af
kvalitet.
Robert M. Pirsig giver os en brugbar definition: Kvalitet ved fx en genstand (en kniv) er den
enkeltes oplevelse af egenskaberne (den subjektive oplevelse af det objektive). I samfundet er der
mange slags knive (objekter), der duer til forskellige formål (for subjekter).
Når sælgere og købere ikke har en fælles erkendelse af begrebet, vil de år efter år tale forbi
hinanden. Men så kommer én eller anden overklog og påpeger nødvendigheden af en ”knivreform”.
Hvis den overkloge (en regeringsleder måske) har magten, kastes et stort antal mennesker ud i løse
et problem, der kun skyldes uklar sprogbrug (Resultatet kunne så tænkes at være, at der på
plejehjemmene herefter spises med de dyre skovmandsdolke og at éngangs plastikknive fjernes fra
markedet).
Lad mig slå min opfattelse fast: En ”knivreform” kan lige så lidt gennemføres som en
”kvalitetsreform”. Kvalitet og kniv er begge begreber og er umålelige. Sommetider har mange
mennesker den samme oplevelse af kvalitet (egenskab), men det gør den ikke målelig.

Men nu får den overkloge sin vilje og dem, der pålægges at nedskrive viljen, får nogle
formuleringsproblemer.
Fx må der ofte bruges komparativ. Eksempler (citater): … indrettes mere fleksibelt, … bedre
balance, …. en bedre service, … en højere tilfredshed osv. Med komparativ på den måde får
læseren ikke ret meget at vide. Ikke mere end fx en reklame med teksten: Køb Oliemøllens
margarine - end tand bedre.
Men komparativ kan pakkes snedigt ind (citat): ”De lokale og regionale folkevalgte skal
prioritere mellem de enkelte serviceområder indenfor de økonomiske rammer, der er til rådighed”.
Det betyder blot på almindeligt dansk, at borgerne må forvente forskelligheder på de forskellige
områder, akkurat som altid.
Når det gælder det sproglige, er der mange eksempler på den varme luft, der stiger op fra
papirerne. Fx:
”Borgerne skal samtidigt have størst mulig indflydelse. Der skal være frit valg, så der kan vælges et
alternativ. Der skal være åbenhed, synlighed og gennemsigtighed mht. kvalitet og opnåede
resultater hos de forskellige leverandører, så der bliver tale om et reelt frit valg”.
Ved min barndoms spisebord hed det: Lad nu være med at fylde munden for meget. Jeg ville
ønske, at én eller anden havde sagt til forfatterne: Lad nu være at blande for mange begreber.
”Borgerne skal have størst mulig indflydelse”. På hvad og hvilken måde?
”Der skal være frit valg, så der kan vælges et alternativ”. Et alternativ til frit valg?
”Der skal være åbenhed, synlighed og gennemsigtighed mht kvalitet” … Kvalitet af åbenhed eller
hvad?
”…kvalitet og opnåede resultater hos de forskellige leverandører, …”. Hvilke leverandører snakkes
der om, og er det tallene på årets bundlinie, eller hvad.?
”…der bliver tale om et reelt frit valg” Af leverandører eller resultater?
Et bestillingsarbejde uden et egentligt budskab bliver let til varm luft, også i den forførende
indledning på første side. ”Vi har dygtige medarbejdere, og brugertilfredsheden med en række
centrale velfærdsydelser er høj”. Derefter er der et klap på regeringens egen skulder. Den har
nemlig fået en velfærdsaftale i hus. Men så går det derefter derudaf på 7 sider, hvor jeg til slut
sidder som den lille dreng i HCA’s Kejserens nye Klæder, og siger til mig selv med en let
omskrivning: Jamen, der er jo slet ikke noget at komme efter!

