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1. INLEDNING
Den svenska hälso- och sjukvården drabbades under slutet av 1980-talet
och 1990-talet av stora problem. Flera landsting har haft en problematisk
ekonomisk situation, vilket resulterade i krav från statsmakterna att nå
ekonomi i balans år 2002. Landstingen riskerade tvångsförvaltning om inte
detta uppnåddes. Samtidigt har media rapporterat om utbränd och miss-
nöjd personal samt kvalitetsbrister. En överläkare i psykiatri som inter-
vjuades i den här studien beskriver situationen på följande sätt. ”Idag så
rycks det ju och slits och det finns ju ingen som vågar tro på någonting.
Jag menar grisen tror på ett liv efter jul, men ibland känns det som att:
lever vi fram till jul?” Den problematiska situationen och omgivningens
krav har skapat ett betydande förändringstryck på landstingen.

Vissa landsting har försökt lösa problemen genom att utarbeta och införa
modeller syftande till att på ett genomgripande sätt förändra organisa-
tionen och organiseringen. Exempel på sådana modeller är Stockholms-
modellen (Blomgren 1999, Jacobsson 1994a), Dalamodellen (Borgert 1992)
och Bohusmodellen (Brorström 1995, Nilsson 1999). Införandet av nya
ekonomistyrningsmetoder (Blomquist och Packendorf 1998, Nilsson 1999)
och kvalitetssäkring (Erlingsdóttir 1999) är exempel på mer avgränsade
metoder för att möta de problem som hälso- och sjukvården ställts inför.
Landstinget i Värmland (LiV) har också känt av de problem som drabbat
hälso- och sjukvården och försökt lösa dem genom att utveckla verksam-
heten med en organiseringsidé benämnd LiV 2002. Det är idén LiV 2002
och dess möte med den organisatoriska praktiken inom LiV som studeras i
den här avhandlingen.

1.1 New public management
De förändringsförsök av organisering respektive organisation inom hälso-
och sjukvården som blev tydliga på 1980- och 90-talen kan relateras till
den allmänna förändringsambition som rått inom stora delar av den
offentliga sektorn under samma tidsperiod både i Sverige och internatio-
nellt. Förändringsförsöken, som på flera sätt söker bryta med den traditio-
nella organisatoriska praktiken inom offentlig sektor (Ferlie et al 1996,
Lundquist 1998), brukar rubriceras New Public Management (NPM, Hood
1995). NPM kan inte beskrivas som ett enhetligt förändringsprogram.
Snarare tjänar rubriken NPM som samlingsbeteckning för en mängd olika
typer av förändringsinitiativ, eller som Christensen och Lægreid (2001:19)
hävdar ”…the concept is loose and multifaceted and offers a kind of
’shopping basket’ of different elements for reform of public administra-
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tion”. I ”varukorgen” finns det dock ”varor” som förekommer oftare och
får ta mer plats än andra. Ett genomgående tema är att offentliga organisa-
tioner använder sig av modeller och idéer som utvecklats inom den privata
sektorn med syftet att i högre utsträckning efterlikna privatägda företag
verksamma på konkurrensutsatta marknader (Christensen och Lægreid
2001, Hood 1995, Forssell och Jansson 2000). Organisationer inom den
svenska offentliga sektorn beskrivs som managementiserade (Furusten och
Lerdell 1998) och företagiserade (Forsell 1994), bland annat till följd av
den ökade bolagiseringen inom densamma (se Öhrming och Sverke 2001
för ett aktuellt exempel inom hälso- och sjukvården). Ett annat uttryck för
ambitionen att efterlikna privatägda företags förhållanden är tillskapandet
av kvasi-marknader (Brunsson och Hägg 1992, Lundin och Söderholm
1997), vilket är en ambition med beställar-utförar modellen (Blomquist
1996, Fernler 1996) som rönt popularitet bland annat inom hälso- och
sjukvården (Blomquist och Packendorf 1998). Ännu ett genomgående
tema har varit försök att öka effektiviteten inom offentliga organisationer
(Klausen och Ståhlberg red. 1998) exempelvis genom att prestationslöner
införts (Della Rocca 2000). Ytterligare ett tema har varit en önskan att öka
offentliga organisationers servicegrad (Lippi 2000), vilket enligt Pollitt och
Bouckaert (2000) varit karaktäristiskt för förändringsförsöken i Sverige i
jämförelse med andra länder. Ett exempel på det sistnämnda är ambition-
en att decentralisera offentliga organisationer (Sköldberg 1991).

Ferlie (et al 1996) menar att fyra olika ”vågor” av NPM kan konstateras. I
mitten av 1980-talet dominerade tankar om att öka effektiviteten genom
att offentliga organisationer skulle likna privata företag i större utsträck-
ning. Att avveckla och decentralisera var också populärt under samma
tidsperiod och har efter en nedgångsperiod återigen fått ökad betydelse.
1980-talet präglades också av en ”in search of excellence våg”, bland annat
syftande till att förändra organisationskulturen. Den senaste ”vågen” har
inriktats mot att öka offentliga organisationers servicegrad, exempelvis
genom att utnyttja idéer som Total Quality Management (TQM). Runt
millennieskiftet sköljer en kvalitetsvåg över den svenska offentliga sektorn,
vilket inte minst är tydligt inom hälso- och sjukvården (Bejerot och
Hasselbladh red. 2002). NPM består således av en mängd förändrings-
initiativ och Power (1997:43, min kursivering) sammanfattar NPM-
initiativens heterogena karaktär på följande sätt:

Broadly speaking the NPM consists of a cluster of ideas borrowed from the
conceptual framework of private sector administrative practice. It empha-
sizes cost control, financial transparency, the atomization of organizational
sub-units, the decentralization of management authority, the creation of
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quasi-market mechanisms separating purchasing and providing functions
and their linkage via contracts, and the enhancement of accountability to
customers for the quality of service via the creation of performance indi-
cators.

Organisationer inom offentlig sektor, där ibland hälso- och sjukvården, får
således allt fler NPM-idéer att välja bland samtidigt som spridningen av
dem sker på såväl nationell som internationell nivå (Sahlin-Andersson
2001). Utmärkande för NPM-idéerna är att de syftar till en genomgripande
och radikal institutionell förändring av den offentliga sektorns organisa-
tion och organisering. Föreliggande studie kommer att koncentreras kring
vad som händer när en sådan NPM-idé möter den organisatoriska prak-
tiken inom LiV.

NPM-idéerna kan betraktas som organiseringsidéer. I den här avhandlingen
definieras idéer som kognitiva föreställningar, vilka förmedlas i form av
bilder eller ljud och som kan materialiseras (förvandlas till handling eller
objekt) på flera sätt (Czarniawska och Joerges 1996). Organisering
definieras som processer, aktiviteter och flöden inom organisationer och
organisation som statiska tillstånd och stabila strukturer. Organisation och
organisering utgör enligt Weick (1979, 1995) två olika perspektiv för att
förstå organisationer. Organisation används även för att referera till den
speciella typ av juridiska enhet som i vardagsspråket benämns just för en
organisation. Den organisatoriska praktiken definieras som den rådande
organisationen och organiseringen i organisationer (Brunsson och Hägg
1992). Med organiseringsidéer åsyftas föreställningar om förändring av den
organisatoriska praktiken, dvs föreställningar om förändring av organisa-
tion och organisering.

1.1.1 Forskning om effekter av NPM inom den svenska nyinstitutionalismen
Organisationsforskare, främst inom den svenska nyinstitutionalismen, har
under senare tid intresserat sig för mötet mellan NPM-idéer och organisa-
torisk praktik inom den svenska offentliga sektorn (se Brunsson och Olsen
1997, Jacobsson 1994a, Lundin och Söderholm 1997 för några representa-
tiva arbeten1). Inte minst har intresset riktats mot hälso- och sjukvården.

Den dominerande slutsatsen av detta forskningssamtal är att NPM-idéer
medfört effekter på den formella strukturen men att effekter på aktörernas
faktiska handlings- och tankemönster till stor del uteblivit. En utgångs-

                                                
1 För internationella översikter och internationella jämföresler (se Hood 1995,
Pollitt och Bouckaert 2000)
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punkt har varit att NPM-idéer från och med 1980-talet har varit på modet
inom den offentliga sektorn (se Borgert 1992 för hälso- och sjukvårdens
vidkommande). I enlighet med den nyinstitutionella teorin har det hävdats
att idéer på modet skapar ett tryck på organisationer att använda sig av
dem. När organisationer inom den offentliga sektorn gjort detta har de
dock funnit att idéerna gått emot interna effektivitetskrav eller varit i
konflikt med andra institutionella krav. Detta har medfört att idéerna
blivit löst kopplade (Meyer och Rowan 1977) till aktörernas faktiska
handlings- och tankemönster (Brunsson och Hägg 1992, Brunsson och
Olsen 1997) inom bland annat hälso- och sjukvården (Blomgren 1999,
Erlingsdóttir 1999, Hellqvist 1997).2

Organisationsforskningen har även hävdat att NPM-idéer inom den
svenska offentliga sektorn inte leder till de effekter som NPM-idéerna
föreskriver men däremot till oavsedda effekter.3 En slutsats är att organisa-
tionsidentiteten har förändrats inom den offentliga sektorn i samband med
att NPM-idéer införts, vilket inte minst gäller för hälso- och sjukvården
(Jacobsson 1994a, Lundin och Söderholm 1997, Sahlin-Andersson 1994,
Selander 2001). Att förändra identiteten har inte varit ett explicit mål med
landstingens förändringsprogram. Öhrming (1997) och Öhrming och
Sverke (2001) visar att även organisationskulturen förändrats inom hälso-
och sjukvården, exempelvis genom att klinikchefer har blivit mer benägna
att se till sjukhusets istället för professionens intressen. Att åstadkomma
denna förändring var dock inte ett uttalat mål med de NPM-inspirerade
förändringsprogram som studerades. Dessa resultat tyder på att NPM-
idéerna förändrar grundläggande antaganden om organisation och organi-
sering men ofta på ett sätt som avviker från avsedda effekter.

Ett fåtal studier av den svenska hälso- och sjukvården har emellertid visat
att olika former av kvalitetsverktyg (exempelvis SIQs4 modell och kvali-

                                                
2 Det bör påpekas att den forskning som refererats i det här avsnittet i första hand
inriktats mot att studera om organiseringsidéer medför de effekter som de syftar
till, vilket gjort att den till viss del inte intresserat sig för oavsedda effekter. Efter-
som den refererade forskningen funnit att NPM-idéerna inte leder till avsedda
effekter har den bidragit till att undergräva den rationella organisationsteorin (se
Brunsson 1985/2000, 1989).
3 En del av den här forskningen hävdar tesen om lös koppling för de förväntade
effekterna av NPM-idéerna, dvs att idéerna institutionaliserats i den formella struk-
turen utan att påverka aktörernas faktiska handlings- och tankemönster.
4 SIQ står för Swedish Institute for Quality. SIQ har lanserat en kvalitetsmodell
som blivit populär i Sverige.
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tetssäkringsidén) medfört avsedda effekter inom hälso- och sjukvården
(Bejerot och Erlingsdóttir 2002, Erlingsdóttir 1999). Slutsatsen tyder på att
kvalitetsidén blivit en förgivettagen regel för handling och tänkande inom
hälso- och sjukvården. Kvalitetsidén har koloniserat praktiken (Power
1997). Den här typen av resultat utgör dock hittills undantag snarare än
regel.

Forskning om den svenska offentliga sektorn har på senare år varit omfatt-
ande och ett betydande intresse har ägnats åt vad som händer när NPM-
idéer nyttjats av främst landsting och kommuner (statliga organisationer är
inte studerade i samma omfattning). Vad gäller effekter på praktiken pekar
forskningsresultaten på en mycket stor variation. Det finns heller inget
entydigt svar på varför effekter uppkommer eller uteblir. Det är därmed
angeläget att fördjupa studiet av vad som händer när NPM-idéer möter en
organisatorisk praktik. Den svenska nyinstitutionalismens fokus på lokal
organisering förefaller vara en god utgångspunkt.

Som tidigare nämnts introducerades inom LiV en organiseringsidé be-
nämnd LiV 2002. Arbetet med denna organiseringsidé påbörjades i mitten
av 1998. Det är arbetet med LiV 2002 som studeras i denna avhandling.
Mer specifikt är ambitionen att studera vad som händer när LiV 2002
möter den organisatoriska praktiken inom LiV. Genomgången av NPM-
forskningen har visat att NPM består av ”a cluster of ideas”, varför det kan
vara intressant att fråga sig vilken typ av organiseringsidé LiV 2002 kan
betraktas som. För att besvara denna fråga behövs en kort beskrivning av
huvuddragen i LiV 2002.

1.2 En kort beskrivning av LiV 2002
Idéinnehållet i LiV 2002 återfinns i den övergripande verksamhetsplan för
LiV (LiV 1998), vilken ska vägleda arbetet med projektet. I verksamhets-
planen framgår att det övergripande syftet med LiVs verksamhet är att
”…verka för ett gott liv för alla i Värmland” (LiV 1998:56). Med utgångs-
punkt i syftet har en vision skapats, vilken lyder ”Ett attraktivt, dynamiskt
och hälsofrämjande Värmland” (LiV 1998:56). Utifrån visionen har tre mål
formulerats:

Sådana mål måste, om de skall vara meningsfulla vara mätbara, kom-
municerbara och realistiska. Samtidigt skall de vara utmanande och leda till
ett ökat engagemang att ständigt förbättra verksamheten med utgångspunkt
från de som LiV är till för [dvs värmlänningarna]. (LiV 1998:56)

Svårigheten är, enligt skrivningen i verksamhetsplanen, att formulera mål
som inte är motstridiga utan som förstärker varandra. Inom LiV har man
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valt att styra verksamheten mot tre övergripande mål: nöjda värmlänningar5,
nöjda medarbetare och ekonomi i balans.

Det finns goda möjligheter att dessa mål skulle kunna förstärka varandra.
Om värmlänningarna är nöjda med LiVs verksamhet påverkar detta allas
känsla av delaktighet och engagemang vilket i sin tur skapar en ökad
motivation hos de anställda att ytterligare förbättra verksamheten för
patienten och alla andra som LiV är till för. Resultatet blir ökad effektivitet,
ett bättre resursutnyttjande och att verksamheten således i ökad utsträck-
ning bidrar till att uppnå en ekonomi i balans. Vi kommer in i en positiv
spiral. (LiV 1998:57-58)

Som symbol för arbetet med LiV 2002 tjänar en triangel (måltriangeln)
med visionen i mitten och de tre målen i hörnen. I verksamhetsplanen
anges ett antal framgångsfaktorer som ska prägla arbetet med målet nöjda
värmlänningar. Dessa är omtanke om värmlänningarnas hälsa, en till-
gänglig hälso- och sjukvård av hög kvalitet genom kompetenta med-
arbetare samt ett aktivt regionalt utvecklingsarbete. Det hävdas dock att
det inte är möjligt att lägga fast målet nöjda värmlänningar förrän en första
mätning har gjorts bland värmlänningarna (LiV 1998), vilken blev klar i
november 1999.

Om målet nöjda medarbetare står följande att läsa i verksamhetsplanen:
”Att alla medarbetare känner delaktighet engagemang och ansvar på ett
sätt som utvecklar är en strategisk framgångsfaktor” (LiV 1998:60). Av
verksamhetsplanen framgår att inte heller detta mål kan fastställas innan
en första mätning har gjorts bland medarbetarna, vilken även den blev klar
i november 1999.

Det tredje målet är ekonomi i balans, vilket får mest utrymme i verksam-
hetsplanen. En orsak till detta kan möjligen vara att ekonomi i balans
målet är enklare att formulera än de andra målen. I verksamhetsplanen
utmålas en hotbild genom att påvisa att det förväntade resultatet för 1998
beräknats till minus 193 miljoner kronor (att jämföras med en omsättning
på cirka 4 miljarder kronor). Målet är trots den bekymmersamma ekonom-
iska situationen att åstadkomma ekonomi i balans år 2000 om de omställ-
ningskostnader av engångskaraktär som LiV 2002 förväntas medföra inte
inkluderas i beräkningen. År 2002 förväntas ekonomin vara i balans
eftersom det då inte längre kommer att finnas några omställningskostnader
kvar att ta hänsyn till. På den positiva sidan kan man konstatera att LiV

                                                
5 Avhandlingen är avgränsad till att studera LiVs hälso- och sjukvård, varför målet
nöjda värmlänningar även kommer att benämnas nöjda patienter.
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2002 förväntas ge besparingar på 100, 25 och 15 miljoner för åren 2000-
2002 beroende på att LiV 2002 ska skapa en bättre samordning och
samverkan mellan LiVs olika verksamheter. LiV 2002 förväntas dock få
fullt genomslag först årsskiftet 2002/2003 (LiV 1998).

För att nå de tre målen ska, enligt skrivningen i den övergripande verk-
samhetsplanen, landstingsövergripande processgrupper etableras för olika
diagnoser och patientgrupper, exempelvis akut skada. Varje processgrupp
ska utarbeta en verksamhetsplan för den diagnos eller den patientgrupp de
har i uppgift att arbeta med enligt den så kallade LOTS-modellen6.
Processgrupperna ska utgå från ett kundperspektiv och samtliga process-
grupper åläggs att utarbeta en processkarta för hur en patients flöde genom
organisationen ser ut (LiV 1998).

Att projektet startades bör ses mot bakgrund av att statsmakterna ställde
krav på landstingen att ha en ekonomi i balans år 2002. Om detta inte
uppnåddes diskuterades tvångsförvaltning. Vissa landsting, däribland LiV,
hade sämre ekonomi än andra. Detta innebar självfallet en stor press på
LiVs politiker att åstadkomma förändringar i verksamheten för att nå
ekonomi i balans och samtidigt upprätthålla kvaliteten. Ledande tjänste-
män inom LiV, främst landstingsdirektören, förväntades åstadkomma
dessa förändringar under en kort tidsperiod. Mot denna bakgrund ligger
fokus i studien på verksamheten som tjänstemännen hade ansvar för och
inte på politikerna. Den politiska processen i sig och landstingets politiska
ledning har inte direkt studerats men självfallet indirekt genom det upp-
drag som den politiska ledningen gav tjänstemännen.

För att sammanfatta vill jag hävda att kunden (värmlänningen och
patienten) är en central utgångspunkt i LiV 2002. Ett av målen med LiV
2002 är att värmlänningarna ska bli mer nöjda samt att en processyn
utifrån kundens behov och önskemål ska prägla organisationen. Det är
dock inte enbart kundernas krav som ska tillgodoses utan även med-
arbetarnas, samtidigt som LiVs ekonomiska situation ska förbättras.
Medarbetarna och värmlänningarna ska bli mer nöjda även om detta inte
får kosta något, snarare är det så att kostnaderna måste sänkas. LiV 2002
präglas också av ett strukturerat arbetssätt i form av LOTS-modellen.

Det verkar fullt möjligt att se LiV 2002 som en kvalitetsidé. Inom forsk-
ningen om tjänstekvalitet är det en central utgångspunkt att verksamheten

                                                
6 LOTS; LOgiskt TillvägagångsSätt.
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ska processorienteras utifrån ett kundperspektiv. Samtidigt bör ledningens
och medarbetarnas behov och önskemål beaktas (Edvardsson 1996a, b).

1.3 LiV 2002 – en (tjänste)kvalitetsidé med fokus på kunden
Tjänstekvalitet är ett av de mest beforskade områdena inom tjänsteforsk-
ningen7 (Berry och Parasuraman 1993, Brown et al 1994, Swartz et al
1992). Forskningen om tjänstekvalitet har sina rötter i kvalitetsforskningen
inom den amerikanska tillverkningsindustrin (se Garvin 1988) och tangerar
grundantaganden inom forskningen om TQM (Total Quality Manage-
ment, Bergman och Klefsjö 1994, Gummeson 1991). Startskottet för
tjänsteforskningen var, enligt Berry och Parasuraman (1993), Lynn
Shostacks artikel Breaking Free from Product Marketing där Shostack argu-
menterar för att tjänster jämfört med varor är annorlunda och därför bör
marknadsföras på ett annat sätt (Shostack 1977). Den tidiga tjänsteforsk-
ningen var till stor del inriktad på att beskriva skillnader mellan varor och
tjänster, men den här distinktionen har i senare forskning inte betonats
lika mycket. Distinktionen innebar dock möjlighet att vidareutveckla och
anpassa TQM-forskningen till tjänsteorganisationers förhållanden, även
om skillnaderna i de båda forskningstraditionerna inte ska överdrivas (jmf
Bergman och Klefsjö 1994, Gummesson 1991). Tjänsteforskningen har
under 1990-talet kommit att koncentreras kring ett antal subfält som
tjänstemöten, tjänsteutveckling och tjänstekvalitet (Berry och Parasuraman
1993).

1.3.1 Att sätta kundens behov och förväntningar i centrum
En viktig utgångspunkt för tjänsteforskningen har varit att organisationer
ska betrakta verksamheten utifrån ett kundperspektiv, vilket också gäller
forskningen om kvalitet (Edvardsson 1996a). En del av forskningen inom
kvalitetsområdet benämns kundupplevd tjänstekvalitet och har fokuserat
på att skapa modeller för att mäta vilken kvalitet kunden upplever att en
organisation och dess tjänster har. Ett antal sådana modeller har utvecklats
(se Brady och Cronin Jr. 2001, Edvardsson 1996a, Lindquist och Persson
1997, Oliver 1997, Voima 2001 för översikter). Av dessa modeller är gap-
modellen förmodligen den mest citerade (Parasuraman et al 1985, 1988,
1994, Zeithaml et al 1990, 1993). Gap-modellen utgår från att kund-
upplevd tjänstekvalitet utgörs av differensen mellan kundens förväntan på

                                                
7 Termen tjänsteforskning(en) används i avhandlingen för att referera till forskning
inom ämnesområdena service management och service marketing.
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tjänsten och kundens upplevelse av tjänsten. Kvalitet är med denna
utgångspunkt att infria kundens förväntningar.

Som en effekt av att kundens behov, förväntningar och beteende sätts i
centrum kommer ofta en processyn in i organiseringen av tjänsteverksam-
heter. En utgångspunkt i processynen är att en tjänst kan konceptualiseras
som en serie av aktiviteter och händelser som kunden upplever (Grönroos
2000), vilket brukar benämnas kundens väg genom organisationen
(Norling et al 1996). Kundens väg genom organisationen åskådliggörs ofta
grafiskt med hjälp av en så kallad processkarta, vilken visar vilka enheter
och aktörer som kunden interagerar med (Kingman-Brundage 1991,
Shostack 1984).

1.3.2 Att leda utifrån kundens behov och förväntningar
Forskningen om tjänstekvalitet kan beskrivas som pragmatisk och norma-
tiv. Gap-modellen rekommenderas att användas som ett underlag för att
styra företag eller offentliga organisationer utifrån ett kundperspektiv.
Forskningen om tjänstekvalitet kan mot denna bakgrund sägas framför allt
ha vänt sig till ledare. Även om inte ett företag eller en offentlig förvalt-
ning explicit använder en modell för att mäta kundupplevd tjänstekvalitet
står forskningen om tjänstekvalitet för en specifik managementlogik för
tjänsteorganisationer, nämligen att leda utifrån kundens behov.

Edvardsson (1996a) hävdar att organisationer kan skapa hög kundupplevd
tjänstekvalitet genom att utveckla tjänster med ett tydligt tjänstekoncept
och en tydlig tjänsteprocess samt med stöd av tjänstesystemet. Genom att
kundens upplevda kvalitet beaktas kan en organisation utveckla tjänste-
koncept som matchar kundens behov. Tjänstekonceptet får en vägledande
eller styrande roll då det ”…anger förutsättningarna och ställer krav på
processen och systemet” (Edvardsson 1996a:128). Tjänsteprocessen
beskrivs i termer av kundprocess, dvs kundens aktiva deltagande i skapan-
det av tjänsten, men också som en producentprocess, vilken Edvardsson
delar in i medarbetar- och teknikprocessen. Tjänstesystemet består av
medarbetarresursen, kundresursen, fysiska/tekniska resurser, fysiska
produkter, organisationsstruktur och system. Edvardsson (1996a) visar
således på vilket sätt organisationer och dess tjänster behöver anpassas efter
kundkraven för att tillgodose dem men hävdar också att medarbetarnas
normer och värderingar ligger till grund för att tillgodose kundernas
kvalitetskrav. ”Gemensamma värderingar och synsätt vilka kommer till
uttryck i en kund- och serviceinriktad företagskultur är ett viktigt medel för
att hantera de intraorganisatoriska relationerna” (Edvardsson 1996a:212).
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Flertalet forskare driver explicit denna tes (exempelvis Berry 1999,
Schneider och Bowen 1995).

Sammanfattningsvis kan det hävdas att kunden är den centrala utgångs-
punkten i Edvardssons service managementsystem även om andra intres-
senter bör beaktas, vilket även påpekas av Edvardsson (1996b:129).

Med utgångspunkt i tjänsters logik menar jag att det finns tre intressenter
vilkas förväntningar bör infrias, behov tillfredsställas och krav uppfyllas. De
är, förutom kunderna, medarbetarna…och uppdragsgivarna.

Utifrån gjord litteraturgenomgång av forskningen om tjänstekvalitet är det
fullt möjligt att betrakta organiseringsidén LiV 2002 som en kvalitetsidé8.
Målen med LiV 2002 är nöjda värmlänningar/patienter, nöjda med-
arbetare och ekonomi i balans. Centralt är även att hela organisationen ska
betrakta kundens resa genom organisationen ur ett processperspektiv.
Denna tydliga fokusering på kunden och kundens behov känns igen från
tjänstekvalitetsforskningen samtidigt som det inte bara fokuseras på
kunden utan också på andra intressenter. LiV 2002 kan också betraktas
som en managementstrategi där input från internkunder (de anställda) och
externkunder (värmlänningarna/patienterna) är av central betydelse för att
formulera mål att styra verksamheten utifrån, vilket mätningarna bland
värmlänningarna och de anställda utgör exempel på. Mätning av kund-
upplevd tjänstekvalitet är således en del av LiV 2002. Även personalens
delaktighet kan relateras till litteraturen om tjänstekvalitet, där man hävdat
att gemensamma värderingar är viktigt när olika organisatoriska enheter ska
samordnas. Det finns alltså tydliga ambitioner att förändra den organisa-
toriska praktiken med LiV 2002 i enlighet med kvalitetsidén.

Även om det här avsnittet inte gör anspråk på att vara heltäckande vad
gäller forskningen om tjänstekvalitet vill jag hävda att det fångar de mest
betydelsefulla dragen. Dessa består enligt min mening i att forskningen om
tjänstekvalitet nästan enbart har inriktats mot begreppsutveckling, empi-
riska studier om kundupplevd tjänstekvalitet samt utveckling av modeller
för att mäta och analysera kvalitet. Mindre vikt har lagts vid att studera
den faktiska kvalitetsutvecklingen i organisationer, dvs hur tjänsteorganisa-

                                                
8 I avhandlingen kommer termen kvalitetsidé användas för att referera till LiV
2002. Det skulle möjligen vara mer teoretiskt korrekt att använda termen
tjänstekvalitetsidé. Men kvalitetsidé är lämpligare utifrån ett empiriskt perspektiv,
eftersom det i praktiskt kvalitetsarbete förmodligen inte görs någon differentiering
mellan olika former av (teoretiska) kvalitetsansatser.
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tioner i praktiken förändras för att erbjuda tjänster med god kvalitet.9

Inom tjänsteforskningen har det snarast förutsatts att organisationer
kommer att förändras i enlighet med dess modeller (exempelvis Berry
1999, Schneider och Bowen 1995). Den svenska nyinstitutionalismen har
dock visat att de avsedda effekterna av NPM-idéer ofta uteblir (se 1.1.1),
även om några studier visar på motsatsen för kvalitetsidéns vidkommande
(Bejerot och Erlingsdóttir 2002 och i viss utsträckning Erlingsdóttir 1999).
Med tanke på att många organisationer runt millennieskiftet bedriver
kvalitetsarbete (Bejerot och Hasselbladh red. 2002, Ferlie et al 1996)
framstår det som relevant att studera vad som händer när kvalitetsidén
möter en organisatorisk praktik. Inom tjänsteforskningen saknas emellertid
modeller och begrepp för att studera mötet mellan idé och praktik. Som
tidigare nämnts har dock denna problematik fokuserats inom nyinstitu-
tionalismen, varför denna teoribildning utgör avhandlingens teoretiska
utgångspunkt för att studera mötet mellan kvalitetsidén och den organisa-
toriska praktiken inom LiV.

1.4 Teoretiska utgångspunkter
NPM-idéerna liksom kvalitetsidén syftar ytterst till att omdefiniera den
institutionella logiken inom hälso- och sjukvården liksom inom den
offentliga sektorn i allmänhet, dvs att omdefiniera grundläggande kollek-
tivt delade handlings- och tankemönster. Eftersom den nyinstitutionella
organisationsteorin riktar studieintresset mot kollektivt delade handlings-
och tankemönster inom organisationer och i dess omgivning (Meyer och
Rowan 1977, Scott 1994, 1995, Tolbert och Zucker 1996) framstår den
som en god utgångspunkt för att skapa förståelse om vad som händer när
kvalitetsidén möter praktiken inom LiV. 10

Ett grundläggande antagande inom nyinstitutionalismen är att organisa-
tioner är inbäddade i den institutionella omgivningen, vilket tar sig uttryck
i att organisationer anpassar sig till denna omgivning (DiMaggio och
Powell 1983, 1991, Meyer och Rowan 1977, Oaks et al 1998). Det har
utvecklats modeller för att studera denna anpassningsprocess, eller mer
korrekt institutionaliseringsprocess (se Czarniawska och Joerges 1996,
Tolbert och Zucker 1996). Hasselbladh och Kallinikos (2000) hävdar dock

                                                
9 Däremot finns viss forskning om tjänsteutveckling, dvs hur ensklida tjänster
skapas, vidareutvecklas och förbättras (se Edvardsson 1996a)
10 Beskrivningen av nyinstitutionell teori i det här avsnittet ska betraktas som
översiktlig och kommer, liksom avhandlingens övriga teoretiska utgångspunkter,
vidareutvecklas och fördjupas i kapitel 2.



12

att lokal institutionalisering (dvs institutionalisering i organisationer) inte
studerats empiriskt i någon större utsträckning (se dock Erlingsdóttir 1999).
Bland annat hävdar de att det inte är klarlagt varför vissa idéer sprids utan
att förändras samtidigt som andra idéer genomgår en omfattande trans-
formation och översättning (Latour 1987). Institutionalisering har ofta
studerats från ett ”fågelperspektiv” genom kvantitativa metoder (exempel-
vis Ruef och Scott 1998, Westphal et al 1997) och longitudinella fall-
studier utifrån dokument (exempelvis DiMaggio 1991). Den här typen av
ansatser har inneburit att det varit svårt att skapa förståelse för lokala
institutionaliseringsprocessers komplexitet.

En annan orsak till att institutionalisering av organiseringsidéer och dess
effekter är bristfälligt belyst beror på att organisationer inom merparten av
nyinstitutionalismen behandlats som svarta lådor (Zucker 1977/1991).
Den befintliga organisatoriska praktik som organiseringsidéer av en eller
annan orsak hamnat i har inte beskrivits och tolkats förutsättningslöst.
Denna kritik drabbar främst den amerikanska nyinstitutionalismen (se
DiMaggio och Powell 1991, Scott 1995) och i mindre utsträckning den
svenska. Genomgående är dock att organisationskulturen inom organisa-
tioner inte har studerats som en utgångspunkt för att förstå den mening
som aktörer tilldelar idéer i samband med institutionaliseringsprocesser.
Förklaringar till uteblivna effekter av institutionalisering har främst
hänförts till att det råder konflikt mellan olika organisationsövergripande
kulturella regler (institutioner) eller mellan organisationsövergripande
kulturella regler och organisationsspecifika effektivitetskrav. Organisation-
ers formella struktur och aktörernas faktiska handlings- och tankemönster
har blivit löst kopplade till varandra (exempelvis Brunsson och Olsen
1997, Hellqvist 1997). Men det är ju mycket möjligt att man kan skapa
ökad förståelse om lokala institutionaliseringsprocessers förlopp och
effekter utifrån organisationsspecifika snarare än organisationsövergripande
kulturella regler. Inte minst framstår den specifika organisationskulturen
som betydelsefull för att förstå den meningstilldelning som aktörer och
aktörsgrupper gör av utifrån kommande organiseringsidéer.

Mot denna bakgrund har det på senare tid hävdats att lokala institu-
tionaliseringsprocesser bör studeras på plats i organisationer och i realtid
för att förstå dess komplexitet och effekter (Brunsson och Olsen 1997,
Czarniawska och Joerges 1996, Erlingsdóttir 1999, Tolbert och Zucker
1996). I den här avhandlingen är det en central ambition att följa institu-
tionaliseringsprocessen av kvalitetsidén inom LiV på plats och i realtid. För
att skapa förståelse om vilken betydelse LiVs organisatoriska praktik har för
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denna process kommer organisationskulturen (Alvesson 2001) att beaktas.
En annan ambition med avhandlingen är att fördjupa studiet av lokal
organisering, som är ett tydligt fokus inom svensk nyinstitutionalism. Att
beskriva och tolka olika aktörsgruppers kulturella föreställningar möjliggör
exempelvis ett fokus på intressekonflikter, vilket enligt Johansson (2002)
inte beaktats i någon betydande utsträckning inom den svenska nyinstitu-
tionalismen. Den valda ansatsen erbjuder således möjlighet att problemati-
sera tendensen att behandla organisationer som svarta lådor. Den kan även
bidra till att skapa ökad kunskap om lokala institutionaliseringsprocessers
komplexitet och effekter liksom om kvalitetsutveckling i organisationer.
Ansatsen kommer att utvecklas i nästkommande kapitel.

1.5 Syfte, forskningsfråga och förväntade bidrag
Avhandlingens genomgång av tidigare forskning visar på brister inom den
nyinstitutionella teoribildningen men även på dess fruktbarhet för att
studera de genomgripande förändringar som NPM-idéerna, däribland
kvalitetsidén, syftar till. Forskningsgenomgången visar också att man inom
tjänsteforskningen inte i någon större utsträckning studerat den faktiska
kvalitetsutvecklingen i organisationer samt att det råder oenighet mellan
olika forskningstraditioner om organiseringsidéer kommer att ge avsedda
effekter i en viss organisation. Inom tjänsteforskningen förutsätts detta
samtidigt som merparten av de nyinstitutionella studierna visat att så
sällan blir fallet, alternativt att oavsedda effekter uppkommer.

I den här avhandlingen studeras kvalitetsidén (utifrån ett nyinstitutionellt
perspektiv och ett kulturperspektiv) som ett empiriskt fenomen i en
specifik kontext (LiV) och arbetet med utvecklingen av kvalitet som
bedrivits där från och med senare delen av 1990-talet. LiV (och hälso- och
sjukvården i allmänhet) kan karakteriseras som en komplex professionell
miljö, då flera olika typer av professioner återfinns där samtidigt som det
finns undergrupper inom dessa professioner (Freidson 1970/1988,
Lindgren 1992, 1999). För att förstå i vilken utsträckning kvalitetsidén
integreras i LiVs praktik kan inte enbart kvalitetsarbetet studeras, utan även
den praktik som kvalitetsidén möter. Avhandlingens forskningsfråga är:

• Vad händer när kvalitetsidén möter en komplex och professionell
organisatorisk praktik?

Hur ser en sådan process ut? Omtolkas eller översätts organiseringsidén?
Vad händer med den organisatoriska praktiken? Forskningsfrågan ska ses
som en del av ett vidare forskningssamtal inom den svenska nyinstitu-
tionalismen om effekter av mötet mellan organiseringsidéer/NPM-idéer
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och organisatorisk praktik. Att avhandlingen ska betraktas som en del av
detta forskningssamtal indikeras i dess titel. Avhandlingens genomgång av
tidigare forskning (se 1.1.1) visar på en förhållandevis stor variation inom
detta forskningssamtal. Det har för det första hävdats att organiseringsidéer
blir löst kopplade. För det andra att de medfört oavsedda effekter och för
det tredje att organiseringsidéer förändrar aktörers faktiska handlings- och
tankemönster i enlighet med idéer från omgivningen. Den tidigare forsk-
ningen har dessutom främst fokuserat vad som händer men inte hur
institutionalisering sker. En ambition i den här avhandlingen är att studera
själva institutionaliseringsprocessen av kvalitetsidén, vilket möjligen kan
bidra till att skapa ökad förståelse för organiseringsidéers effekter på
praktiken. Ett sådant fokus kan även bidra till ökad kunskap om lokala
institutionaliseringsprocesser, vilket eftersökts av Tolbert och Zucker
(1996). Inriktningen förväntas även bidra till forskningen om tjänste-
kvalitet genom att vidareutveckla kunskapen om den faktiska kvalitets-
utvecklingen i organisationer, något som är bristfälligt studerat (se 1.3).

Forskningsfrågan ska belysas genom att den lokala institutionaliserings-
processen av kvalitetsidén inom LiV studeras. Syftet med avhandlingen är att
beskriva och problematisera institutionaliseringsprocessen av kvalitetsidén inom
LiV för att bidra till forskningen om tjänstekvalitet och till den nyinstitutionella
organisationsteorin. I nästkommande kapitel problematiseras hur kvalitets-
idéns möte med en viss praktik kan förklaras och förstås utifrån nyinstitu-
tionalismen och kulturperspektivet. Där kommer även forskningsfrågan
och syftet att relateras till den nyinstitutionella teorin och kulturperspek-
tivet.

Utifrån syftet framgår att studien är avgränsad till att studera institu-
tionaliseringsprocessen av organiseringsidén kvalitet inom LiV. Hälso- och
sjukvård utgör LiVs huvudsakliga verksamhetsområde. Men inom LiV
finns även andra verksamhetsområden, exempelvis tandvård. LiV 2002-
arbetet utfördes inom alla delar av LiV. Studien är dock avgränsad till att
behandla kvalitetsarbetet inom hälso- och sjukvården och dess administra-
tion. Politikerna var (naturligt nog) inte i någon betydande utsträckning
engagerade i det faktiska kvalitetsarbetet. I vissa skeden hade dock
politikerna betydelse för kvalitetsarbetets utveckling, varför de beaktas i
avhandlingen, även om fokus inte ligger på dem.

1.6 Sammanfattning
I kapitel ett har jag visat att det pågår omfattande förändringsförsök inom
den offentliga sektorn, något som tydligt märks inom hälso- och sjuk-
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vården. Utgångspunkten för denna omvandling är de så kallade NPM-
idéerna. Jag hävdade att NPM erbjuder ett antal idéer för förändring av
den organisatoriska praktiken inom den offentliga sektorn. Dessa idéer
benämns i avhandlingen organiseringsidéer. Inom LiV använder man sig av
en speciell form av organiseringsidé, LiV 2002. Jag visade att LiV 2002 kan
ses som en kvalitetsidé. Jag visade också att tjänsteforskningen förutsatt att
kvalitetsidén förändrar den organisatoriska praktiken i enlighet med idén.
Vidare hävdades, främst utifrån studier inom nyinstitutionalismen, att
förändringar av den organisatoriska praktiken ofta uteblir eller resulterar i
oavsedda förändringar.

Avhandlingens teoretiska utgångspunkter utgörs av nyinstitutionell teori
och kulturperspektivet. Nyinstitutionalismen kritiserades för att behandla
organisationer som svarta lådor liksom för att inte ha studerat lokala
institutionaliseringsprocesser i någon större utsträckning. Mot den här
bakgrunden hävdade jag att det är intressant att studera vad som händer
när kvalitetsidén kommer till en komplex och professionell organisatorisk
praktik. Inte minst för att detta erbjuder möjlighet att bidra med kunskap
om lokala institutionaliseringsprocesser och till insikter om kvalitetsidéns
effekter i en specifik organisatorisk praktik. Avhandlingen förväntas även
bidra med förståelse om faktisk kvalitetsutveckling i organisationer, vilket i
stor utsträckning saknas inom tjänsteforskningen. Avhandlingens syfte
formulerades till att beskriva och problematisera institutionaliserings-
processen av kvalitetsidén inom LiV för att bidra till forskningen om
tjänstekvalitet och till den nyinstitutionella organisationsteorin.

1.7 Disposition
Avhandlingen består av 13 kapitel. Inledningskapitlet följs av avhandling-
ens teori- och metodkapitel (kapitel 2 respektive 3). Därefter följer en sju
kapitel lång empirisk berättelse. I kapitel 11 och 12 tolkas den empiriska
berättelsen på ett mer systematiskt sätt jämfört med de tolkningar som
kontinuerligt görs i den empiriska berättelsen. I kapitel 13 förs avhandling-
ens bidragsdiskussion.

Avhandlingens andra kapitel koncentreras kring att utveckla en ansats för
att förklara och förstå lokala institutionaliseringsprocesser och bildar
avhandlingens teorikapitel. Ansatsens utgångspunkt utgörs av den
nyinstitutionella teorin (Scott 1995), där institutionalisering är ett centralt
begrepp. För att studera den lokala praktiken ”kompletteras” nyinstitu-
tionalismen med ett kulturperspektiv (Alvesson 2001). I kapitlet redogörs
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även för hur den valda ansatsen kan bidra med kunskap om kvalitets-
utveckling i en tjänsteverksamhet.

Avhandlingens tredje kapitel beskriver hur institutionalisering av organi-
seringsidéer kan studeras och utgör avhandlingens metodkapitel. Kapitlet
koncentreras kring den tolkande metodologi som är utmärkande för
avhandlingens metoddesign. I kapitlet redovisas även det praktiska genom-
förandet, vilka ”tekniker” som användes för att samla in och kategorisera
empirin samt hanteringen av problematiken kring anonymitet. Dessutom
diskuteras de överväganden som gjordes för att presentera empirin. Dessa
överväganden ledde fram till att empirin presenteras som en sammanhäng-
ande och kronologiskt strukturerad empirisk berättelse redovisad i kapitel
4-10. Berättelsen handlar om institutionaliseringsprocessen av kvalitetsidén
inom LiV och den kontext som den ägde rum i. Kapitlen i berättelsen
avslutas samtliga med en tolkning av institutionaliseringsprocessen.

I kapitel 11 tolkas den empiriska berättelsen utifrån nyinstitutionell teori.
Speciell vikt läggs vid om kvalitetsarbetet, utifrån institutionella föreställ-
ningar om organisation, kan ses som ett försök att skapa en mer komplett
organisation av LiV. I kapitel 12 tolkas den empiriska berättelsen utifrån
ett kulturperspektiv. Tonvikten läggs vid det meningsskapande som några
aktörsgrupper konstruerar internt inom aktörsgruppen samt det menings-
skapande de tillskriver andra aktörsgrupper. Meningsskapandet hävdas vara
kopplat till kvalitetsarbetet samtidigt som det påverkar detsamma. Kapitlet
avslutas med att forskningsfrågan besvaras. I avhandlingens avslutande
kapitel redovisas avhandlingens bidrag till nyinstitutionell teori och forsk-
ningen om tjänstekvalitet. Fokus ligger på att utveckla ett perspektiv för att
studera lokala institutionaliseringsprocesser samt på faktisk kvalitetsutveck-
ling i organisationer.
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2. ATT FÖRKLARA OCH FÖRSTÅ ORGANISERINGSIDÉER
OCH DESS INSTITUTIONALISERING
I det här kapitlet ska en ansats utvecklas för att förklara och förstå lokala
institutionaliseringsprocesser. Ansatsen tar sin utgångspunkt i den
nyinstitutionella organisationsteorin (se Scott 1995). I föregående kapitel
kritiserades nyinstitutionalismen, dels för att lokala institutionaliserings-
processer inte studerats i någon större utsträckning och dels för att orga-
nisationer (främst inom den amerikanska nyinstitutionalismen) betraktats
som svarta lådor (Hasselbladh och Kallinikos 2000, Zucker 1977/1991).
Därför vilar den ansats som utvecklas i detta kapitel även på kulturperspek-
tivet (Alvesson 2001) inom organisationsteorin, som har en mer ”intern”
orientering. Att komplettera den nyinstitutionella teorin med ett kultur-
perspektiv kan även vara fruktbart eftersom båda teorierna lägger fokus vid
kulturella fenomen (Ritti och Silver 1986). I kapitlet visas även hur
ansatsen kan bidra till ökad kunskap om kvalitetsutveckling. Kapitlet
inleds med att avhandlingens socialkonstruktionistiska vetenskapssyn
(Berger och Luckmann 1967), som både nyinstitutionell teori och kultur-
perspektivet vilar på, beskrivs och problematiseras.

2.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter
Inom både den nyinstitutionella organisationsforskningen och forskningen
om organisationskultur har organisationer betraktats utifrån ett statiskt
perspektiv, vilket de båda forskningsinriktningarna kritiserats för (Ericsson
1998, Gray et al 1985, Scott 1995, Tolbert och Zucker 1996). Organisa-
tioner studeras ofta utifrån ett strukturperspektiv (något bestående) varför
processperspektivet (dynamik och förändring) många gånger går förlorat.
En del forskare har ifrågasatt den statiska synen på organisationer till
förmån för en mer dynamisk eller processinriktad syn (Müllern 1994,
Salzer-Mörling 1998, Weick 1979, 1995). Man börjar gå från substantiv till
verb, från organisation till organisering i organisationsteoretiska studier.

Det kan hävdas att orsaken till debatten mellan struktur-process perspek-
tiven ytterst är en ontologisk fråga. Påståendet kan tyckas något märkligt
då företrädarna för båda perspektiven antar en socialkonstruktionistisk
utgångspunkt. Tolkningen av den socialkonstruktionistiska teorin har dock
sett något olika ut mellan de som har en struktur- respektive processyn på
organisationer. Vissa forskare inom kulturperspektivet har exempelvis
fokuserat den historiska aspekten av den sociala konstruktionen (Alvesson
1993) i högre utsträckning än andra (Müllern 1994). För att tydliggöra
utifrån vilket vetenskapsteoretiskt perspektiv mötet mellan kvalitetsidén
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och praktiken inom LiV studeras kommer socialkonstruktionismen att
beskrivas och relateras till den refererade debatten.

2.1.1 Att se verkligheten som en social konstruktion
I Berger och Luckmanns (1967) ontologi är dialektiken mellan den objek-
tiva och subjektiva sociala världen den mest grundläggande. Berger och
Luckmann hävdar inte att alla människor har en privat/subjektiv världs-
bild, vilket skulle innebära relativism (Bernstein 1983/1987). Istället
konstrueras den sociala världen i dialektiken mellan subjekt och objekt
men subjektet får alltid stå som förmedlare av denna process. Orsaken till
att en gemensam objektiv världsbild, dvs en världsbild som delas av en
social aktörsgrupp, emanerar från denna dialektik kan, enligt Berger och
Luckmann, förklaras med hjälp av begreppet institutioner. Världsbilder
objektiveras genom att institutioner bildas, vilka består av delade erfaren-
heter som kan vägleda handling och interaktion samtidigt som de bildas i
interaktion mellan olika individer eller aktörsgrupper. Inom nyinstitu-
tionalismen betraktas exempelvis formella organisationer (Brunsson och
Sahlin-Andersson 2000, Meyer et al 1994) marknaden (Brunsson och Hägg
1992) och rationellt handlande (Brunsson 1985/2000, Meyer och Rowan
1977) som institutioner. Delade erfarenheter blir dock institutioner först
när de legitimerats av de individer som delar de institutionella föreställ-
ningarna. Dessa olika sfärer binds ihop av symboliska världar som är den
mest avancerade formen för legitimering. ”These are bodies of theoretical
tradition that integrate different provinces of meaning and encompasses
the institutional order in a symbolic totality…” (Berger och Luckmann
1967:113). De viktigaste symboliska världarna är: mytologi, teologi, filosofi
och vetenskap. Det bör också påpekas att de symboliska världarna får en
konserverande roll i den socialkonstruktionistiska ontologin, då storheter
som mytologi förändras sakta, vilket gör att individen får en känsla av att
världen är konstant (Berger och Luckmann 1967).

Den viktigaste processen för skapandet av en subjektiv verklighet är
socialisation och mer precist den primära socialisationen. Den primära
socialisationen sker via den generaliserande andre, vilket oftast är barnets
föräldrar. ”Primary socialization ends when the concept of the generalized
other has been established in the consciousness of the individual. At this
point he is an effective member of society and in subjective possession of
a self and a world” (Berger och Luckmann 1967:157). Socialisationen
fortsätter dock hela livet genom den sekundära socialisationen som
förmedlas via institutioner av olika slag. I ett mer komplicerat samhälle
krävs en större andel sekundär socialisation, vilket skolan i västvärlden
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utgör ett exempel på. Den primära socialisationen kan utmanas av den
sekundära (och tvärtom) eftersom individen kan få olika världsbilder
förmedlade till sig genom de båda processerna. Generellt hävdar dock
Berger och Luckmann att socialisationen hela tiden måste återskapas,
framför allt genom konversation, för att den ska bestå. Om inte socialisa-
tionen bekräftas i konversation kommer de delar av den som inte bekräftas
att erodera och kanske ersättas av andra idéer (Berger och Luckmann
1967).

Berger och Luckmann hävdar vidare att konstruktionen av det sociala
samhället kan förstås genom tre processer, vilka är externalisering, objekt-
ifiering och internalisering. Processen för externalisering sker genom
bildandet av institutioner. Dessa kan ses som objektifieringar av subjektiva
uttryck, framför allt i form av symboler, som har legitimerats i en social
process. Genom socialisationen internaliseras objektifieringar men även
rent subjektiva värderingar från den generaliserande andre. Det är denna
process Berger och Luckmann (1967) åsyftar med begreppet social konstruk-
tion.

Som framgår har den socialkonstruktionistiska ontologin både struktur-
och processdrag. De symboliska världarna och institutionerna förändras
mycket sakta, varför de av aktörer och aktörsgrupper uppfattas som stabila
och strukturella aspekter av den sociala verkligheten. Samtidigt måste
socialisationsprocessen hela tiden fortgå för att de strukturella elementen
ska bestå. Forskare måste exempelvis producera forskning och nya forskare
måste ”produceras” för att den symboliska världen vetenskap ska bestå.
Det finns således stöd för en tolkning av socialkonstruktionistisk ontologi
som hävdar att det råder en dialektik mellan struktur och process.

Den debatt som förts om denna problematik inom organisationsteorin kan
relateras till Weicks organiseringsbegrepp (Weick 1979, 1995). Weick
menar att forskare inom organisationsteorin bör studera organisationer
med begreppet organisering för ögonen, eftersom organisationer består av
processer och aktiviteter, istället för organisation, som riktar blicken mot
strukturella aspekter och statiska tillstånd. Inom både nyinstitutionalismen
och kulturperspektivet kan man se avtryck av dessa båda riktningar även
om den sistnämnda dominerar. Utgångspunkten i avhandlingen är att
både organisation och organisering beaktas, eftersom det ytterst är en
empirisk fråga vilket perspektiv som ska användas. Relateras begreppen till
avhandlingens syfte och forskningsfråga kan man möjligen tänka sig att
organiseringsbegreppet passar bättre för att studera kvalitetsidén inom LiV,
då den är ny och oprövad. För studiet av den organisatoriska praktiken



20

kanske däremot organisation är ett lämpligare synsätt, då vissa kulturella
föreställningar möjligen institutionaliserats väl inom LiV och sällan
förändras.

2.2 Nyinstitutionell teori
I inledningskapitlet formulerades avhandlingens syfte till att beskriva och
problematisera institutionaliseringsprocessen av kvalitetsidén inom LiV för
att bidra till forskningen om tjänstekvalitet och till den nyinstitutionella
organisationsteorin. Det här avsnittet koncentreras kring att utveckla ett
perspektiv för att förklara och förstå lokala institutionaliseringsprocesser.
Perspektivet kommer att utgå från den nyinstitutionella organisations-
teorin, varför dess grundbegrepp utgör utgångspunkten.

Den institutionella teorins utveckling kan spåras till början av 1900-talet
(Scott 1995). I avhandlingen kommer den nyinstitutionella organisations-
teorin, vars starskott utgjordes av Meyer och Rowans artikel Institutiona-
lized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony (Meyer och
Rowan 1977), fokuseras. En del forskare har utförligt redogjort för den
äldre institutionella teorin för att underbygga nyinstitutionell teori (se
DiMaggio och Powell 1991, Scott 1987, 1994, 1995). Nyinstitutionell teori
kan dock numera betraktas som ett etablerat forskningsfält stående på egna
ben, varför en sådan redogörelse utelämnas.

2.2.1 Centrala begrepp; institution och institutionalisering
Det är egentligen en överdrift att betrakta den nyinstitutionella teorin som
en sammanhållen och koncistent teori. Nyinstitutionalismens fragment-
ariska karaktär har bland annat givit upphov till olika definitioner av
begreppen institution och institutionalisering (Jepperson 1991, Johansson
2002). Berger och Luckmanns (1967) socialkonstruktionism har dock
utgjort utgångspunkt för flertalet definitioner av institutionsbegreppet,
vilket bland annat är tydligt i Meyer och Rowans definition. Meyer och
Rowan (1977:341) definierar institution på följande sätt:

Institutionalized rules are classifications built into society as reciprocated
typifications or interpretations…Institutions inevitably involve normative
obligations but often enter into social life primarily as facts which must be
taken into account by actors.

Meyer och Rowans definition utgör inget under av klarhet men tydliggör
att institutioner består av normativa regler, vilka uppfattas som objektiva
fakta av aktörer. På samma sätt menar Berger och Luckmann (1967) att
processen för social konstruktion resulterar i bildandet av institutioner
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genom att aktörer inom ett visst samhälle uppfattar dem som faktiska
regler för beteende och tänkande. Meyer och Rowan hävdar att den sociala
status som det innebär att vara läkare är ett exempel på en väl institu-
tionaliserad institution ”….for managing illness as well as a social role
made up of particular behaviors, relations and expectations” (Meyer och
Rowan 1977:341).

Meyer och Rowans definition av institutionsbegreppet, liksom deras artikel
i övrigt, tenderar att behandla institutioner som något statiskt och stabilt.
Mindre vikt läggs vid hur en organisation institutionaliseras. Zucker har i
flertalet definitioner påpekat att institutioner bör förstås som en dialektik
mellan struktur och process.

…institutionalization is both a process and a property variable: it is the
phenomenological process by which certain social relationships and
actions come to be taken for granted, that is part of the ’objective
situation’, while at the same time it is the structure of reality defining what
has meaning and what actions are possible. (Zucker 1983:1, jmf Zucker
1977:728 och 1987:444)

Zucker har onekligen en poäng i att processuella aspekter av institutioner
bör beaktas. Hennes behandling av institutionsbegreppet innebär emeller-
tid att skiljelinjen mellan institution och institutionalisering blir oklar. Det
finns dock en vits i att bibehålla distinktion mellan institution och institu-
tionalisering, dvs att särskilja process från struktur. Institutioner skulle då
referera till ”the structures of reality” samt vilket tänkande och vilka hand-
lingar som enligt dessa strukturer är förgivettaget, meningsfullt och
möjligt. Institutionalisering skulle reserveras för att referera till processen
för hur dessa strukturer uppkommer, reproduceras, stabiliseras och görs allt
svårare att ifrågasätta (jmf Hasselbladh 1994). Hos Jepperson (1991:145,
kursivering i originalet) återfinns en liknande distinktion mellan de båda
begreppen; ”Institution represents a social order or pattern that has attained
a certain state or property; institutionalization denotes the process of such
attentions”, liksom hos Meyer (et al 1994:10, kursivering i originalet).

We see institutions as cultural rules giving collective meaning and value to
particular entities and activities, integrating them into the larger schemes
…Institutionalization…is the process by which a given set of units and a
pattern of activities come to be normatively and cognitively held in place,
and practically taken for granted as lawful (whether as a matter of formal
law, custom or knowledge).

Formuleringen ”integrating them into larger schemes” hos Meyer (et al
1994) visar på att institutioner även är förhållandevis universella kulturella
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regler, vilket de tydliggör på följande sätt; ”...institutions…have a much
wider and more universal character than any particular setting they consti-
tute” (Meyer et al 1994:22). För att en kulturell regel ska betraktas som en
institution måste den således delas av flera organisationer. Institutioner
betecknar alltså organisationsövergripande kulturella regler.

Institutioner kan således beskrivas som kollektivt delade sociala och
normativa mönster för handling och tänkande. I vilken utsträckning de är
delade är en empirisk fråga. Aktörer och aktörsgrupper betraktar dem även
som förgivettagna. Institutioner uppfattas som objektiva fakta och ifråga-
sätts sällan. Institutioner definieras i avhandlingen som förgivettagna och
organisationsövergripande kulturella regler för gemensam och individuell handling
respektive tänkande. Institutionalisering definieras som processen för institu-
tioners uppkomst, reproduktion och stabilisering. För att återknyta till Weicks
distinktion mellan begreppen organisation och organisering (Weick 1979,
1995) kan det hävdas att institutionsbegreppet står för ett organisationsper-
spektiv och institutionaliseringsbegreppet för ett organiseringsperspektiv.

Tidigare forskning har hävdat att kvalitetsidén kan betraktas som en del-
mängd av NPM som präglat förändringsförsöken av den offentliga sektorn,
både i Sverige och internationellt, under 1990 och början av 2000-talet
(Ferlie et al 1996, Pollitt och Bouckaert 2000). Några forskare har även
visat att kvalitetsarbete förekommer inom de flesta landsting (Bejerot och
Erlingsdóttir 2002, Rombach 1990). Utifrån tidigare forskning är det
således rimligt att betrakta kvalitet som ett institutionellt fenomen inom
den svenska offentliga sektorn och dess hälso- och sjukvård. I vilken
utsträckning kvalitetsidén institutionaliserats är dock inte klarlagt.

2.2.2 Perspektiv inom nyinstitutionalismen
Trots att nyinstitutionalismen kan beskrivas som ”spretig” kan det, utifrån
distinktionen mellan begreppen institution och institutionalisering, hävdas
att det inom amerikansk nyinstitutionalism går en skiljelinje mellan två
olika perspektiv (Scott 1987, Zucker 1983). Ett av dessa perspektiv riktar i
första hand studieintresset mot hur idéer institutionaliseras i organisa-
tioner. Lokala institutionaliseringsprocesser kommer således i förgrunden,
vilket innebär att effekter av institutionalisering blir av sekundärt intresse
(Tolbert och Zucker 1996). I den här avhandlingen kommer detta perspek-
tiv benämnas processperspektivet. Det andra perspektivet tar sin utgångs-
punkt i att organisationer är inbäddade i den institutionella omgivningen.
Perspektivet riktar studieintresset mot i vilken utsträckning institutionella
strukturer i omgivningen påverkar organisationer, men främst deras
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formella struktur (DiMaggio och Powell 1983, Meyer och Rowan 1977).
Att förstå effekten av institutionalisering kommer i fokus. Detta perspektiv
kommer i denna avhandling att benämnas strukturperspektivet. Ett tredje
perspektiv utgörs av den svenska nyinstitutionalismen, som främst inspirerats
av strukturperspektivet (Johansson 2002). Fokus har dock, i högre utsträck-
ning än inom strukturperspektivet, lagts på lokal organisering. Idémodellen
(Czarniawska och Joerges 1996) har exempelvis utvecklats för att studera
lokal institutionalisering som översättningar/omtolkningar av omgivande
idéer. Avhandlingen ska placeras inom den svenska nyinstitutionalismen.
Främst med tanke på att avhandlingen fokuserar lokal institutionalisering i
kombination med att den bör betraktas som en del av det centrala forsk-
ningssamtalet om mötet mellan omgivningsidéer och organisatorisk
praktik inom den svenska nyinstitutionalismen.

Avhandlingens syfte fokuserar att beskriva och problematisera institu-
tionaliseringsprocessen av kvalitetsidén inom LiV. Processperspektivet och
den svenska nyinstitutionalismen behöver därmed beaktas i avhandlingen
då syftet kräver en modell/teori för att studera institutionalisering av orga-
nisationer. Forskningsfrågan fokuserar vad som händer när kvalitetsidén
möter en komplex och professionell organisatorisk praktik. I inlednings-
kapitlet hävdades att forskningen pekat på en mycket stor variation vad
gäller effekter av NPM-idéer på praktiken. Dessutom hävdades att effekter
av kvalitetsidén är bristfälligt studerat. Även strukturperspektivet är därför
av intresse då avhandlingen ämnar bidra till att skapa förståelse kring vilka
institutionella effekter som kvalitetsidén medför inom LiV. I de tre
följande avsnitten kommer därför struktur- och processperspektivet samt
den svenska nyinstitutionalismen beskrivas och problematiseras.

2.2.3 Strukturperspektivet
Ett grundantagande inom strukturperspektivet är att organisationer är
”inbäddade” i en specifik institutionell miljö, som DiMaggio och Powell
(1983) benämner organisatoriskt fält. Det är alltså främst på fältet institu-
tionerna återfinns. Vidare hävdas att det organisatoriska fältet påverkar
främst den formella strukturen hos de organisationer som ingår i fältet
genom processen för isomorfism (DiMaggio och Powell 1983, Meyer och
Rowan 1977, Scott 1987). DiMaggio och Powell (1983:148) definierar ett
organisatoriskt fält på följande sätt:

By organizational field, we mean those organizations that, in the aggregate,
constitute a recognized area of institutional life: key suppliers, resource and
product consumers, regulatory agencies, and other organizations that
produce similar services or products.
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Fältbegreppet fokuserar sammanhängande organisationer (connectedness),
dvs förekomsten av transaktioner mellan organisationer som binder dem
samman, och strukturell likvärdighet (structural equivalence), dvs organisa-
tioner som har en liknande position i ett nätverk även om inte några
transaktioner förekommer mellan organisationerna. Vilka organisationer
som ingår i ett visst organisatoriskt fält är en empirisk fråga (DiMaggio och
Powell 1983).

Med isomorfism åsyftas den process varmed organisationer, främst deras
formella struktur, påverkas av institutioner eller idéer som finns på orga-
nisationens fält (DiMaggio och Powell 1983, Greenwood och Hinings
1996). Organisationers formella struktur utgörs av handlingsplaner (Meyer
och Rowan 1977), exempelvis organisationsscheman, verksamhetsbeskriv-
ningar och utredningar. Begreppet ska hållas åtskilt från aktörers faktiska
handlings- och tankemönster som inte behöver stämma överens med de
planerade handlingsmönstren. Inom strukturperspektivet är det snarast en
central tes att organisationers handlingsplaner oftast är löst kopplade till
aktörernas faktiska handlings- och tankemönster. I enlighet med denna tes
har den dominerande forskningen om NPM-idéers påverkan på offentliga
organisationer i Sverige visat att NPM-idéerna blivit löst kopplade (se
exempelvis Blomgren 1999, Brunsson och Olsen 1997, Brunsson och
Sahlin-Andersson 1998, 2000, Erlingsdóttir 1999, Hellqvist 1997). Ett
rimligt antagande utifrån strukturperspektivet skulle således vara att
kvalitetsidén påverkar den formella strukturen inom LiV men inte aktörer-
nas faktiska handlings- och tankemönster. Orsaken till lös koppling är
enligt Meyer och Rowan (1977) att institutionella regler på fältet ofta går
emot interna effektivitetskrav och att det råder konflikt mellan olika
institutionella krav.

Beroendet av institutioner gör att organisationen blir stabil, att turbu-
lensen i den minskar och att organisationer inom samma fält kommer att
likna varandra allt mer. När organisationer blir isomorfa med den institu-
tionella omgivningen inkorporerar de institutionella strukturer som har
legitimerats externt och inte genom interna effektivitetskrav. Detta innebär
att de institutionella strukturerna på fältet kan framstå som myter för den
enskilda organisationen, eftersom dessa strukturer ofta inte passar organisa-
tionen speciellt bra. Dessutom inkorporeras externa mätkriterier för att
värdera de inkorporerade elementen. Orsaken till att organisationer, trots
de nackdelar som institutionalisering kan innebära, i alla fall blir isomorfa
med det organisatoriska fältet är att de är beroende av legitimitet från fältet
för att överleva eller att de tvingas till det, exempelvis genom en lag.
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Genom att använda sig av lös koppling kan organisationer fortfarande
erhålla legitimitet från det organisatoriska fältet utan att interna effektivi-
tetskrav åsidosätts (DiMaggio och Powell 1983, Meyer och Rowan 1977,
Scott 1995).

Att de idéer och institutioner som finns i organisationers omgivning oftast
blir löst kopplade till aktörernas faktiska handlings- och tankemönster är
således en central tes inom strukturperspektivet. Power (1997) har riktat
kritik mot den ensidiga fokusering på lös koppling och har lanserat
begreppet kolonisering som ett alternativ. Kolonisering hämtar sin grund i
Habermas tanke om livsvärldens kolonisering av systemvärlden (exempel-
vis Gustafsson 2000) och innebär att aktörer inom organisationer om-
formulerar sina faktiska handlings- och tankemönster i enlighet med idéer i
omgivningen. Kolonisering kan följaktligen betraktas som motsatsen till
lös koppling. Det finns emellertid få exempel på empiriska studier av
kolonisering. Power (1997) visar dock hur revisonstrenden i flera organisa-
tioner inneburit ett nytt sätt att se på verksamheten. Ett annat exempel är
Oaks (et al 1998) som hävdar att NPM-idéer för museer i Kanada ersatt en
kulturbaserad verksamhetsdefinition med en ekonomiskt baserad verksam-
hetsdefinition. Bejerot och Erlingsdóttir (2002) har visat att kvalitetsidén
påverkat aktörernas faktiska handlings- och tankemönster inom hälso- och
sjukvården i Sverige.

Kvalitetsidéns effekter på praktiken inom LiV studeras i avhandlingen
utifrån begreppen lös koppling och kolonisering. Lös koppling innebär att
kvalitetsidén enbart behöver påverka den formella strukturen för att den
ska anses institutionaliserad. Kvalitetsidén anses således institutionaliserad
inom LiV om det exempelvis utarbetats processkartor för patientens väg
genom organisationen utan att de påverkat aktörernas faktiska handlande
och tänkande (Meyer och Rowan 1977). Den här formen av institutionali-
sering benämns i avhandlingen för institutionalisering av den formella
strukturen. För att studera institutionalisering av den formella strukturen
behöver exempelvis LiVs texter om dess formella struktur beaktas. Koloni-
sering innebär att aktörerna i organisationen omformulerar sina faktiska
handlings- och tankemönster i enlighet med kvalitetsidén. Processkartorna
behöver påverka det faktiska handlandet och tänkandet inom LiV för att
kvalitetsidén ska anses institutionaliserad (Power 1997, Tolbert och Zucker
1996). Den här formen av institutionalisering benämns i avhandlingen för
institutionalisering av aktörsnivån. För att studera institutionalisering av
aktörsnivån behöver aktörernas faktiska handlings- och tankemönster eller
eftersträvade handlings- och tankemönster studeras.
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Enligt Power (1997) är det dock orimligt att omgivande idéer i praktiken
antingen helt koloniserar organisationer eller att idéerna blir mycket löst
kopplade. Snarare ser han de två tillstånden som idealtypiska extrem-
punkter/motsatser. Selanders (2001) studie av Ädelreformens möte med en
sjukhemspraktik är ett exempel på en position mellan de två extrem-
punkterna. Selander ser Ädelreformen som ett utryck för en ekonomi- och
servicediskurs, vilka träder in i sjukhemspraktiken där det redan finns
etablerade diskurser (i form av omvårdnadsdiskursen och den medicinska
diskursen). Slutsatsen av studien tyder på, vare sig kolonisering eller lös
koppling, utan på att Ädelreformen samexisterar med de befintliga
diskurserna. Enligt min mening utgör lös koppling och kolonisering en
fruktbar analytisk dikotomi för att studera effekterna av kvalitetsidén inom
LiV.

Strukturperspektivet lämpar sig väl för att studera effekter av institutionali-
sering. Utifrån syftet märks dock även ett intresse av att beskriva och
problematisera institutionaliseringsprocessen av kvalitetsidén inom LiV.
Strukturperspektivet inriktar sig på kopplingen mellan fältet och organisa-
tionen men det saknas begrepp och modeller för att studera lokal institu-
tionalisering, exempelvis är det oklart hur organisationer koloniseras. Inom
nyinstitutionalismen ligger fokus överhuvudtaget på vad som institu-
tionaliseras (exempelvis DiMaggio och Powell 1983, Meyer och Rowan
1977, Scott 1995). Som ett komplement till denna inriktning efterlyser
Tolbert och Zucker (1996) studier om hur institutionalisering sker. Därför
behövs även en mer ”intern” och processinriktad nyinstitutionell teori
användas.

2.2.4 Processperspektivet
Den riktning inom nyinstitutionalismen som här benämns processperspek-
tivet har ofta inte setts som en egen riktning utan som en kritik av struktur-
perspektivet (jmf Erlingsdóttir 1999). Strukturperspektivet är det domi-
nerande perspektivet inom nyinstitutionalismen men processperspektivet
började utvecklas samma år som strukturperspektivet (se Zuckers artikel
The Role of Institutionalization in Cultural Persistense, 1977) och har sedan
dess utvecklats betydligt (se exempelvis Barley 1986, Barley och Tolbert
1997, Tolbert 1985, Tolbert och Zucker 1996, Zucker 1983, 1987,
1977/1991). Mot denna bakgrund är det rimligt att beteckna process-
perspektivet som ett ”eget” perspektiv inom nyinstitutionalismen, vilket
även hävdats av Zucker (1983, 1987, jmf även Johansson 2002).
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Processperspektivet lägger större tonvikt vid institutionaliseringsprocessen
inom organisationer än vad som är fallet i strukturperspektivet (Zucker
1987). Tolbert och Zucker (1996) har utvecklat en modell för att studera
lokala institutionaliseringsprocesser, vars viktigaste steg är innovation
(innovation), habitualisering (habitualization), objektifiering (objectifi-
cation) och sedimentering (sedimentation). Med innovation åsyftas att en
ny idé uppkommer. Habitualisering innebär att idén inkorporeras i den
formella strukturen inom en viss organisation. I objektifieringsfasen sprids
strukturen i organisationen och resulterar i ”…some degree of consensus
among organizational decision-makers concerning the value of a structure,
and the increasing adoption by organizations on the basis of that consen-
sus” (Tolbert och Zucker 1996:182). I sedimenteringsfasen blir idén full-
ständigt institutionaliserad, innebärande att den kan överleva generationer
av medarbetare inom en organisation. Fullständig institutionalisering kan
ses som motsatsen till lös koppling och stämmer väl överens med Powers
begrepp kolonisering (Power 1997).

Även om det saknas empiriska studier utifrån Tolbert och Zuckers institu-
tionaliseringsmodell visar den på några grundläggande antaganden inom
processperspektivet som skiljer det från strukturperspektivet. Institutioner
betraktas som produkten av vanemässigt beteende och tänkande bland
aktörer inom en viss aktörsgrupp. Det är uppkomsten av detta vanemässiga
beteende som utgör essensen i institutionaliseringsprocessen (jmf Berger
och Luckmann 1967, Scott 1987). När ett beteende eller tänkande har
blivit vanemässigt och förgivettaget kan det karakteriseras som en institu-
tion. Inom processperspektivet beaktas dock även gradskillnader av ”vane-
mässighet” och ”förgivettagenhet” (Zucker 1977, 1987). Institutionalisering
beskrivs som en process vilken vid olika tidpunkter kan ha hunnit olika
långt (jmf Tolbert och Zuckers olika institutionaliseringsstadier ovan). När
en idé är fullständigt institutionaliserad ska den emellertid påverka
aktörernas faktiska handlings- och tankemönster inom organisationen.
Därför bör utgångspunkten för att studera institutionalisering tas i
aktörernas faktiska handlings- och tankemönster inom organisationer
snarare än i idéer/institutioner på det organisatoriska fältet, som fallet är i
strukturperspektivet. På vilket sätt institutionaliseringsprocessen påverkas
av den institutionella omgivningen är däremot inte helt klart i process-
perspektivet. Inom strukturperspektivet finns en mer utvecklad idé om
kopplingen mellan omgivningen och organisationen (DiMaggio och
Powell 1983).
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En brist med Tolbert och Zuckers institutionaliseringsmodell är att den
behandlar institutionalisering som en rätlinjig process. Den beaktar inte att
den idé som institutionaliseras kan omtolkas/översättas i samband med
institutionaliseringsprocessen. Modellen står således för ett diffusions-
orienterat synsätt på institutionalisering, dvs att idéer sprids utan att
förändras (se exempelvis Tolbert och Zucker 1983, Zucker 1983). Latour
(1987) har riktat kritik mot det diffusionsorienterade synsättet på spridning
och har fört fram översättning som ett alternativt synsätt, vilket beaktar
idéers omtolkningsbarhet. Översättningsbegreppet kommer att diskuteras i
samband med att idémodellen (Czarniawska och Joerges 1996) presenteras
i nästkommande avsnitt.

Utifrån avhandlingens syfte och forskningsfråga kan det konstateras att
processperspektivet beaktar institutionaliseringsprocessen inom organisa-
tioner och hur aktörsnivån institutionaliseras, vilket befanns vara en brist
med strukturperspektivet. Processperspektivet kan dock kritiseras för en
oklar koppling mellan den institutionella omgivning och organisationen.
Dessutom beaktas inte att idéer kan omtolkas/översättas i samband med
lokala institutionaliseringsprocesser.

2.2.5 Den svenska nyinstitutionalismen
Den nyinstitutionella organisationsteorin ”importerades” till Sverige i
mitten av 1980-talet. Svenska forskare fann att förhållandet mellan beslut
och handling kunde förklaras och förstås på ett fruktbart sätt utifrån
nyinstitutionell teori. Den svenska nyinstitutionalismen har sedan dess
utvecklats betydligt. Empiriskt fokus har lagts vid att studera organisations-
förändringar och administrativa reformer inom offentlig sektor (Johansson
2002). Forskningsintresset har dock inte explicit riktats mot institutionali-
seringsprocesser i enskilda organisationer utan på kopplingen mellan fältet
och organisationer. Johansson (2002:84) menar i sin översikt av den
svenska nyinstitutionalismen att ”…forskningen [kom på 1990-talet] att till
övervägande del fokuseras på det lokala mottagandet av translokala idéer”.
Avhandlingens inriktning mot mötet mellan kvalitetsidén och den
organisatoriska praktiken inom LiV anknyter således väl till vad som
förmodligen utgjort det centrala forskningsintresset inom den svenska
nyinstitutionalismen.

Teoretiskt har den svenska nyinstitutionalismen varit starkt inspirerad av
strukturperspektivet men har bidragit med teoretiska insikter som inte har
sin motsvarighet inom vare sig struktur- eller processperspektivet. Det har
argumenterats för att det inbäddat i NPM-program, exempelvis i kvalitets-
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modeller (Furusten 2000), finns rationalistiska institutionella föreställning-
ar om organisation (Brunsson och Hägg 1992, Brunsson och Sahlin-
Andersson 1998, 2000 Jacobsson 1994b). Att konstruera organisation
betraktas som en meta-institution i omvandlingen av den offentliga
sektorn. För att studera spridning av idéer och lokal institutionalisering har
begreppet översättning importerats från kunskapssociologin (Latour 1987).
Översättning utgör ryggraden i Czarniawska och Joerges (1996) institu-
tionaliseringsmodell – idémodellen – vilken, tillsammans med Tolbert och
Zuckers modell, fungerat som en viktig inspirationskälla för avhandlingens
tolkningsmodell (se 2.5). Idémodellen kommer därför att beskrivas
förhållandevis utförligt här.

Czarniawska och Joerges (1996) idémodell förmedlar en processyn
gällande studiet av institutionalisering. Idémodellen rör sig mellan olika
analytiska nivåer – lokal (LiV) och global (NPM, kvalitetsidén) – och visar
hur idéer förändras när de färdas mellan dessa olika nivåer. Czarniawska
och Joerges hävdar att institutioner sätter vissa begränsningar för vilka
handlingar som kan tillåtas i en viss social kontext, vilket de tydliggör med
modemetaforen. Ett visst mode sätter vissa gränser för vad som kan
betraktas som modernt men inom dessa ramar har aktören vissa frihets-
grader som gör att modet hela tiden är föremål för omtolkning och
översättning.

Idémodellen utgår från att det vid en viss tid och i ett visst rum finns en
idé (exempelvis kvalitetsidén) som översätts till ett objekt (exempelvis LiV
2002) av något slag. Den vanligaste varianten av materialisering (som detta
moment benämns) för organisationers vidkommande är texter men det
kan också vara exempelvis bilder och modeller. När idén har materiali-
serats, dvs institutionaliserats i den formella strukturen, kan den resa till
andra praktiker, dvs färdas i tid och rum. När en idé sänds från en
organisation till en annan översätts idén av den mottagande organisation-
en för att passa den lokala praktiken. Därefter materialiseras idén i den
mottagande organisationen vilket återigen innebär att den kan färdas i tid
och rum till andra praktiker. Men den materialiserade idén inne i organisa-
tionen kan även översättas till handling genererad11 av idén. Denna

                                                
11 Notera att det är fråga om handling genererad av idén och inte nödvändigtvis
handling i enlighet med idén. Handling i enlighet med idén är den handling som
fokuseras enligt det diffusionsorienterade synsättet på institutionalisering (jmf
Tolbert och Zucker 1996). Idémodellen beaktar dock idéers översättning, vilket
kan innebära att den handling som en idé medför inte stämmer överens med den
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handling kan i sin tur översättas till fullständig institutionalisering,12 i form
av förgivettagna kulturella regler för gemensam och individuell handling
respektive tänkande, som påverkar det faktiska handlandet och tänkandet
(Czarniawska och Joerges 1996).

Översättning är, som tidigare nämnts, ett centralt begrepp i idémodellen
och används av Czarniawska och Joerges (1996) för att visa på de lokala
omtolkningar av idén som görs i idémodellens olika steg. Översättnings-
begreppet kan ses som ett alternativ till diffusionsmodellen. Den mest
utmärkande skillnaden är att en idé inte sprids av egen kraft (diffusion)
utan att utifrån kommande ”energi” behövs (översättning) för att idén ska
spridas (Latour 1987, jmf Hasselbladh 1994). Ett konkret exempel på
”utifrån tillförd energi” kan vara att en person försöker få andra personer
att handla mer kundorienterat. Översättningsbegreppet beaktar således att
idéer omtolkas under institutionaliseringsprocessen och kan följaktligen
bidra till att skapa insikt om varför effekter av kvalitetsidén på praktiken
uteblir. Utebliven påverkan förstås som att kvalitetsidén omtolkas till
något annat än det som avsågs. På så sätt kan översättningsbegreppet även
skapa förståelse om varför oväntade former av påverkan uppstår genom att
det riktar studieintresset mot de lokala omtolkningar som görs av kvalitets-
idén inom LiV (Czarniawska och Joerges 1996). I avhandlingen studeras
institutionalisering av kvalitetsidén utifrån ett översättningsperspektiv.

Det kan vara intressant att klargöra skillnaden mellan begreppen institu-
tion och idé som Czarniawska och Joerges (1996) använder dem då detta
hittills inte specificerats i avhandlingen. Det som reser mellan organisa-
tioner är inte institutioner utan idéer. Orsaken till att en institution inte
kan resa mellan olika organisationer inom fältet är att en institution enligt
idémodellen är produkten av faktiska handlings- och tankemönster inom
organisationer. För att den ska bli det så måste den institutionaliseras i en

                                                                                                                  
handling som idén föreskriver då idén under institutionaliseringsprocessen kan
omtolkas (se nedan och Latour 1987).
12 Czarniawska och Joerges (1996) skriver att handlingen kan översättas till en
institution. Att en idé kan betraktas som en institution bara för att den institu-
tionaliserats i en organisation strider mot avhandlingens institutionsbegrepp (jmf
även Meyer et al 1994). Institutionsbegreppet reserveras i avhandlingen för att
referera till förgivettagna och organisationsövergripande kulturella regler för
handling och tänkande. Om en idé påverkat aktörernas faktiska handlings- och
tankemönster i en enskild organisation kan det således inte hävdas att en institu-
tion bildats, vilket Czarniawska och Joerges (1996) tenderar att göra. Däremot kan
aktörsnivån betraktas som institutionaliserad.
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rad organisationer. Däremot kan idéerna härstamma från en institution på
organisationens organisatoriska fält, exempelvis från institutionen kvalitet
på hälso- och sjukvårdsfältet. På så sätt finns det en koppling mellan idéer
och institutioner genom att vissa idéer kan ”lösryckas” från en institution
på fältet och ”användas” av en organisation. Det är exempelvis rimligt att
LiV 2002 har ”lösryckts” från NPM-idéerna på den offentliga sektorns fält
(jmf Bejerot och Erlingsdóttir 2002, Ferlie et al 1996).

Efter vad jag kan förstå är det endast Erlingsdóttir (1999) som i sin
avhandling empiriskt studerat institutionalisering utifrån idémodellen,
även om det finns några empiriska studier där översättningsbegreppet
använts (Blomquist 1996, Fernler 1996). Erlingsdóttir studerade lokal
institutionalisering av två olika kvalitetssäkringsidéer i en hälso- och
sjukvårdskontext. Studiens resultat tyder på att en av kvalitetssäkrings-
idéerna påverkade aktörernas faktiska handlings- och tankemönster inom
en avdelning för laboratoriemedicin. Erlingsdóttir benämner detta för
isopraxism men det kan lika gärna benämnas för kolonisering. Studien
visar även att den andra kvalitetssäkringsidén blev löst kopplad inom en
medicin- och en kirurgavdelning. Erlingsdóttir förklarar den varierande
institutionaliseringen utifrån att de två idéerna gav olika utrymme för
omtolkning/översättning.

2.2.6 Den komplexa organisatoriska praktiken
Utifrån avhandlingens forskningsfråga och syfte märks ett intresse av att
studera effekter av kvalitetsidén på LiVs organisatoriska praktik samt varför
dessa effekter uppkommer. En annan ambition är att bidra med kunskap
om lokala institutionaliseringsprocesser. Den lokala organiseringen
fokuseras således i avhandlingen. Det kan dock hävdas att det inom
huvudfåran av nyinstitutionell teori saknas begrepp för att beskriva och
förstå den organisatoriska praktik som kvalitetsidén hamnar i, organisa-
tioner tenderar att behandlas som svarta lådor. “The word black box is
used by cyberneticians whenever a piece of machinery or a set of com-
mands is to complex. In its place they draw a little box about which they
need to know nothing but its input and output” (Latour 1987:3).

Även om den svenska nyinstitutionalismen är tydligt fokuserad mot lokal
organisering kan detta fokus fördjupas. Som tidigare nämnts hänför
exempelvis Erlingsdóttir (1999) den varierande institutionaliseringen av två
kvalitetssäkringsidéer till idéernas inneboende omtolkningsbarhet. De båda
idéerna användes emellertid på tre olika avdelningar – en avdelning för
laboratoriemedicin samt en medicin- och en kirurgavdelning. Mycket talar
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för att praktiken på de olika avdelningarna skiljer sig åt och att dessa
skillnader ytterligare skulle kunnat förklara den varierande institutionali-
seringen. Det är rimligt att aktörer med olika bakgrund tolkar idéer på
olika sätt. Den specifika organisatoriska praktikens betydelse för lokala
institutionaliseringsprocesser behöver fördjupas, vilket avhandlingen
ämnar bidra till. En uppenbar risk är annars att den nyinstitutionella
organisationsforskningen blir akontextuell och att viktiga dimensioner för
att förklara och förstå lokala institutionaliseringsprocesser och idéers effekter
på praktiken förbises.

Det saknas dock inte medvetenhet om denna problematik inom nyinstitu-
tionalismen. Friedland och Alford (1991) argumenterar för att den lokala
praktiken kan studeras som materialiseringar och omtolkningar av den
institutionella omgivningen. Några studier inom den svenska nyinstitu-
tionalismen har använt sig av detta förhållningssätt. I sin studie av
Ädelreformen på två sjukhem visade exempelvis Selander (2001, jmf
Hasselbladh och Kallinikos 2000) hur omgivningens diskurser omtolkades
till lokala diskurser som genomsyrade sjukhemmens organisation. Fernler
(1996) har visat att lokala praktiker kan studeras som materialiseringar och
översättningar av omgivningens generella normer. Den här lösningen på
problemet har dock en tydlig omgivningskoppling. Med tanke på att flera
studier visar att organisationers faktiska handlings- och tankemönster är
löst kopplade till omgivningens krav (exempelvis Brunsson och Olsen
1997, Hellqvist 1997) kan det hävdas att det i organisationer bildas speci-
fika kulturella mönster som inte behöver vara kopplade till omgivningen.
Det kan därför antas att den här diskuterade lösningen riskerar att inte
fånga de mer specifika kulturella föreställningarna i en organisation. Den
organisatoriska praktiken behöver studeras oberoende av omgivningen.
Zucker (1977/1991:105) har exempelvis hävdat att:

Without a solid cognitive, microlevel foundation, we risk treating institu-
tionalization as a black box at the organizational level, focusing on content
at the exclusion of developing a systematic theory of process…

I den här avhandlingen kommer kulturperspektivet (Alvesson 2001) att
användas för att belysa den organisatoriska praktiken inom LiV. I det
kulturperspektiv som utvecklas i nästkommande avsnitt inkorporeras
Weicks meningsskapandeperspektiv (Weick 1979, 1995), vilket kan
betraktas som en kognitiv mikroteori. En annan orsak till att kulturper-
spektivet används för att studera den organisatoriska praktiken inom LiV
är att det syftar till att studera likartade fenomen som nyinstitutionell teori.
Kulturperspektivet söker dock fånga de lokala sociala konstruktionerna,
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även om dessa kan vara inspirerade och påverkade av omgivningen
(Alvesson 2001). Nyinstitutionalismen inriktar sig mot fältspecifika
konstruktioner och hur dessa inkorporeras i organisationer. Eftersom den
lokala organisationskulturen formar den kollektivt delade världsbilden i
organisationer kan kulturperspektivet användas för att förstå aktörer och
aktörsgruppers unika förhållningssätt till kvalitetsidén inom LiV. Kultur-
perspektivet skulle kunna förklara varför den formella strukturen institu-
tionaliseras men att institutionalisering av aktörsnivån uteblir, exempelvis
genom ett kulturellt baserat motstånd mot kvalitetsidén.13 Genom att
beakta de kulturella föreställningarna inom LiV kan den svenska nyinstitu-
tionalismens intresse för lokal organisering fördjupas.

För att sammanfatta vill jag lyfta fram att begreppen lös koppling (Meyer
och Rowan 1977) och kolonisering (Power 1997) används som redskap för
att studera effekter av kvalitetsidén inom LiV. Den modell som i avsnitt
2.5 utvecklas för att studera institutionaliseringsprocessen av kvalitetsidén
inom LiV har inspirerats av både idémodellen (Czarniawska och Joerges
1996) och Tolbert och Zuckers (1996) institutionaliseringsmodell. För att
förstå den lokala praktikens betydelse för institutionaliseringsprocessen
och dess effekter används kulturperspektivet (Alvesson 2001).

2.3 Kulturperspektivet
Inom forskningen om organisationskultur går det att skilja mellan två
huvudinriktningar. Dels kan kultur betraktas som en variabel – kulturen är
något som organisationen har – och dels kan kultur betraktas som en
rotmetafor för att förstå organisationer – organisationen är en kultur (Ebers
1995, Smircich 1983). Relateras de båda synsätten till Burrell och Morgans
(1979) typologisering av metodologin inom organisationsteorin så framgår
vilken skillnad som råder mellan dem. Variabelsynsättet tar sin utgångs-
punkt i det funktionalistiska paradigmet, där metaforerna organism och
maskin ofta används, och rotmetaforsynsättet i det tolkande paradigmet,
där sociala metaforer (exempelvis text och kultur) ofta används (Alvesson
1993, Morgan och Smircich 1980).

                                                
13 Alvesson och Björkman (1992) har exempelvis visat att förändringsmotstånd
kan ha sin grund i organisationsidentiteten, vilken de betraktar som en aspekt av
organisationskulturen.
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2.3.1 Att se organisationer som kulturer
Av de två perspektiven har variabelperspektivet fått störst genomslag (i vart
fall bland praktiker, Alvesson 1993). Variabelperspektivet utgör ett centralt
inslag i den populära management diskursen sedan början av 1980-talet
(Furusten 1996). Detta beror säkerligen på den stora uppmärksamhet som
några populärt hållna management böcker om företagskultur fick i början
av 1980-talet (Deal och Kennedy 1982, Ouchi 1981, Peters och Waterman
1982). Forskningen om kultur inom tjänsteforskningen utgår också från ett
variabelperspektiv (Berry 1999, Normann 1991, Schneider och Bowen
1995, Swartz et al 1992) även om undantag finns (Edvardsson och Enquist
accepterad artikel, Enquist 1999). Variabelperspektivet vilar på en funk-
tionalistisk vetenskapsteori och har framför allt varit föreskrivande till sin
karaktär, då det till stora delar har fokuserat att ge konkreta råd till ledare
för hur en ”bra” och ”stark” kultur skapas. Perspektivet har bland annat
kritiserats för dess forskningspretentioner, exempelvis för den förenklade
koppling som gjorts mellan kultur och effektivitet. Det är ofta svårt att
skilja mellan effekter av kulturen och effekter av annat (Alvesson 1993,
2001).

Rotmetaforsynsättets huvudsakliga inriktning har inte varit att ge råd till
ledare. Ambitionen har istället varit att förstå organisationer eller delar av
organisationer som kulturella eller subkulturella (Van Maanen och Barley
1985) fenomen, dvs som system av symboler och meningsskapande
processer. Forskningen inom detta perspektiv har koncentrerat sig på att
identifiera organisationens centrala symboler och försökt tolka symboler-
nas mening, varför en tolkande metodologi varit aktuell (se Alvesson 1992,
Jackall 1988, Kunda 1992 för några representativa arbeten).

En central del av forskningsintresset i avhandlingen riktas mot
institutionaliseringsprocessen av kvalitetsidén inom LiV och dess effekter
på den formella strukturen och aktörernas faktiska handlings- och tanke-
mönster. I avsnitt 2.2.6 hävdades att den lokala praktik där institutionali-
sering sker har stor betydelse för denna process men att det inom huvud-
fåran av nyinstitutionalismen saknades begrepp för att studera den lokala
praktiken oberoende av omgivningen. I avhandlingen finns därför snarare
ett intresse av att beskriva LiV utifrån ett kulturperspektiv än att ge råd till
ledare för hur en ”bra” och ”stark” kultur kan skapas. Mot denna bakgrund
utgår avhandlingens kulturbegrepp från rotmetaforperspektivet, vilket
korresponderar väl med avhandlingens socialkonstruktionistiska utgångs-
punkt. Kulturperspektivet används dock som en hjälpteori för att förstå
den lokala institutionaliseringsprocessen av kvalitetsidén. Detta innebär att
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tolkningen av kulturen inom LiV inte kommer att ha samma avtäckande
och heltäckande karaktär som vanligtvis kännetecknar studier om organisa-
tionskultur.

Smircich (1983) delar upp rotmetaforsynsättet i tre olika perspektiv, vilka
är det kognitiva, det symboliska och det strukturalistiska/psykodynamiska.
I förhållande till Smircichs tre perspektiv ligger avhandlingens närmast det
symboliska, vilket är vanligast inom forskningen om organisationskultur
(jmf Alvesson 1992, Alvesson och Berg 1992, Martin och Frost 1996). Men
avhandlingens kulturperspektiv har även influerats av det kognitiva
perspektivet i form av Weicks begrepp meningsskapande (Weick 1979,
1995).

Avhandlingens utgångspunkt i det symboliska perspektivet innebär att
organisationer förstås som bestående av symboler och symboliska totali-
teter. Dessa symboler måste tolkas för att deras djupare meningen ska
framgå. Genom denna mening framgår vilka trossatser, värderingar och
attityder som anställda i organisationen står för (Smircich 1983). Symboler
och mening är centrala begrepp i en kulturanalys (Pettigrew 1979).

2.3.2 Centrala begrepp; symboler och mening
Antropologen Clifford Geertz har haft stor betydelse för forskningen om
organisationskultur utifrån rotmetaforsynsättet (jmf Alvesson 1992,
Alvesson och Berg 1992, Rosen 1985 och Smircich 1983). De mest
grundläggande begreppen i Geertz (1973) kulturteori är symboler och
mening. Dessa båda begrepp är i avhandlingen centrala för att förstå LiVs
kultur. Geertz definierar kultur och anger kulturens betydelse för den
mänskliga existensen på följande sätt:

Believing with Max Weber, that man is an animal suspended in webs of
significance he himself has spun, I take culture to be those webs…
Undirected by culture patterns – organized systems of significant symbols
– man’s behavior would be virtually ungovernable, a mere chaos of
pointless acts and exploding emotions, his experience virtually shapeless.
Culture, the accumulated totality of such patterns, is not just an ornament
of human existence but – the principal basis for its specificity. (Geertz
1973:5 och 46)

Av citatet framgår vilken vikt Geertz lägger vid kulturen. Geertz menar att
kulturella mönster är en grundförutsättning för mänsklig existens liksom
att dessa mönster är skapade/konstruerade av människor, varför en social-
konstruktionistisk ansats är en underliggande premiss för Geertz teori. Det
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framgår också vad som är substansen i kulturen, dvs organiserade system
av signifikanta symboler.

För att klargöra vad som åsyftas med symboler gör Alvesson (1992:48) en
åtskillnad mellan tecken och symboler. En symbol är ett tecken som
”…uttrycker något mer än sitt egentliga sakliga innehåll, en symbol står för
ett vidare meningssammanhang”. Alvesson hävdar också att tecken är en
objektiv representation av något men att symboler skapas subjektivt eller
intersubjektivt ”…och präglas av den mening som en person eller ett
kollektiv lägger i detta”. Liksom hos Geertz märks hos Alvesson en tydlig
socialkonstruktionistisk ansats. Kulturens substans – symbolerna – skapas
av människor eller i interaktionen mellan människor.

Att ett tecken kan betraktas som en symbol är dock inte tillräckligt för att
symbolen ska ses som en del av kulturen. Geertz hävdar, som framgår
ovan, att kulturen är ett organiserat system av signifikanta symboler. Det är
med begreppet signifikanta symboler som en stor del av de problem man
som forskare kan drabbas av vid en kulturstudie blir tydliga. Det kan
nämligen vara svårt att veta vilka symboler som är signifikanta i en viss
kultur.

Ett annat viktigt steg i en kulturstudie är att förstå vad symbolerna betyder
i den kultur som studeras – symbolerna måste tolkas så att deras mening
framgår. Med en symbols mening åsyftas det som symbolen uttrycker.
Symbolbegreppet används av Geertz (1973:91) för ”…any object, act,
event, quality, or relation which serve as a vehicle for a conception – the
conception is the symbols meaning”. Det är tydligt hur begreppen symbol
och mening samverkar. Man kan inte betrakta något som en symbol om
den inte rymmer någon mening utöver vad det tecken som representerar
symbolen gör och man kan inte tala om någon mening utan en symbol
eftersom meningen finns ”inbäddad” i symbolen. Med Geertz (1973:127)
ord; ”…meanings can only be stored in symbols” (jmf Weick 1979).

Kulturforskarens utmaning är således att söka få grepp om vilka de signifi-
kanta symbolerna i en viss kultur är och sedan tolka dessa symboler för att
förstå vilken mening de har i den studerade kulturen/organisationen. På
samma sätt fungerar kulturen även som en meningsskapare för de individ-
er som är en del av den. Genom att relatera till olika symboler kan de
skapa mening i sin vardag. Meningen finns inbäddad i symboler och måste
tolkas fram för att den ska bli tillgänglig. Medlemmar av en viss kultur kan
också aktivt tilldela symboler ny mening eller konstruera nya symboler
genom att tilldela exempelvis ord eller artefakter en viss mening. Det är
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utifrån detta resonemang rimligt att personalen inom LiV tilldelar LiV
2002 och därmed kvalitetsidén en viss mening (Weick 1995, 2000).

Beskrivningen av begreppen symbol och mening har hittills rört sig på en
abstrakt nivå. För att bli lite mer jordnära är det värt att framhålla att
symboler inte bara är artefakter som man först kan förledas att tro. Som
exempel på (signifikanta) symboler nämner Geertz ritualer, myter, språk
och konst. Det centrala är att något ska betraktas som en symbol om det
har en mening som inte är uppenbar (Geertz 1973).

Det är också hög tid att förklara i vilken form den mening som kan skapas
från olika symboler kommer till uttryck. Geertz (1973) hävdar att mening-
en exempelvis kan bestå av värderingar, idéer, attityder, trossatser, bedöm-
ningskriterier och begär. Dessa kulturella uttryck kan exempelvis vägleda
handling, rättfärdiga handling och ge vägledning om vad som är rätt och
fel. Genom att en viss symbols (exempelvis en affärsidés) mening (att
affärsidén uttrycker elitistiska värderingar) tolkas fram kan detta vägleda
handling (vi som är så bra tar inga småkunder).

2.3.3 Kultur – struktur och process
Förändring av kulturer eller kulturella föreställningar har varit ett omdebat-
terat ämne inom kulturforskningen. Forskare och konsulter inom variabel-
synsättet har argumenterat för att kulturer kan förändras på ett kontrollerat
sätt om ledningen arbetar målmedvetet med denna förändring under några
år (exempelvis Peters och Waterman 1982, Schneider och Bowen 1995).
Antagandet att kulturella föreställningar kan förändras på ett kontrollerat
sätt grundar sig i en rationell och funktionalistisk organisationsteori, där
ett medel antas leda till ett mål (Burell och Morgan 1979, Scott 1998).
Forskningen inom rotmetaforsynsättet vilar på en interpretativ metodologi
(Burell och Morgan 1979), varför det hävdats att kulturella föreställningar
inte kan förändras på ett kontrollerat sätt. Om kulturen överhuvudtaget
förändras sker det mycket långsamt och okontrollerat (Alvesson 1992,
1993). Sköldberg (1990) har kritiserat den något statiska och strukturalistis-
ka synen på kultur som återfinns inom rotmetaforsynsättet.

Ett dialektiskt synsätt var den röda tråden i det som saknades. Alltför ofta
uppfattades kulturer och symboler som något statiskt, homogent, harmo-
niskt och interaktionsfritt…I ett dialektiskt perspektiv däremot skulle
sådant som förändring, även mer radikala transformationer, heterogenitet,
motsättningar och växelverkan utgöra centrala studieobjekt. (Sköldberg
1990:191)
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Utifrån forskning om organisationskultur på 1990-talet kan man argumen-
tera för att Sköldbergs förhoppningar infriats. Exempelvis hävdar Müllern
(1994:220) ”…att vi människor ständigt befinner oss i en process av kultur-
skapande”. En annan forskare som lyft fram processperspektivet är Salzer-
Mörling (1998) som betonar att kultur är både struktur och process, dvs en
dialektik mellan struktur och process (se även Gustafsson 1994, Martin
och Frost 1996, Meyerson och Martin 1987).

Weicks organisationsteori (Weick 1979, 1995), där meningsskapande är det
centrala begreppet, erbjuder ett perspektiv för att förhålla sig till dialek-
tiken mellan struktur och process. Dessutom utgör den en kognitiv mikro-
teori, vilket eftersökts av Zucker (1977/1991) i studiet av lokala institu-
tionaliseringsprocesser. Enligt Weick består meningsskapandet både av
processuella och strukturella aspekter; meningsskapandet kan förstås som
en ständig pendling mellan organisation och organisering. Weick menar
att aktörer ständigt skapar mening men att meningsskapandet är extra
intensivt när förändringar sker, exempelvis i samband med kvalitetsarbete
(Weick 2000). När kvalitetsidén möter en organisatorisk praktik försöker
aktörer skapa mening. Vad är det egentligen som händer frågar de sig.
Meningsskapandet kan exempelvis ta sig uttryck i att aktörer tilldelar
kvalitetsidén mening. Men individer är inte oskrivna kort. Meningsskap-
andet om exempelvis kvalitetsidén utgår nämligen från den mening som
aktörerna tidigare har skapat, vilken har ”lagrats” i form av kognitiva
strukturer hos dem. Dessa kognitiva strukturer är således en förutsättning
för att mening ska kunna skapas. Men den mening som skapas utifrån
förändringar kan även påverka de kognitiva strukturerna. Det kan exempel-
vis vara så att kvalitetsidén inte ”passar” de befintliga kognitiva strukturer-
na och då kan de kognitiva strukturerna modifieras.

Weicks meningsskapandeperspektiv berör främst meningsskapandet hos
den enskilde aktören men det framgår att samma meningsskapande kan
delas av en hel organisation.

As interacting participants organize by communicating, they evolve shared
understandings around issues of common interests, and so develop a sense
of collective ”we”…that is, of themselves as distinct social units doing
things together in ways appropriate to those shared understandings of the
“we”. In other words, the communication process inherent in organizing
creates an organizational culture, revealed through its communicating
activities… (Schall 1983:560 i Weick 1995:74)

Citatet visar hur Weick föreställer sig att meningsskapandet ”startar” hos
den enskilde aktören men att ett kollektivt ”vi” tenderar att bildas på orga-
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nisationsnivån. Weick argumenterar således för att aktörernas individuella
meningsskapande blir kollektivt delat och bildar ett gemensamt menings-
skapande, eller med andra ord en organisationskultur.

Weicks meningsskapandeperspektiv kan dock kritiseras för en konsensus-
syn på organisationer och organisationskultur. Enligt min mening är det
viktigt att beakta de intressekonflikter som kan uppstå mellan olika
aktörsgruppers meningsskapande. Med tanke på hälso- och sjukvårdens
komplexa karaktär är det exempelvis ett rimligt antagande att olika
aktörsgrupper inom LiV tilldelar kvalitetsidén divergerande mening.
Genom att beakta de subkulturer som finns inom LiV och den mening
dessa tilldelar kvalitetsidén kan konflikter mellan aktörsgrupper tydliggöras
(Van Maanen och Barley 1985).

Inom merparten av forskningen om organisationskultur utifrån ett rot-
metaforperspektiv betraktas kultur som en struktur av symboler som sällan
eller aldrig förändras. Weicks organisationsteori visar hur det strukturella
perspektivet kan kompletteras med ett mer processinriktat. Enligt Weick är
organisationskulturen ständigt föremål för omtolkning och (potentiell)
transformation (jmf Martin och Frost 1996, Meyerson och Martin 1987).
Enligt min mening utesluter ett renodlat strukturperspektiv och ett
perspektiv som beaktar dialektiken mellan struktur och process i studiet av
organisationskultur inte varandra. Tvärtom kan det vara fruktbart att
studera vissa delar av organisationer utifrån ett strukturperspektiv och
andra delar utifrån ett dialektiskt perspektiv. Helt enkelt för att vissa
kulturella föreställningar är stabila och trögföränderliga samtidigt som
andra förändras oftare och enklare.

2.3.4 Reflektion över avhandlingens kulturperspektiv
Symboler och mening är centrala begrepp inom den organisationsteoretis-
ka kulturforskningen. Forskningen har främst inriktats mot att studera hela
organisationer utifrån ett kulturperspektiv (exempelvis Alvesson 1992,
Salzer 1994) eller valda delar av en organisation, exempelvis ideologiska
(Kunda 1992) och etiska (Jackall 1988) aspekter. Eftersom en viktig del av
syftet med avhandlingen är att beskriva och problematisera institutionali-
seringsprocessen av kvalitetsidén inom LiV avviker användandet av kultur-
metaforen något från gängse användning inom organisationsteorin. Dels
studeras inte hela LiV utan de delar som har betydelse för kvalitetsidéns
institutionalisering och dels har inte studien samma avtäckande anslag
som vanligtvis präglar forskningen om organisationskultur. Kulturperspek-
tivet används för att tydliggöra kulturella föreställningar inom LiV som
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institutionaliseringsprocessen av kvalitetsidén kan förstås utifrån. Dessa
föreställningar kan misstänkas ha stor betydelse för mottagandet av
kvalitetsidén inom LiV, då aktörerna inom LiV troligen tilldelar idén
mening, bland annat i form av värdeomdömen, utifrån dem (Geertz 1973,
Weick 1979, 1995).

Kulturbegreppet används i avhandlingen både utifrån ett struktur- och
processperspektiv. När vissa aspekter av den organisatoriska praktiken
beskrivs och tolkas är det exempelvis många gånger lämpligt att göra det
utifrån ett strukturperspektiv, eftersom den inte genomgår någon form av
transformation. Fokus hamnar då på vilka symboler som är centrala och
vilken mening dessa skapar. I andra fall kan det vara lämpligt att använda
kulturbegreppet utifrån ett processperspektiv, exempelvis för att förstå den
mening som tilldelas kvalitetsidén (Weick 1979, 1995).

2.4 Forskningen om tjänstekvalitet
Avhandlingen ämnar belysa institutionaliseringsprocessen av kvalitetsidén
samt vilken effekt kvalitetsidén får på praktiken inom LiV. Vidare är det en
ambition att bidra till forskningen om tjänstekvalitet. Det här avsnittet ska
tydliggöra på vilket sätt avhandlingen kan bidra till forskningen om
tjänstekvalitet och hur den ansats som valts lägger grunden för ett sådant
bidrag.

2.4.1 Grundläggande drag i forskningen om tjänstekvalitet
I avhandlingens inledningskapitel (1.3) beskrevs de grundläggande dragen
inom forskningen om tjänstekvalitet. Tjänstekvalitet definierades som att
kundernas, medarbetarnas och uppdragsgivarnas förväntningar bör infrias,
behov tillfredsställas och krav uppfyllas (Edvardsson 1996b). Även om
forskningen om tjänstekvalitet inte lagt fokus vid intressekonflikter är det
ett rimligt antagande att det mellan och inom de tre aktörsgrupperna råder
intressekonflikter. Om så är fallet kommer att uppmärksammas i avhand-
lingen eftersom intressekonflikter förmodligen har betydelse för kvalitets-
utvecklingen inom LiV.

En teknik som utvecklats för att beskriva kundernas interaktion med orga-
nisationer och dess medarbetare är processkartan (Kingman-Brundage
1991, Shostack 1984). Att utarbeta processkartor för hur en patients väg
genom LiV ser ut är en ambition med LiV 2002. Processkartläggningens
syfte är att beskriva och analysera tjänsteprocesser för att bygga in kvalitet
och produktivitet i organisationen (Edvardsson 1996a). Inom forskningen
om tjänstekvalitet har det också utvecklats begrepp för att beskriva olika
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aspekter av kvalitet, exempelvis funktionell och teknisk kvalitet. Med
funktionell kvalitet åsyftas hur tjänsten levereras, dvs hur kunderna upp-
fattar interaktionen i samband med tjänsteleveransen. Med teknisk kvalitet
åsyftas outputen av en tjänsteleverans, dvs vad kunden erhåller under
tjänstemötet (Grönroos 2000).

Även om tjänstekvalitetsforskningen beaktar medarbetarna och uppdrags-
givarna har speciellt fokus lagts på kunden, vilket forskningen om kund-
upplevd tjänstekvalitet är ett uttryck för (se Brady och Cronin Jr. 2001,
Edvardsson 1996a, Lindquist och Persson 1997, Oliver 1997, Voima 2001).
Modeller för att mäta och analysera kundupplevd tjänstekvalitet har
utvecklats, vilka också anger vilka förändringar som behöver vidtas i
organisationer för att förbättra den kundupplevda tjänstekvaliteten.
Modellerna anger även ett antal kvalitetsfaktorer som är centrala för
kundens kvalitetsbedömning av organisationer och dess tjänster (se
Björnsson 2001 för en aktuell översikt). Edvardsson (1996a) har grupperat
de faktorer som genererats i fyra kategorier. Dessa är enkelhet och flexi-
bilitet, förtroende och pålitlighet, återställningsförmåga samt personalens
kompetens, attityder och beteende i tjänsteprocessen. Som visades i
avhandlingens inledning pekar exempelvis Edvardsson (1996a) på vikten
av att tjänstekonceptet, tjänsteprocessen och tjänstesystemet anpassas till
kundkraven. Kvalitetsfaktorerna bör således genomsyra organisationer,
dess tjänster samt medarbetarnas handlings- och tankemönster för att
kunderna ska uppleva tjänstekvaliteten som god. Berry (1999) liksom
Schneider och Bowen (1995) argumenterar för att tjänsteorganisationer bör
utveckla en servicekultur, vilket exempelvis innebär att värdebasen bör
stämma överens med kvalitetsfaktorerna för att tjänsteorganisationer ska
kunna tillgodose kundkraven. Björnsson (2001:47) hävdar dock att ett
problem som ofta ”…diskuteras i samband med kvalitetsdimensioner/fak-
torer är att dimensionerna i allmänhet är abstrakta till sin natur och att det
kan vara svårt att vidta åtgärder i ett företag utifrån anvisningar som bygger
på dessa”.

Enligt min mening kännetecknas forskningen om tjänstekvalitet företrädes-
vis av två huvuddrag. För det första, begreppsutveckling och konceptuali-
sering syftande till att beskriva tjänsteorganisationer och deras tjänster. För
det andra, utveckling av modeller för att mäta och analysera nivån eller
graden av kvalitet hos tjänsteorganisationer och dess tjänster. Mindre
intresse har ägnats åt att studera den faktiska kvalitetsutvecklingen i organisa-
tioner, exempelvis är det svårt att förstå hur kvalitetsfaktorer i praktiken
kommer att genomsyra tjänsteorganisationer och hur det i praktiken går
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till att förändra en verksamhets kvalitet. Tonvikten ligger således på
organisation snarare än organisering, dvs på strukturella förhållanden som
behöver finnas för uppkomst av kvalitet snarare än på de processer som
skapar dessa strukturella förhållanden (jmf Weick 1979, 1995).

2.4.2 Gap-modellen
Den kanske mest citerade modellen inom tjänstekvalitetsforskningen för
mätning och analys av kvalitet är gap-modellen (Parasuraman et al 1985,
1988, 1994, Zeithaml et al 1990, 1993). Differensen eller ”gapet” mellan
förväntad och upplevd tjänst är utgångspunkten för att mäta kundupplevd
tjänstekvalitet med hjälp av gap-modellen.14 Om kundernas upplevelse
överstiger eller är lika med förväntningarna på tjänsten är tjänstens kvalitet
god. Om däremot förväntningarna överstiger upplevelsen är kvaliteten på
tjänsten inte tillräckligt hög; det råder ett negativt gap mellan upplevelse
och förväntningar.15 För att mäta kundernas förväntningar och upplevelse
av en viss tjänst används ett frågeformulär benämnt SERVQUAL som
genererats från fem generella kvalitetsfaktorer; den fysiska miljön (tangi-
bles), pålitlighet (reliability), responsivitet (responsivness), säkerhet (assu-
rance) och empati (emphaty). De fem kvalitetsfaktorerna knyter an till de
generella faktorer som nämndes i föregående avsnitt (jmf Edvardsson
1996a) och är enligt Parasuraman (et al 1988, se även Zeithaml et al 1993)
både uttömmande och allmängiltiga i den mening att de fångar det
essentiella i kunders kvalitetsutvärderingar oberoende av typen av tjänst.
Tjänsteorganisationer och dess tjänsterbjudanden bör således genomsyras
av dessa faktorer för att kunderna ska uppskatta deras tjänster.

Om gapet mellan förväntad och upplevd tjänst är negativt, dvs om den
kundupplevda tjänstekvaliteten är för låg, beror detta på att organisationen
inte är anpassad för att leverera rätt kvalitetsnivå till kunderna. Gap-
modellen visar nämligen att gapet mellan upplevd och förväntad tjänst
beror på något av de fyra interna gap som kan finnas i organisationen.

                                                
14 Tekniken har även utnyttjas i andra modeller för att mäta kvalitet och benämns
inom tjänsteforskningen för jämförelseparadigmet (disconfirmation paradigm, se
Brady och Cronin Jr. 2001 för en aktuell översikt).
15 Det bör dock påpekas att kundens förväntningar i den på 1990-talet vidareut-
vecklade gap-modellen beskrivs som en toleranszon, bestående av adekvat tjänst
(den undre nivån) och önskad tjänst (den övre nivån). Enligt gap-modellen gör
således kunden en jämförelse mellan upplevd tjänst och spannet adekvat-önskad
tjänst i sin kvalitetsbedömning. Om utvärderingen ligger inom detta spann har
tjänsten en god kvalitet (Zeithaml et al 1993).
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Gap-modellen kan därmed fungera som en modell för att analysera interna
orsaker till kvalitetsbrister. De fyra interna gapen är gapet mellan faktiska
kundförväntningar och ledningens uppfattning av kundförväntningarna
(gap: 1), gapet mellan ledningens uppfattning av kundförväntningarna och
den interna specifikation av tjänsten (gap: 2), gapet mellan den interna
specifikationen av tjänsten och den faktiska tjänsteleveransen (gap: 3) samt
gapet mellan den faktiska tjänsteleveransen och vad som utlovats i orga-
nisationens marknadsföring (gap: 4). Dessa fyra gap måste ”slutas” för att
tjänstekvaliteten ska bli tillfredsställande. Gap: 2 kan exempelvis orsakas av
att ledningen inte anser att tjänstekvalitet är ett viktigt mål. Gapet kan
slutas genom att den högsta ledningen ändrar sin inställning och att
mellancheferna får utbildning om hur frontpersonalen ska ledas för att
leverera kvalitet till kunderna. Gap: 3 kan exempelvis bero på att det sak-
nas ett tillfredsställande teamarbete i organisationen och kan slutas genom
att ett tillfredsställande teamarbete etableras. Vad som mer precist krävs för
att etablera teamarbete anges inte (Zeithaml et al 1990). Överlag är det
oklart vad som krävs för att sluta gapen.

Gap-modellen tillhandahåller således begrepp för att förstå vad som är
kvalitet och orsaker till bristande kvalitet i form av skillnaden mellan
upplevd och förväntad tjänst. Gap-modellen kan även användas för att
mäta kundupplevd tjänstekvalitet samt för att analysera interna orsaker till
otillfredsställande tjänstekvalitet. Det finns dock vissa brister med gap-
modellen. Orsakerna till de interna gapen och teknikerna för att sluta
gapen är inte empiriskt studerade. Gap-modellen säger dessutom inget om
svårigheter, hinder och problem med att förändra organisationen i enlighet
med de riktlinjer som den anger (Zeithaml et al 1990). Eftersom dessa
problem inte berörs blir en logisk konsekvens att det saknas en diskussion
om hur de kan eller skulle kunna hanteras eller lösas. Det är exempelvis
svårt att förstå hur de fem kvalitetsfaktorerna i praktiken ska komma att
genomsyra tjänsteorganisationer och dess tjänsterbjudanden. Det förefaller
som om gap-modellen betraktar själva kvalitetsutvecklingen som en för-
hållandevis oproblematisk process. Om de interna strukturella hindren för
kvalitet identifierats (i form av orsakerna till de interna gapen) verkar det
som att det utifrån gap-modellen inte finns några processuella problem för
att förändra organisationen.

2.4.3 Att studera problem med kvalitetsutveckling
I avhandlingen studeras tjänstekvalitet och kvalitetsutveckling som ett
empiriskt fenomen i form av institutionaliseringsprocessen av kvalitetsidén
inom LiV. Forskningen om tjänstekvalitet används således inte som teore-
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tisk referensram för att tolka kvalitetsutvecklingen (men däremot för att
definiera studieobjektet i kapitel 1.3). Kvalitetsutvecklingen inom LiV
kommer istället att förklaras och förstås utifrån nyinstitutionell teori och
kulturperspektivet. Avhandlingen har således en organisationsteoretisk
utgångspunkt, något som ofta inte är fallet inom tjänsteforskningen, men
kan betraktas som en förutsättning för att förstå vilka problem som finns
för kvalitetsutveckling i en organisation.

Den organisationsteoretiska utgångspunkten innebär att fokus inte ligger
på att bidra med kunskap om eller att vidareutveckla de tekniker, exempel-
vis processkartläggning, som användes inom LiV. Fokus ligger istället på
att förstå övergripande och principiella problem med kvalitetsutveckling.
Avhandlingens teoretiska referensram kan exempelvis belysa följande
frågor: Skapar aktörer och aktörsgrupper olika mening av kvalitetsidén?
Översätts kvalitetsidén på olika sätt eller avstannar möjligtvis översättning-
en? Vilken roll spelar de kulturella föreställningarna för kvalitetsutveckling-
en? Blir kvalitetsidén löst kopplad och i sådana fall varför? Den valda
teoretiska referensramen erbjuder följaktligen möjlighet att fokusera pro-
blem med kvalitetsutveckling, något som är svagt belyst inom forskningen
om tjänstekvalitet. LiV kan även beskrivas som en komplex och profes-
sionell organisation, vilket förmodligen ytterligare bidrar till tydliggörandet
av problem med kvalitetsutveckling. Utifrån de problem som identifierats
kan även avhandlingen bidra till förslag om hur de kan hanteras eller lösas.

2.5 Tolkningsmodell samt återkoppling till avhandlingens syfte
och forskningsfråga
Syftet med avhandlingen är att beskriva och problematisera institutionali-
seringsprocessen av kvalitetsidén inom LiV för att bidra till forskningen
om tjänstekvalitet och till den nyinstitutionella organisationsteorin. Att
studera den lokala institutionaliseringsprocessen av en idé kan vara
intressant eftersom detta kan bidra till att tydliggöra den lokala praktikens
betydelse för lokala institutionaliseringsprocesser. Avhandlingens fokus på
lokal institutionalisering kan även bidra till kunskap om problem med
kvalitetsutveckling. Vad som händer när kvalitetsidén möter en komplex
och professionell organisatorisk praktik är dessutom bristfälligt belyst i
tidigare forskning. Utifrån forskningsfrågan finns ett intresse av att studera
effekter av institutionalisering, dvs att förstå vad som händer när kvalitets-
idén möter praktiken inom LiV. För att uppfylla syftet och besvara forsk-
ningsfrågan har nyinstitutionalismen och kulturperspektivet problematiser-
ats i detta kapitel. Utifrån denna problematisering har en tolkningsmodell
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skapats, vilken kan ses som en utgångspunkt för att problematisera och
beskriva institutionaliseringsprocessen av kvalitetsidén liksom att förklara
och förstå effekter av kvalitetsidén inom LiV.

I modellen studeras institutionalisering som en översättningsprocess i tid
och rum. Ryggraden i den utgörs av idémodellen (Czarniawska och Joerges
1996) samt Tolbert och Zuckers (1996) institutionaliseringsmodell. Över-
sättningsbegreppet är centralt i idémodellen och kan sägas stå för de lokala
omtolkningar som görs av organiseringsidéer. Jag har dock hävdat att
organisationer behandlats som svarta lådor inom merparten av nyinstitu-
tionalismen, vilket inneburit att institutionalisering ibland analyserats och
tolkats akontextuellt. Genom att tolkningsmodellen poängterar att över-
sättning sker i en viss kultur (viss organisation), eller en viss subkultur och
att översättningsprocessen samt den mening som tilldelas den utgår från
de kulturella föreställningar som finns där beaktas den lokala kontexten.

Figur 2:1 Tolkningsmodell för institutionalisering av kvalitetsidén
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Det bör dock påpekas att översättningsprocesserna inte enbart sker utifrån
den lokala kulturen. Speciellt tydligt blir detta i översättningen från det
organisatoriska fältet till den formella strukturen där det kan förmodas att
många externa aktörer är inblandade (exempelvis konsulter). Detta gäller
även övriga översättningsprocesser om än i något mindre utsträckning.
Ytterliggare en reflektion om översättningsbegreppet i modellen kan göras.
Modeller ger ofta ett tillrättalagt intryck och många gånger ett falskt sken
av att processer är enhetliga och konsistenta. I modellen ovan kan det
verka som att det är en typ av översättning som sker mellan de olika
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institutionaliseringssekvenserna. Mellan den ”formella strukturen” och
”handlingar” kan det dock mycket väl vara så att det som materialiserats,
översätts och ger upphov till divergerande handlingar. Exempelvis beroen-
de på att olika aktörsgrupper tilldelar kvalitetsidén olika mening.

I modellen märks även att både lös koppling och kolonisering beaktas för
att studera effekter av kvalitetsidén inom LiV. Med institutionalisering av
den formella strukturen åsyftas att aktörernas faktiska handlings- och
tankemönster inte påverkats (lös koppling). Den formella strukturen kan
dock översättas till handling, vilket kan innebära att aktörsnivån institu-
tionaliseras, dvs att kvalitetsidén påverkar och förändrar aktörernas faktiska
handlings- och tankemönster (kolonisering).
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3. ATT STUDERA INSTITUTIONALISERING AV
ORGANISERINGSIDÉER
I det här kapitlet diskuteras den metodologi och metod som väglett av-
handlingen. Valet av metod och metodologi har gjorts utifrån ambitionen
att studera institutionaliseringsprocessen av kvalitetsidén på plats och i
realtid. Det etnografiska tillvägagångssättet (Van Maanen 1988) har därför
varit en utgångspunkt. Kapitlet inleds med ett avsnitt rörande avhand-
lingens metodologi med rubriken ”en tolkande ansats” (Alvesson och
Sköldberg 1994) där Ricoeurs hermeneutik (Ricoeur 1993) intar en central
position. Därefter följer ett avsnitt om avhandlingens metod. Där beskrivs
exempelvis vilka ”tekniker” som använts för att samla in empiri samt
studiens genomförande. Kapitlet avslutas med en diskussion om vilken
relation som råder mellan avhandlingens metodologi, teori samt forsk-
ningsfråga och syfte.

3.1 En tolkande ansats
Burell och Morgan (1979) särskiljer fyra olika forskningsparadigm inom
organisationsteorin; funktionalism, tolkande ansatser, radikal humanism
och radikal strukturalism. Inom dessa paradigm ryms olika ansatser. Enligt
Alvesson och Berg (1992) är någon form av tolkande ansats den vanligast
förekommande metodologin i studier av organisationskultur. Även denna
studie bygger på en tolkande metodologi där Ricoeurs hermeneutik utgör
ett centralt inslag (Ricoeur 1993).

3.1.1 Precisering av den tolkande ansatsen
Alvesson och Sköldberg (1994) har med sitt begrepp reflexiv tolkning
ambitionen att förena olika perspektiv inom den kvalitativa forskningen.
De går igenom fyra perspektiv – empirinära metoder (grundad teori),
hermeneutik, kritisk teori och postmodernism – som utgör byggstenarna i
den reflexiva tolkningen. Alvesson och Sköldberg (1994) menar att en
reflexiv tolkning innehåller samtliga fyra perspektiv men att fokus kan
variera i olika studier. Det som de benämner för tolkande studie lägger
tonvikten på hermeneutik, men har även induktivt empiriska, kritisk
teoretiska liksom postmodernistiska inslag. Den här studien kan karakteri-
seras som en tolkande studie. Eftersom hermeneutiken är den viktigaste
byggstenen inom tolkande studier kommer den att diskuteras något här.
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Alvesson och Sköldberg (1994) gör en uppdelning av hermeneutiken i
objektiverande och aletisk hermeneutik.16 Inom de båda hermeneutiska
traditionerna hävdas att uppgiften för en hermeneutiskt inspirerad forskare
är att försöka förstå meningen med det/de studerade. Skillnaden mellan de
båda traditionerna går ytterst tillbaka på om det finns möjlighet att nå
någon form av objektiv kunskap om denna mening eller inte. Till den
objektiverande hermeneutiken ”…knyter sig ett korrespondenstänkande,
dvs det bör idealt finnas en motsvarighet mellan föreställningar hos ett
tolkande subjekt, forskaren, och en tolkning av något” (Alvesson och
Sköldberg 1994:131). Den aletiska hermeneutiken hävdar istället att någon
objektiv kunskap om denna mening inte går att nå eftersom forskaren
alltid styrs av sin förförståelse. Subjekt-objekt relationen upplöses och
”…avslöjande av något fördolt, snarare än korrespondens mellan subjek-
tivt tänkande och objektiv verklighet, är det grundläggande” (Alvesson och
Sköldberg 1994:131). Det centrala för forskare som bekänner sig till den
aletiska hermeneutiken är att gjorda tolkningar ska vara poängrika istället
för att, som i den objektiverande hermeneutiken, representera någon form
av objektiv sanning. Med en poängrik tolkning åsyftas en tolkning som är
förankrad i empiri ”…samtidigt som den klart överskrider vad empiriskt
material (primärtolkningar) förmår säga…Åtminstone en antydan till aha-
upplevelser bör således prägla normalläsarens reaktion” (Alvesson och
Sköldberg 1994: 358 och 360).

Utifrån en socialkonstruktionistisk epistemologi och ontologi utgör den
aletiska hermeneutiken en lämplig utgångspunkt. Inom socialkonstruktion-
ismen (Berger och Luckmann 1967) hävdas att individers verklighetsupp-
fattning är intersubjektiv, varför det kan vara svårt att tolka verkligheten på
ett objektivt sätt. Olika aktörer och aktörsgrupper konstruerar verklighets-
uppfattningar som skiljer sig åt och forskningsuppgiften består i att visa på
dessa olika konstruktioner snarare än att visa på den rätta konstruktionen.
Den här studien vägleds därför av den aletiska hermeneutiken, som ska
preciseras med Ricoeurs hermeneutik.

                                                
16 Det bör påpekas att uppdelningen mellan objektiverande och aletisk hermeneu-
tik inte är vedertagen inom hermeneutiken. Det kan dock hävdas att begreppen
speglar den problematik som ska belysas här, nämligen uppdelningen inom
hermeneutiken mellan de som hävdar att forskarjaget inte påverkar och påverkas
av de/det studerade (objektiverande hermeneutik) samt de som hävdar att
forskaren påverkar och påverkas av de/det studerade (aletisk hermeneutik).
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3.1.2 Ricoeurs hermeneutik
Den metodologiska ansatsen i den här studien kan alltså karakteriseras som
hermeneutisk, speciellt av aletiskt slag. Den aletiska hermeneutikens
påpekande av subjektets roll i forskningsprocessen ska dock inte överdrivas
eftersom detta skulle innebära relativism eller solipsism (Bernstein
1983/1987, Burell och Morgan 1979). Det kan snarare hävdas att en viss
vetenskapssyn inte är renodlat subjektiv eller objektiv utan att olika skolor
fäster större vikt vid den ena eller andra dimensionen. Detta blir extra
tydligt i Ricoeurs hermeneutik, vilken slår en brygga mellan att förklara
och förstå (Ricoeur 1993).

Förutom begreppen förklara och förstå (se mer om dessa nedan) är
textmetaforen ett centralt inslag i Ricoeurs hermeneutik. Ricoeur (1993)
betraktar världen som text och det som tolkas i ett forskningsarbete är det
texter som har samlats in av forskaren. Enligt Van Maanen (1988) har
textmetaforen kommit att användas allt mer inom etnografiska framställ-
ningar. Det som forskaren tolkar är egentligen inte den studerade kulturen
som sådan utan de fältanteckningar som etnografen har haft med sig från
fältet. ”The process of analysis is not dependent on the event themselves,
but on a second order, textualized fieldworker dependent version of the
events” (Van Maanen 1988:95). ”Texter” har i den här studien samlats in
med hjälp av intervjuer och deltagande observation som materialiserades
till ”faktiska texter” (i form av intervjuutskrifter och fältanteckningar). Ett
annat exempel på texter är dokument.

Alvesson och Sköldberg (1994:116) karakteriserar Ricoeurs hermeneutik på
följande sätt: ”Ricoeur lanserar en…hermeneutisk cirkel, mellan förklaring
och förståelse, innebärande pendling mellan scientistiska och humanistiska
metoder i den samhällsvetenskapliga forskningsprocessen.” Egentligen
talar inte Ricoeur om en hermeneutisk cirkel utan om en hermeneutisk
båge mellan att förklara och förstå, vilket Alvesson och Sköldberg påpekar.
Det framgår inte riktigt vad Alvesson och Sköldberg (1994) menar med
scientistiska metoder men förmodligen syftar de på Ricoeurs strävan att
återinföra begreppet förklara till den hermeneutiska arenan igen.

För att beskriva förklara-delen av den hermeneutiska meningsförståelsen
vänder sig Ricoeur (1993) till strukturalismen och dess teorier om text-
tolkning. Inom strukturalismen hävdas att det inte finns någon sanning
utanför texten, texten har så att säga ingen förankring i ontologin. Därför
kan forskaren inte gå utanför de insamlade texterna när han/hon ska tolka
dess mening. Textens mening består istället av hur dess olika beståndsdelar
förhåller sig till varandra, varför tolkningen i förklara-delen rör sig på den
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semiologiska nivån. De insamlade texterna om kvalitetsarbetet inom LiV
tolkas, i den här fasen av tolkningsarbetet, utan referens till teori eller
tidigare forskning.17 Strukturalismen står för en tolkning som kan karak-
teriseras som ’intern hermeneutik’ i pendlingen mellan del och helhet, där
den tolkade texten får utgöra hela ”verkligheten”. På detta sätt får denna
del av Ricoeurs hermeneutik en objektiv/scientistisk prägel.

Genom läsning av olika texter hävdar Ricoeur att forskaren kan förlänga
den tolkade textens referens till den omgivande världen, vilket är essensen
i att ”förstå”. Förstå-delen ska i likhet med förklara-delen uppfattas som en
hermeneutisk process. Ricoeurs tolkningsbegrepp rör sig därmed dialekt-
iskt mellan förklara och förstå i den hermeneutiska bågen, där förklara och
förstå ska uppfattas som två tolkningsmoment. I förklara rör sig tolkningen
mellan del och helhet och ska betraktas som ”intern” då tolkningen av
texten inte går utanför texten. Forskaren kan dock inte förstå texten förrän
han/hon relaterat den till dess referens. I ”förstå” tar en annan hermeneu-
tik vid, tolkningsbegreppen del och helhet kompletteras med förståelse
och förförståelse. Tolkningen tillförs en semantisk dimension (Ricoeur
1993). Detta blir i avhandlingen tydligt genom att institutionaliserings-
processen av kvalitetsidén relateras till avhandlingens teoretiska referens-
ram och tidigare empirisk forskning, exempelvis om NPM-idéer.

Två andra centrala begrepp i Ricoeurs hermeneutik är ”lyssnandet” och
”misstänksamheten”. Ricoeur ställer Gadamers traditionella hermeneutik
mot Habermas kritiska hermeneutik. Habermas har kritiserat Gadamer för
att han inte är nog misstänksam i tolkningen av texter och Gadamer har
anklagat Habermas för att inte lyssna på texten i sina tolkningar. Lyssna på
texten innebär att acceptera det texten säger forskaren. Misstänksamhet,
däremot, innebär att texten inrymmer ideologiska budskap som inte syns
på ytan, vilket implicerar ett kritiskt teoretiskt perspektiv. Ricoeur kritiserar
både Habermas och Gadamer för att vara för ensidigt inriktade på att
misstänka respektive lyssna och hävdar att en god hermeneutisk tolkning
innebär en balansgång mellan att misstänka och lyssna (Ricoeur 1993).

Det finns betydande likheter mellan Ricoeurs hermeneutik och vad
Alvesson och Sköldberg (1994) benämner tolkande studie (se ovan). Hos
Ricoeur kan man se hur de hermeneutiska processerna är de mest fram-
trädande, liksom i en tolkande studie. Empiriskt induktiva inslag före-
kommer också hos Ricoeur då ”text” ska betraktas som en metafor för en
studies empiriska underlag. Det finns även inslag av kritisk teori hos
                                                
17 Se avsnitt 3.2.4 för hur den förklarande tolkningen görs i den här avhandlingen.
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Ricoeur, liksom hos Alvesson och Sköldberg, i form av Habermas begrepp
misstänksamhet, som Ricoeur dock ställer i perspektiv till Gadamers
lyssnande. Det postmoderna inslaget i Ricoeurs hermeneutik kommer in
genom förklara-delen. Den renlärige postmodernisten rör sig ju aldrig
utanför texten (Hassard 1993).

3.2 Att samla in texter
Enligt Ricoeurs betraktas världen som text. I det här avsnittet redogörs för
de metoder som använts för att samla in texter samt de överväganden som
gjordes i samband med metodvalen.

3.2.1 En partiell etnografi
Liksom teoribildningen inom kulturperspektivet har forskningsmetoden
varit starkt präglad av den antropologiska och etnografiska traditionen.
Ofta har forskarna koncentrerat sig på hela organisationskulturen (se
Kunda 1992, Salzer 1994) med långa sammanhängande perioder av
deltagande observation i den organisation som studerats. Forskningen har
ofta presenterats i form av etnografier. ”An ethnography is written
representation of a culture (or selected aspects of a culture)” (Van Maanen
1988:1). Men det är inte ovanligt att avsteg från antropologernas och
etnografernas krav på den tid som bör spenderas på fältet frångåtts inom
den organisationsteoretiska kulturforskningen (Czarniawska 1998). Inom
nyinstitutionalismen har forskningsmetoderna varierat. Vanligast är
kvantitativa studier (se Ruef och Scott 1998) eller longitudinella fallstudier
utifrån dokument (se DiMaggio 1991). Inom den svenska nyinstitutiona-
lismen har dock ett antal kvalitativa studier utifrån intervjuer och deltag-
ande observation gjorts (exempelvis Blomquist 1996, Erlingsdóttir 1999,
Fellesson 2001, Fernler 1996, Selander 2001).18

I den här avhandlingen övervägdes en renlärig etnografisk ansats. En sådan
ansats visade sig dock snart vara förknippad med vissa problem. Inled-
ningsvis planerades fallstudier av fyra kliniker inom LiV. I dessa fallstudier

                                                
18 I de flesta studier inom den svenska nyinstitutionalismen studeras den organisa-
toriska praktiken som lokala omtolkningar av omgivningens institutionella krav
(exempelvis Fernler 1996, Selander 2001). I avhandlingen studeras LiVs organisa-
toriska praktik utifrån kulturperspektivet. Det förutsätts inte att de kulturella
föreställningarna inom LiV är påverkade av institutioner i omgivningen (även om
de naturligtvis kan vara det). Detta kan betraktas som en fördel, jämfört med
merparten av studierna inom nyinstitutionalismen, eftersom den lokala praktiken
beskrivs och tolkas utan att omgivningen utgör en restriktion.



52

skulle deltagande observation och intervjuer utnyttjas för att samla in
texter. Redan efter några dagar av den första fallstudien, på akutmottag-
ningen vid centralsjukhuset i Karlstad, visade det sig att få av de anställda
kände till LiV 2002. Ingen pratade om vare sig processorientering eller
nöjda värmlänningar. En orsak till detta var att LiV 2002-arbetet utfördes i
ett projekt som inte kunde betraktas som en del av LiVs kultur.

Den etnografiska ansatsen är dock på många sätt tilltalande för att studera
lokala institutionaliseringsprocesser. Främst för att processen kan följas
både i tid och rum. Dessutom kommer forskaren nära de studerade, vilket
kan ge underlag för innehållsrika intervjuer. Därför ville jag ogärna överge
den etnografiska ansatsen helt, exempelvis till fördel för en ren intervju-
studie. Den kombination som fick göras kan karakteriseras som en partiell
etnografi (Alvesson och Deetz 2000). Liksom inom den ”fullständiga”
etnografin utnyttjas intervjuer, deltagande observation och dokument-
studier men fokus läggs vid en viss situation eller händelse, inte vid ”…ett
helt kulturellt system, även om man får ledtrådar till det senare” (Alvesson
och Deetz 2000:226). Fördelarna med denna metodansats är bland annat
att en specifik situation kan beskrivas ”tätt” (jmf Alvesson och Deetz 2000,
Geertz 1973). Däremot lämpar sig den partiella etnografin inte för att
förstå hela organisationskulturer. Den händelse som studeras i den här
avhandlingen är institutionaliseringsprocessen av kvalitetsidén inom LiV. I
den här processen var dock närmare tusen människor inblandade, varför
jag i nästa avsnitt beskriver de specifika empiriska situationer studien
inriktades mot.

3.2.2 Genomförande
För att på ett överskådligt sätt beskriva genomförandet av studien kan det
empiriska arbetet delas upp i fem faser; en orienteringsfas, tre fördjup-
ningsfaser och en kontextualiseringsfas.19 I orienteringsfasen skaffade jag
mig en överblick av det projekt som skulle studeras, dvs LiV 2002. I
fördjupningsfaserna studerades centrala aspekter av LiV 2002 för att kunna
besvara avhandlingens forskningsfråga samt uppfylla dess syfte. I
kontextualiseringsfasen studerades aspekter, som inte direkt hade med LiV
2002 att göra, men som ändå hade betydelse för att problematisera

                                                
19 Det bör påpekas att de fem faserna inte var bestämda från början av studien.
Snarare rådde inledningsvis stor osäkerhet om hur det empiriska arbetet skulle
utföras. Ansatsen för att bedriva det empiriska arbetet blev dock tydligare efter
hand. De fem faserna kan ses som efterhandskonstruktioner för att på ett
överskådligt sätt beskriva genomförandet av studien.
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institutionaliseringsprocessen av kvalitetsidén och för att förstå vad som
hände när idén mötte den organisatoriska praktiken.

De första kontakterna med LiV togs under senare delen av sommaren
1998. Landstingsdirektören hade uttryckt önskemål om att forskare skulle
följa LiV 2002 ur olika perspektiv, bland annat ur ett organisationsteore-
tiskt. Inte minst uttryckte landstingsdirektören och hennes representanter
en önskan att kartlägga hur de anställdas värderingar skulle påverkas av LiV
2002. Inriktningen kändes intressant men något instrumentell, varför det
efter en del diskussioner bestämdes att jag skulle utföra studien men att jag
skulle få stor frihet att själv bestämma inriktningen. Någon form av
perspektiv där värderingar belystes skulle dock användas. Kulturperspek-
tivet var därför en rimlig teoretisk utgångspunkt men nämnda frihet har
inneburit att ett nyinstitutionellt perspektiv tydligt växt fram i avhand-
lingen. Det bestämdes att studien skulle startas årsskiftet 1998/99 och god
access till empirin garanterades, ett löfte som i högsta grad infriades.

Den första fasen i det empiriska arbetet kan beskrivas som en orienteringsfas
och inleddes under hösten 1998 och varade en bit in på 1999 (en ”tjuv-
start” således). Under den här perioden förde jag informella samtal med
högre tjänstemän om LiV i allmänhet och LiV 2002 i synnerhet. Vidare
läste jag utkast till den övergripande verksamhetsplanen för LiV 2002 och
följde med i den tidvis livliga tidningsdebatten om LiV 2002.20 Deltagande
observation gjordes också av två möten med den så kallade Gräsmarks-
gruppen21, en styrgrupp för LiV 2002 som bland annat utarbetade den
övergripande verksamhetsplanen (se LiV 1998). Den deltagande observa-
tionen av Gräsmarksgruppen var extra intressant eftersom det var i denna
grupp som utgångspunkterna för LiV 2002-arbetet formades. Observation-
en, tillsammans med annat empiriskt arbete, bildar främst underlag till
kapitel sex.

Utifrån orienteringsfasen utarbetades under våren 1999 en mer medveten
forskningsstrategi för att följa institutionaliseringsprocessen av kvalitets-
idén. Den första tanken var, som nämndes i föregående avsnitt, att göra
deltagande observation av fyra olika typer av kliniker inom LiV för att
studera vad som händer när kvalitetsidén möter en hälso- och sjukvårds-
praktik. Akutmottagningen vid centralsjukhuset i Karlstad utvaldes som

                                                
20 Under orienteringsfasen följde jag debatten i främst NWT (Nya Wermlands-
tidningen) och VF (Värmlands Folkblad).
21 Det första ägde rum i Gräsmark 1998-11-19 till 1998-11-20 och det andra i
Sunne 1999-02-04 till 1999-02-05.
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den första kliniken eftersom ”akut skada” var ett av de områden som var
först ut i det verksamhetsutvecklingsarbete som skulle bedrivas inom
ramen för LiV 2002. Fyra mycket intressanta dagar tillbringades på akut-
mottagningen men forskningsstrategin var inte lyckad för att besvara
avhandlingens forskningsfråga eftersom nästan ingen på akuten kände till
LiV 2002.

Istället bestämde jag mig för att koncentrera det empiriska arbetet på de
processgrupper som skulle förverkliga målen och arbetssätten i LiV 2002
(se LiV 1998). Eftersom det fanns cirka 60 grupper fick jag koncentrera mig
på ett urval. Under sommaren 1999 intervjuades 10 personer från process-
grupperna: schizofreni, allvarlig och kritisk skada, astma/allergi och KOL,
missbruk samt DAMP/ADHD.22 Respondenterna utvaldes från förteck-
ningar över vilka som ingick i de olika processgrupperna och kontaktades
genom ett brev skrivet av mig. Ambitionen med urvalet var att få en jämn
fördelning mellan olika personalkategorier och kön. Förutom dessa
intervjuades fyra tjänstemän och en av majoritetens politiker med god
inblick i LiV 2002. Intervjuerna ägde rum på intervjupersonernas tjänste-
rum eller i någon annan lokal där de kunde utföras ostört. Intervjuerna
kan karakteriseras som semistrukturerade. Intervjuguiden som användes
kretsade kring tre områden; grundtanken och målen med LiV 2002 samt
processorienteringen i LiV 2002. Dessa 15 intervjuer kan beskrivas som en
första fördjupningsfas av det empiriska arbetet och utgör det huvudsakliga
empiriska underlaget för kapitel sju.

Inriktningen mot processgrupperna framstod som ett bra sätt att beskriva
och problematisera institutionaliseringsprocessen av kvalitetsidén. Följakt-
ligen studerades under den andra fördjupningsfasen en processgrupp –
processgruppen för äldre multisjuka – med deltagande observation mellan
december 1999 till september 2000. Under den här perioden träffades
gruppen sammanlagt vid sju tillfällen om sammanlagt nio dagar. Som
komplement till den deltagande observationen av gruppen gjordes även
intervjuer med sex gruppmedlemmar. Dessa intervjuer var mindre formali-
serade än de som gjordes i den första fördjupningsfasen även om utgångs-
punkten var den beskrivna intervjumallen. Studien av processgruppen för
äldre multisjuka redovisas i kapitel åtta.

Efter orienteringsfasen och de två fördjupningsfaserna ansåg jag att det
empiriska materialet om mötet mellan kvalitetsidén och hälso- och sjuk-

                                                
22 KOL; Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom, DAMP; Deficits in Attention Motor
control and Perception, ADHD; Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder.
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vården var mättat. Däremot saknades kunskap om mötet mellan kvalitets-
idén och administrationen. I den tredje fördjupningsfasen, som varade mellan
senhösten 2000 till januari 2001 gjordes intervjuer med sex högre tjänste-
män och en av oppositionens politiker som alla hade god inblick i LiV
2002-arbetet. Under den här perioden höll även LiV på med en förändring
av hälso- och sjukvårdens organisationsstruktur. Nio intervjuer utfördes
med nytillsatta chefer (främst läkare) och tjänstemän med inblick i denna
förändring. Samtliga 16 intervjuer kan beskrivas som reflektioner, dels om
LiV 2002-arbetet och dels om andra aspekter som respondenterna ansåg
haft betydelse för detta arbete. Intervjuerna kan beskrivas som samtal med
utgångspunkt i LiV 2002 och utgör huvudsakligt underlag för kapitel 9 och
10 men till viss del även för kapitel 4 och 5.

Utöver orienteringsfasen och de tre fördjupningsfaserna löpte en kontext-
ualiseringsfas över hela den period som den empiriska studien varade, dvs
från hösten 1998 till början av 2001. Den här fasen bestod främst av
studier av dokument som nämndes i intervjuer och i samband med
deltagande observation. Dessa dokument kan betraktas som centrala för att
förstå den kontext som LiV 2002 materialiserades i. Inom LiV fanns också
något som kallades ”dagens klipp”, ett litet häfte innehållande alla
tidningsartiklar om LiV publicerade i svenska dagstidningar. ”Dagens
klipp” sammanställdes varje dag och fanns arkiverade. Samtliga artiklar
mellan år 1990 och 2001 (ca 25 normalstora A4-pärmar) gicks igenom och
det som befanns vara relevant för studien lästes noggrant och utgjorde ett
underlag för den empiriska framställningen. Förutom detta ”skuggades”23

en nyanställd landstingsdirektör två veckor i november 1999 och i början
av 2001 observerades den nybildade ledningsgruppen för hälso- och
sjukvården. Men eftersom materialet från skuggningen av landstings-
direktören och observationen av ledningsgruppen inte gav någon värdefull
information om institutionaliseringsprocessen av kvalitetsidén används det
knappast alls i den empiriska framställningen. Dessutom berördes många
frågor om kontexten kring LiV 2002 i samband med intervjuer, deltagande
observation och informella samtal med medarbetare inom LiV. Efter ett
tag blev jag känd som ”doktoranden som gör studien om LiV 2002”, vilket
gjorde att många spontant började prata med mig när jag besökte LiV.
Dessa samtal gav ofta värdefull information. Kontextualiseringsfasen utgör
främst underlag för kapitel 4, 5 och 10.

                                                
23 Skuggning kan beskrivas som ett specialfall av deltagande observation och går ut
på att forskaren följer med en person på allt denne gör, dvs skuggar personen i
fråga (Czarniawska 1998, Nilsson 1999).
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Sammantaget gjordes alltså 37 intervjuer oräknat de informella samtal som
fördes med anställda inom LiV. Intervjuerna varade mellan 40 minuter
och knappt två timmar. Dessutom har deltagande observation om ca 25
dagar utförts, ett oräkneligt antal tidningsartiklar lästs liksom en mängd
dokument. Accessen till empirin har varit mycket god under hela studien.

Parallellt med den empiriska studien lästes organisationsteoretisk forsk-
ning, framför allt gällande nyinstitutionell teori och kulturperspektivet.
Denna växling (abduktion, Alvesson och Sköldberg 1994) mellan empiri
och teori gjorde att studiens inriktning förändrades något allt eftersom
såväl teoretisk insikt som empirisk förståelse ökade. Den främsta föränd-
ringen var ett tydligare fokus mot nyinstitutionell teori än vad som
inledningsvis var avsikten. Den direkta orsaken till detta var att jag efter-
hand förstod att studien kunde ge intressanta bidrag till nyinstitutional-
ismen.

3.2.3 Reflektion kring insamlande av texter
De två föregående avsnitten om metod har visat att intervjuer, deltagande
observation24 och insamlande av både interna och externa dokument har
använts som ”tekniker” för att samla in empiri, eller med Ricoeurs
begrepp, för att samla in texter. I det här avsnittet ska tillämpningen av
teknikerna redogöras för i korthet.

Forskare i etnologi och antropologi befinner sig ofta en lång period ute på
”fältet” i tät interaktion med sina studieobjekt (Ehn och Löfgren 1996).
Som tidigare nämnts är dock inte den metodansats som använts i denna
avhandling (den partiella etnografin) så renlärigt etnografisk eller antro-
pologisk som rekommenderas inom antropologin. Jag tillbringade inte
långa sammanhängande perioder ute på fältet utan gjorde istället nedslag i
olika processgrupper samt observerade möten. Den deltagande observa-
tionen tjänar därför i den här studien inte enbart syftet att samla in text
utan också att ge uppslag till insiktsfulla intervjufrågor för att fördjupa
vissa aspekter av den deltagande observationen. Jag vill hävda att intervju-
situationen underlättas om en social kontakt är etablerad med respon-
denten. Men det kan också vara en nackdel, exempelvis om intervju-

                                                
24 Begreppet deltagande observation är ibland missvisande eftersom få forskare, i
alla fall inom organisationsforskningen, deltar i den aktivitet som de studerade
utför. Jag vill poängtera att jag inte deltog aktivt i exempelvis de möten som jag
studerade. Snarare satt jag tyst och lyssnade på det som sades samt antecknade
värdefull information.
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personerna känner till forskningsområdet eftersom en sådan förförståelse
kan rikta intervjupersonens medvetande och därmed hans eller hennes
svar (Alvesson och Sköldberg 1994).

Ett centralt inslag i deltagande observation är att forskaren kommer
mycket nära den miljö han eller hon studerar. Det kan därför finnas en
risk att bli ”uppslukad” av miljön, vilket kan innebära att forskaren blir
”hemmablind”, dvs att han eller hon inte förmår observera miljöns särarter
(Ehn och Löfgren 1996). Ett sätt att undkomma detta kan vara perspektiv-
ering som innebär att medvetet främmandegöra sig från studieobjektet. Ett
annat sätt är att använda sig av kontraster för att tydliggöra studieobjektet.
Ännu ett sätt är dramatisering, vilket innebär att konflikter eller kriser
studeras för att meningsskapande och liknande ska tydliggöras (Ehn och
Löfgren 1982). Ett konkret exempel på dramatisering i avhandlingen är
den deltagande observationen av Gräsmarksmötet i november 1998, där
det minst sagt gick ”hett till”.

Normalt är att forskaren för fältanteckningar25 om de iakttagelser av
intresse som görs i samband med deltagande observation. Det finns olika
sätt att föra anteckningar på. Somliga väljer att anteckna efter det att själva
observationen gjorts, exempelvis på kvällen när ”organisationen stängt för
dagen”. Fördelen med detta förfaringssätt är att forskaren smälter in i
miljön bättre och att han eller hon inte distraherar eller stör de studerade.
En nackdel kan dock vara – förutom att det blir långa dagar – att man kan
glömma bort vad som hände under dagen. Dessutom blir det svårt att
skriva ned citat. Ett annat sätt är att skriva samtidigt som observationen
utförs. Det tidigare tillvägagångssättets fördelar vänds då till nackdelar och
nackdelarna till fördelar. I den här studien har det sistnämnda tillväga-
gångssättet använts. Det upplevdes som lämpligt, inte minst för att den
deltagande observationen ofta gällde möten eller sammanträden av olika
karaktär där nästan alla andra antecknade. Att ”smälta in” var således inget
problem. Efter det att observationen utförts lästes anteckningarna igenom
och vissa felaktigheter och otydligheter korrigerades. Någon renskrivning
gjordes inte.

Det finns en mängd litteratur som ger råd om hur intervjuer bör utföras
(exempelvis Kvale 1997, Silverman 1993). Ofta görs en åtskillnad mellan
strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. I den här
studien har främst semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer

                                                
25 För en utförlig genomgång av fältanteckningarnas roll och begränsningar i etno-
grafisk och antropologisk forskning se Jackson (1995).
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använts. Erfarenheten är att de mer ostrukturerade intervjuerna, där
respondenterna fick prata förhållandevis fritt kring LiV 2002 och organi-
seringen av LiV, gav det bästa resultatet. Den här typen av intervjuer
användes framför allt mot slutet av den empiriska studien, vilket berodde
på att jag efter hand kände mig säkrare som ”intervjuare”. En ökad
kunskap om LiV allt eftersom studien pågick bidrog också till att jag inte
behövde någon intervjuguide som stöd.

Intressantare än vilka typer av intervjuer som gjorts är möjligen ett språk-
teoretiskt förhållningssätt till dem. Inom postmodernismen och diskurs-
analysen har det riktats kritik mot att intervjuer skulle kunna återge den
verklighet som de är avsedda att avspegla (Alvesson och Sköldberg 1994,
Silverman 1993); i den här studien institutionaliseringsprocessen av
kvalitetsidén. Den huvudsakliga orsaken till den postmodernistiska och
diskursanalytiska kritiken mot intervjuer bottnar i dessa riktningars
uppfattning att språket är synnerliggen metaforiskt till sin karaktär,
innebärande att människor har svårt att kommunicera med och förstå
varandra (Hassard 1993). Dessutom hävdas det att människor i intervju-
situationer har svårt att redogöra för värderingar och attityder eftersom de
ofta inte har någon klar uppfattning i frågan (Alvesson och Sköldberg
1994). Den verklighet som avbildas i intervjusituationen, menar man, är
inte den ”verkliga verkligheten” utan den verklighet som upplevs utifrån
den kontext som intervjusituationen skapar. ”Den viktigaste metod-
implikationen är att undvika att helt förlita sig på intervjuer…Deltagande
observation rekommenderas, åtminstone som komplement” (Alvesson och
Sköldberg 1994: 272).

Det kan dock hävdas att postmodernismen och diskursanalysen överdriver
språkets metaforiska karaktär. Stödd av Habermas teori om kommunikativt
handlande (exempelvis Habermas 1984), hävdar jag att det är möjligt för
individer att förstå varandra genom prat. Den här möjligheten till förstå-
else ska dock inte överdrivas, varför postmodernismen och diskursanalysen
kan fungera som restriktioner i sammanhanget. Det ligger onekligen en hel
del i att intervjusituationen är konstlad och inte kan förmedla en objektiv
bild av verkligheten. Enligt det socialkonstruktionistiska förhållningssättet
till epistemologi och ontologi som tidigare förmedlats i avhandlingen
gäller detta inte enbart intervjusituationer utan de flesta situationer. I
kapitel 2.1 hävdade jag exempelvis, utifrån Berger och Luckmann (1967),
att individers verklighetsuppfattning är intersubjektiv. I den här studien
har jag försökt överkomma en del av de problem som postmodernismen
och diskursanalysen pekar på genom att kombinera intervjumetoden med



59

deltagande observation och dokumentstudier (sk triangulering), vilket
också rekommenderas av Alvesson och Sköldberg (1994), som framgår
ovan.

Samtliga 37 intervjuer som gjorts i studien utfördes av mig personligen på
respondenternas arbetsrum eller i några fall på en annan plats där intervjun
kunde utföras ostört. Respondenterna garanterades anonymitet genom ett
avtal som dock gav mig rättighet att ange deras titel och kön. En överens-
kommelse om vilken titel jag fick använda, som regleras i avtalet, gjordes
med respondenterna i samband med intervjuerna. Två respondenter – en
fd landstingsdirektör och en fd ekonomichef – ville, till skillnad från
övriga, citeras med exakt titel. Detta innebär naturligtvis att anonymiteten
för dessa två respondeter är starkt reducerad, men eftersom de själva
föreslog att de skulle citeras med exakt titel anser jag inte att det är ett
forskningsetiskt problem. För att vidmakthålla respondenternas och andra
aktörers anonymitet har de citat i den empiriska framställningen där
personnamn förekommer anonymiserats. Detta är även fallet med avsnittet
gällande dagstidningar i referenslistan eftersom personnamn förekommer i
rubriken till vissa artiklar som refererats. I ett fåtal citat har även namn på
organisationer anonymiserats.

Intervjuerna spelades in på band och skrevs sedan ut av en skrivbyrå.
Därefter fick jag de utskrivna intervjuerna som datafiler. Genom att lyssna
igenom inspelningarna kontrollerades att utskrifterna stämde överens med
inspelningen. Förfaringssättet innebar att tid sparades samtidigt som
utskrifterna från skrivbyrån oftast var mycket korrekta. Eftersom alla
respondenter garanterats anonymitet upprättades ett avtal om sekretess
mellan mig och de två personer på skrivbyrån som skrev ut intervjuerna.

Urvalet och insamlandet av de dokument som använts i studien har väg-
letts av den källkritiska metoden (Alvesson och Sköldberg 1994). Tillämp-
andet av källkritiken har inte varit allt för ”renlärig” eftersom det utifrån de
intervjuer som gjordes kunde konstateras att olika personer konstruerat
olika verkligheter (jmf Berger och Luckmann 1967). Exempelvis påstods av
någon att ett visst dokument hade stor betydelse för att förstå LiVs sätt att
organisera sjukvården medan någon annan hävdade att detta inte alls hade
den betydelsen. Källkritiken implicerar möjligheten att nå en absolut
sanning, vilket strider mot avhandlingens socialkonstruktionistiska veten-
skapsteori (Alvesson och Sköldberg 1994, Berger och Luckmann 1967).
Däremot kan den källkritiska metoden användas för att konstatera ett
dokuments äkthet och därmed till viss del dess relevans.
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3.2.4 Att strukturera den insamlade texten
Intervjuerna, den deltagande observationen och dokumenten gav ett antal
texter för att skriva avhandlingens empiriska berättelse utifrån. Nästa steg
var att strukturera den insamlade texten, för att veta vad som var viktigt för
att förstå mötet mellan kvalitetsidén och den organisatoriska praktiken.
Struktureringsarbetet bestod i att ordna de olika texternas beståndsdelar i
förhållande till varandra, vilket motsvaras av vad som i enlighet med
Ricoeur (1993) har benämnts för att förklara texten.

Förklara-tolkningen av de insamlade texterna följde vad Silverman (1993)
benämner Membership Categorisation Analysis (MCA). Enligt MCA-
tekniken gäller det inledningsvis att ordna det empiriska materialet i olika
kategorier. De insamlade texterna bestod exempelvis av intervjuer med
olika personalkategorier (såsom läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och
tjänstemän) vilka användes som kategorier. Nästa steg i tolkningen av
texterna är att ordna dessa kategorier i mer övergripande kategorier, en
process som benämns Membership Categorisation Device (MCD). För
detta ändamål ordnades de olika personalkategorierna i tre aktörsgrupper;
den nya ledningen, de gamla tjänstemännen och hälso- och sjukvårds-
personalen.

MCDs skapas efter vissa riktlinjer. Silverman (1993) nämner fem sådana
riktlinjer, vilka har väglett kategoriseringsarbetet. ”The economy rule” (1)
innebär att en kategori endast ska finnas inom en MCD. I mitt fall innebar
det att enskilda aktörer (kategorier) inte kunde vara medlemmar i flera
aktörsgrupper. ”The consistency rule” (2) innebär att om en kategori tillhör
en MCD ska det vara möjligt för andra liknande kategorier att tillhöra
samma MCD; det ska så att säga råda konsistens inom MCDn. I mitt fall
innebar det exempelvis att kirurger placerades i MCDn hälso- och
sjukvårdspersonalen, vilket då även blev fallet med psykiatriker. Vissa
aktiviteter (3) ska också kunna kopplas till vissa kategorier. Exempelvis kan
aktiviteten att i första hand värna om patienten kopplas till hälso- och
sjukvårdspersonalen. (4) När enskilda grupper av kategorier kan ses som en
MCD bör de göra det (residualkategorier bör med andra ord undvikas). De
gamla tjänstemännen kunde exempelvis ses som en grupp eftersom de
refererade till sig själva med ordet ”vi”. Det finns också generella samband
(5) mellan vissa kategorier, vilket kan beaktas när MCDs skapas. Sjuk-
sköterskor är ofta chefer över undersköterskor. Den sistnämnda tekniken
för att skapa MCDs användes dock knappast alls i avhandlingen, eftersom
det inte kan förutsättas att exempelvis sjuksköterskor och undersköterskor
översätter organiseringsidéer på samma sätt.
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Tekniker för att strukturera det empiriska materialet, som MCA, ger ofta
en förenklad och rätlinjig bild av struktureringsprocessen. MCA tenderar
exempelvis att dela upp arbetet med det empiriska materialet i en insam-
lingsfas, en tolkningsfas och en skrivfas. Eftersom jag följde kvalitetsidén i
tid (och rum) innebar det att jag inte ville dela upp arbetet med det empi-
riska arbetet i tre sådana faser, beroende på att jag då hade behövt vänta
med tolkningsfasen i cirka tre år. Snarare alternerade jag mellan insamling,
tolkning och skrivande, vilket innebar att jag aldrig gjorde en MCA på
hela mitt material samtidigt. Växlingen mellan insamlande, tolkning och
skrivande innebar istället att de MCDs som redan hade konstruerats under
tidigare faser av arbetet ibland inte längre var lämpliga; det nya empiriska
materialet visade på andra intressanta MCDs. Då fick en ny kategorisering
göras av det gamla materialet, liksom omskrivning av den text som skrivits
utifrån det. Enligt min mening kan en sådan växling vara en fördel då
samma empiriska material tolkas flera gånger. Mot slutet av det empiriska
arbetet tedde sig dock de MCDs som skapats stabila, varför få tillbaka-
blickar i den insamlade empirin gjordes.

3.2.5 Att presentera en egen text
Även om det empiriska materialet är strukturerat på ett adekvat sätt är det
inte alltid självklart hur den empiriska framställningen ska presenteras, dvs
vilken utformning den egna texten ska ges. För den här studien övervägdes
ett antal framställningssätt, exempelvis teman, att konstruera subkulturer,
en övergripande narration, att låta olika studerade kontexter eller aktörs-
grupper svara för strukturen, någon form av kronologisk disposition samt
att strukturera empirin utifrån ett antal fallstudier. Efter visst övervägande
konstruerades en kronologisk narration utifrån den empiri som samlats in.

Den första tanken var att strukturera empirin utifrån de fyra kliniker som
inledningsvis skulle studeras (jmf 3.2.1). Fyra fallbeskrivningar planerades
utifrån den deltagande observationen av dessa kliniker. Institutionali-
seringsprocessen av kvalitetsidén inom de fyra klinikerna skulle därefter
tolkas utifrån nyinstitutionell teori och kulturperspektivet. Utifrån erfaren-
heterna av den deltagande observationen på akuten kunde det konstateras
att nästan ingen kände till LiV 2002, eftersom LiV 2002 bedrevs i projekt-
form. Då studien syftar till att beskriva och problematisera institutionali-
seringsprocessen av den kvalitetsidé som LiV 2002 är exponent för fick
denna forskningsstrategi och därmed framställningssättet överges.

Därefter bestämde jag mig för att kombinera framställningssätten teman
och att konstruera subkulturer. Med konstruktion av subkulturer avses att
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de skillnader i inställning till LiV 2002 och hälso- och sjukvård i allmänhet
som finns hos olika yrkesgrupper skulle utgöra en första utgångspunkt för
hur framställningen skulle struktureras. Med teman avses huvudlinjer i det
empiriska materialet. Genom att kombinera teman och subkulturer var
tanken att intressanta skillnader i institutionaliseringsprocessen mellan
olika aktörsgrupper tydligt skulle framgå. Ett problem med detta fram-
ställningssätt var dock att processperspektivet på institutionalisering gick
förlorat. Den empiriska beskrivningen blev allt för statisk till sin karaktär
och motsvarade inte ambitionen att beskriva kvalitetsidéns ”resa” i tid och
rum inom LiV.

Slutligen bestämde jag mig för att skriva en kronologisk narration
(Czarniawska 1998, 1999, Van Maanen 1988) där tre aktörsgrupper kom
att framträda tydligt. Enligt Czarniawska (1998: 13-14) används begreppet
narration på fyra olika sätt i organisationsteoretiska studier.

Narrative enters organization studies in at least four forms: organizational
research that is written in a storylike fashion (“tales from the field,” to para-
phrase Van Maanen, 1988); organizational research that collects organiza-
tional stories (tales of the field); organizational research that conceptualizes
organizational life as story making and organizational theory as story
reading (interpretative approaches); and a disciplinary reflection that takes
the form of literary critique.

I avhandlingen används begreppet narration främst för att beteckna det
sätt som empirin framställs på, dvs att empirin skrivs ”in a storylike
fashion”. Konkret innebär detta att en kronologiskt strukturerad empirisk
berättelse om kvalitetsarbetet inom LiV konstrueras (se kapitel 4-10) uti-
från kategoriseringen av den insamlad empirin. Den empiriska berättelsen
tar sin utgångspunkt i den organisatoriska praktik (LiV) som kvalitetsidén
kom till för att sedan koncentreras kring kvalitetsidén. Att presentera
empirin på detta sätt svarar väl mot ambitionen att beskriva och problem-
atisera institutionaliseringsprocessen av kvalitetsidén samt vad som händer
när den möter en organisatorisk praktik. Främst för att läsaren får möjlig-
het att följa kvalitetsidén i tid och rum.

För att undvika eventuella sakfel och för att validera den empiriska fram-
ställningen läste fem personer med god insyn i och god kunskap om LiV
och LiV 2002 den empiriska berättelsen under perioden februari till mars
2002. De som läste var en fd landstingsdirektör, en fd ekonomichef, den
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biträdande landstingsdirektören och två högre tjänstemän.26 Av dessa
personer fick jag två typer av synpunkter, dels förslag på detaljförändringar
och dels mer principiella synpunkter. Exempel på detaljförändringar som
har gjorts av den empiriska berättelsen utifrån synpunkterna är att den på
vissa ställen nyanserats samt att ett par citat korrigerats.

Synpunkter av principiell natur lämnades, främst av den fd landstings-
direktören och ekonomichefen men i viss utsträckning även av den
biträdande landstingsdirektören. Jag kommer här att ta upp två synpunkter
som framfördes. Den första gäller att politikerna inte beaktats i tillräckligt
stor utsträckning i studien. Det kan naturligtvis verka besynnerligt för
personer som har arbetat och arbetar i en politiskt styrd organisation att
politikerna inte är centralgestalter i en studie av densamma. Jag menar
dock att en ingående beskrivning av den politiska nivån inte är nödvändig
för att förstå institutionaliseringsprocessen av kvalitetsidén inom LiV,
eftersom politikerna knappast alls deltog i det faktiska kvalitetsarbetet.
Dessutom är politikerna i viss utsträckning beaktade i den empiriska
berättelsen. De förändringar som gjordes av texten var att den politiska
nivån avgränsades bort tydligare i inledningskapitlet. Den andra syn-
punkten gällde att det år 2002 är för tidigt att uttala sig om vilka effekter
LiV 2002/kvalitetsidén fick, eftersom LiV 2002 förväntades få fullt
genomslag först årsskiftet 2002/ 2003. Det ligger onekligen en poäng i att
förändrings- och institutionaliseringsprocesser tar lång tid och att det
utifrån så förhållandevis kort tid som jag studerat LiV 2002 är svårt att
uttala sig om bestående resultat. Däremot, vill jag hävda, att jag utifrån
den empiriska berättelsen kan göra troligt och argumentera för att vissa
effekter uppkom samtidigt som andra uteblev och förmodligen också
kommer att utebli. Några direkta justeringar av texten gjordes inte utifrån
denna synpunkt.

Sammanfattningsvis vill jag hävda att avhandlingens metod – en partiell
etnografi – präglas av vad som brukar benämnas triangulering, dvs att flera
olika ”tekniker” kombineras i det empiriska arbetet. Triangulering rekom-
menderas av Alvesson och Sköldberg (1994) liksom av Alvesson och Berg
(1992) för att få en allsidig belysning av det/de studerade. I mitt fall rörde
sig de konkreta teknikerna om intervjuer, deltagande observation och
dokumentstudier.

                                                
26 Den fd landstingsdirektören och ekonomichefen samt en av de högre tjänste-
männen har intervjuats och citeras i den empiriska berättelsen.
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3.3 Relationen mellan avhandlingens tolkande ansats, teoretiska
perspektiv samt forskningsfråga och syfte
I avhandlingens tolkande ansats är Ricoeurs hermeneutik central. I de sju
kapitel (kapitel 4-10) som avhandlingens empiriska berättelse består av görs
en uppdelning mellan en beskrivande och en tolkande del. Först företas en
beskrivning av den empiriska problematiken och därefter tolkas den uti-
från avhandlingens teoretiska referensram. Beskrivningen av den empiriska
problematiken är empirinära och kan karakteriseras som ett sätt att ”för-
klara” (Ricoeur 1993) det empiriska materialet. Ambitionen har i första
hand varit att ”lyssna” på men till viss del även ”misstänka” de texter som
samlats in och genom att relatera dem till varandra, enligt förklara-delens
principer om texttolkning, återge dem. Tolkningen rör sig i den beskrivan-
de delen av berättelsen på den semiologiska nivån. Tolkningsavsnitten har
en ”förstå” karaktär (Ricoeur 1993). Här blir misstänksamheten mot de
insamlade texterna mer tydlig (även om lyssnandet inte överges) genom att
den empiriska beskrivningen relateras till avhandlingens teoretiska
referensram och tidigare empiriska studier. Den tolkade textens referens
förlängs till den omgivande ”världen” och tolkningen tillförs en semantisk
dimension.

Utifrån avhandlingens syfte och forskningsfråga märks ett intresse av att
förstå effekterna av kvalitetsarbetet inom LiV samt varför vissa effekter
uppkommer. Det finns även ett intresse av att bidra med kunskap om
lokala institutionaliseringsprocesser och om kvalitetsutveckling i organisa-
tioner. I avhandlingens teoretiska referensram, speciellt dess tolknings-
modell (se 2.5), specificerades hur detta kan gå till och därmed också vilka
teman förstå-tolkningarna skulle kunna struktureras kring.

Med utgångspunkt i tolkningsmodellen studeras vilka översättningar som
görs av kvalitetsidén för att förstå dynamiken och de processuella aspekter-
na av institutionaliseringsprocessen. Ambitionen att anlägga en processuell
ansats är något som för övrigt är ett genomgående tema i teorikapitlet. I
den teoretiska referensramen märks också ett intresse av att förstå utifrån
vilka typer av (sub)kulturella föreställningar som dessa översättningar görs.
Ännu ett intresse är att identifiera vilka aktörer och aktörsgrupper som gör
översättningarna, dvs att identifiera olika idé- och kulturbärare. Den här
tolkningen är mer strukturorienterad. Genom att tolka den mening som
olika aktörsgrupper tilldelar kvalitetsidén går det även att förstå om över-
sättningarna av kvalitetsidén skiljer sig åt mellan olika aktörsgrupper. På
detta sätt kan ökad insikt om vilka översättningar som görs av kvalitetsidén
inom LiV skapas. De teman som förstå-tolkningarna i den empiriska
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berättelsen kommer att struktureras efter är således översättningarna av
kvalitetsidén, vilka (sub)kulturella föreställningar översättningarna sker
utifrån samt vilken mening olika aktörsgrupper/kulturbärare tilldelar
kvalitetsidén. Genom denna tolkning kan förståelse gällande i vilken
utsträckning kvalitetsidén institutionaliserats inom LiV skapas. Utifrån
nyinstitutionalismen märktes ju i kapitel två ett intresse av att studera
institutionella effekter både på den formella strukturen och på aktörsnivån.

Kapitel 11 och 12 koncentreras uteslutande kring förståhermenutiken. Där
tolkas nämligen den empiriska berättelsen på ett mer grundläggande och
systematiskt sätt jämfört med vad som är möjligt i densamma. Kvalitets-
arbetet kommer att tolkas utifrån institutionella föreställningar om
organisation, som är ett centralt forskningsområde inom den svenska
nyinstitutionalismen (Brunsson och Sahlin-Andersson 1998, 2000,
Johansson 2002), och utifrån det interna meningsskapandet om organi-
sering (Weick 1979, 1995). Med utgångspunkt i dessa tolkningar kan
effekterna av kvalitetsarbetet inom LiV förstås, vilket är en ambition med
avhandlingen. Kapitel 11 och 12 lägger även grunden för avhandlingens
slutsats- och bidragsdiskussion i kapitel 13. I bidragsdiskussionen ligger
fokus på att utveckla en modell för att studera lokala institutionaliserings-
processer samt på problem med kvalitetsutveckling. Ambitionen i kapitel
13 är således att belysa avhandlingens syfte genom att bidra till forskning-
en om tjänstekvalitet och till den nyinstitutionella teorin

3.4 Sammanfattning
Avhandlingens metodansats har i det här kapitlet karakteriserats som en
partiell etnografi. I en partiell etnografi används samma ”tekniker” för att
samla in empiri som i en traditionell etnografi. Skillnaden ligger i att den
partiella etnografin koncentreras på en viss situation eller händelse; i den
här avhandlingen den lokala institutionaliseringsprocessen av kvalitetsidén
inom LiV. I en traditionell etnografi studeras hela kulturer. I den här
studien har intervjuer, deltagande observation och dokument använts för
att konstruera en berättelse om kvalitetsidén inom LiV, vilken presenteras i
kapitel 4-10. Den empiriska berättelsen ”förklarar” de insamlade texterna.
Berättelsen ”förstås” därefter utifrån avhandlingens teoretiska referensram i
slutet av varje kapitel och i kapitel 11 och 12. Kapitel 13 ägnas åt bidrags-
diskussionen. Metodologiskt vilar avhandlingen på en tolkande ansats
(Alvesson och Sköldberg 1994) där Ricoeurs hermeneutik har en central
betydelse.
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4. DEN ORGANISATORISKA PRAKTIKEN
Avhandlingens syfte och forskningsfråga fokuserar att beskriva och
problematisera institutionaliseringsprocessen av kvalitetsidén inom LiV
respektive att förstå effekter av kvalitetsidén i en komplex och professionell
organisatorisk praktik. I följande sju kapitel kommer den empiriska
berättelsen om kvalitetsidéns möte med praktiken inom LiV att presen-
teras. Berättelsen kretsar kring LiV 2002. I det här kapitlet kommer den
organisatoriska praktiken inom LiV innan kvalitetsidén kom dit, främst
bland högre tjänstemän, beskrivas och tolkas. Kapitlet syftar till att förstå
vilken typ av organisatorisk praktik kvalitetsidén introducerades i. I teori-
kapitlet hävdades att översättningar av organiseringsidéer görs utifrån
organisationens kultur. Speciell vikt läggs därför vid att tolka kulturen
inom LiV. Kapitlet kan därmed även ses som en utgångspunkt för den
problematisering beträffande institutionaliseringsprocessen av kvalitetsidén
som följer i den empiriska berättelsen.

Kapitlet struktureras efter några teman. Orsaken till att dessa teman valts är
dels att de omnämns i gjorda intervjuer och återkommer längre fram i den
empiriska berättelsen och dels att det är teoretiskt intressant att fokusera på
dem. De framstår som centrala för att förstå institutionaliseringsprocessen
av kvalitetsidén inom LiV.

• LiVs organisationsstruktur.
• Den ekonomiska situationen.
• Värmlandsvägen; den ledande organiseringsidén inom LiV innan LiV

2002.
• Ledarskapet på landstingets centrala kansli (landstingshuset).

4.1 LiVs organisationsstruktur
Hälso- och sjukvårdens organisationsstruktur27 inom LiV, som till stora
delar hade varit oförändrad sedan slutet av 1970-talet, följde fram till år
2000 en geografisk organisationsprincip. Värmland delades upp i fem olika
distrikt (norra, östra, västra, centrala och sydvästra sjukvårdsdistrikten) som
utgjorde självständiga förvaltningar, ledda av en sjukhusdirektör. Inom
varje förvaltning/distrikt fanns ett akutsjukhus samt omgivande primär-
vård. I Värmland fanns alltså fem akutsjukhus. Fyra av dessa var länsdels-
sjukhus, sjukhuset i Torsby (norra distriktet), sjukhuset i Kristinehamn

                                                
27 Intresset i denna avhandling riktas mot LiVs hälso- och sjukvård, varför verk-
samhetsområden som inte har med hälso- och sjukvård att göra utelämnas när
LiVs organisationsstruktur beskrivs.
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(östra distriktet) sjukhuset i Arvika (västra distriktet) och sjukhuset i Säffle
(sydvästra distriktet). Länsdelsjukhusens uppgift var att tillgodose befolk-
ningens behov av, vad man inom LiV valt att kalla bassjukvård, dvs de
vanligaste vårdbehoven (LiV 1994, 1995). Centralsjukhuset i Karlstad
(CSK) var (och är) ett länssjukhus med uppgift att tillgodose den avgränsa-
de sjukvården, vilket svarar mot vårdbehov av ovanligare karaktär. CSK
hade även ett länsdelssjukhus uppgifter, då CSK skulle tillgodose behovet
av bassjukvård för invånarna i det centrala distriktet. De patienter som
hade ett vårdbehov som inte kunde tillgodoses av bassjukvården eller den
avgränsade sjukvården remitterades till regionsjukvården.28 Dessa sjuk-
vårdstjänster fick (och får) LiV köpa från regionsjukhusen i Sverige.
Proportionen mellan kostnaderna för de olika sjukvårdsslagen var 1994
ungefär: bassjukvården (inklusive primärvården) 75%, den avgränsade
sjukvården 20% och regionsjukvården 5% (LiV 1995).

På landstingsstyrelsens kansli (landstingshuset) fanns den centrala admini-
strationen, bland annat bestående av landstingsdirektören och hälso- och
sjukvårdsgruppen. Den sistnämnda sorterade under hälso- och sjukvårds-
chefen och hade som uppgift att bereda politiska frågor och verkställa
politiska beslut. I varje distrikt bestod tjänstemannaledningen av en
sjukhusdirektör, vilka själva arrangerade sina respektive ledningsgrupper.
Hälso- och sjukvårdens förvaltningsledningar knöts samman genom täta
möten mellan sjukhusdirektörerna och hälso- och sjukvårdsgruppen på
landstingshuset ledda av hälso- och sjukvårdschefen.29 Ledningen för den
kliniska delen av hälso- och sjukvården, dvs det som vanligtvis uppfattas
som den egentliga hälso- och sjukvården, utgjordes av chefsöverläkare som
var klinikchefer på de olika sjukhusen. Kliniker var också representerade i
sjukhusdirektörernas ledningsgrupper. På hälso- och sjukvårdsgruppens
initiativ bildades ett antal informella nätverk, bestående av läkare, på den
centrala nivån i början av 1990-talet där kliniska frågor inom olika speciali-
teter diskuterades. Även inom hälso- och sjukvårdsgruppen på landstings-

                                                
28 Sjukhusen i Sverige delas vanligtvis upp i tre olika sjukhustyper; regionsjukhus
(9 stycken år 2000), länssjukhus (23) och länsdelssjukhus (47) (Socialstyrelsen
2001). Indelningsgrunden utgår i princip från graden av medicinsk specialisering.
På ett regionsjukhus finns flest medicinska specialiteter, på ett länssjukhus något
mindre och på ett länsdelsjukhus finns de specialiteter som behövs för att
tillgodose patienternas behov av bassjukvård.
29 Hälso- och sjukvårdschefen var, liksom landstingsdirektören, inte formell chef
för de fem förvaltningarna.
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huset fanns kliniker representerade, exempelvis i form av landstings-
överläkaren.

Den politiska organisationen bestod av landstingsstyrelsen och landstings-
fullmäktige på den centrala nivån och en hälso- och sjukvårdsnämnd per
distrikt på den lokala nivån. I landstingsfullmäktige och landstingsstyrelsen
(den sistnämnda var LiVs hälso- och sjukvårdsnämnd) fattades hälso- och
sjukvårdspolitiska beslut med betydelse för hela LiV. De lokala hälso- och
sjukvårdsnämnderna fungerade som politisk ledning för förvaltningen i
respektive distrikt (LiV 1995).

LiVs organisationsstruktur kan beskrivas som komplex. Dels fanns en
uppdelning mellan en central och lokal nivå och dels fanns på dess båda
nivåer tre olika typer av hierarkier i form av tjänstemännen, politikerna
och hälso- och sjukvårdspersonalen. För att göra bilden än mer komplex så
fanns och finns tydliga hierarkier inom varje sjukhus. Det främsta
exemplet på detta är läkarna med överläkare, läkare och AT-läkare och
omvårdnadspersonalen med avdelningsföreståndare, sjuksköterskor, under-
sköterskor och vårdbiträden. Figuren nedan sammanfattar, något förenklat,
LiVs organisationsstruktur (informella relationer streckade).

Figur 4:1 LiVs organisationsstruktur
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4.2 LiVs ekonomiska utveckling under 1990-talet
Kostnaderna för den svenska hälso- och sjukvården ökade stadigt fram till
år 1990, vilket också gäller för LiV. I slutet av 1980-talet stod det klart att
den här trenden inte skulle tillåtas att fortsätta längre. Åtgärder för att
minska kostnadsökningen togs fram och i slutet av 80-talet/början av 90-
talet började rena besparingsprogram introduceras (Socialstyrelsen 2001).
Det är ingen överdrift om man påstår att mycket av den administrativa
kraften under 90-talet inom LiV gick åt till att förbättra resultatet, främst
genom kostnadsreduceringar men även till viss del genom att öka
intäkterna. Det mest ivriga besparingsarbetet skedde under de borgerliga
åren 1991-94 och koncentrerades uteslutande på att minska kostnaderna.
Eftersom personalen står för ca 80% av kostnaderna inom LiV innebar det
att anställda inom hälso- och sjukvården blev uppsagda. Främst drabbade
detta undersköterskor och sjukvårdsbiträden där antalet årsanställda,30

mellan åren 1994 och 1999, minskade från 1187 till 989 (en minskning
med 17%) respektive från 213 till 48 (en minskning med 77%). Antalet
årsanställda läkare och sjuksköterskor ökade något under samma period
med 4% respektive 9% (Socialstyrelsen 2001, 1996).31

När socialdemokraterna återtog makten 1994 förändrades inriktningen på
besparingspolitiken. Istället för att enbart reducera kostnader ökades
intäkterna genom ett ökat skatteuttag. 1999 tilläts kostnaderna att öka igen
genom politiska beslut att satsa på IT och andra utvecklingsinsatser, bland
annat LiV 2002. Av diagrammen nedan kan man utläsa att kostnaderna
reducerades varje år under 1990-talet (undantaget 1999) men att resultatet
trots detta var negativt samtliga år förutom 1993. LiV har således haft
betydande ekonomiska problem under hela 90-talet.

                                                
30 Antalet årsanställda erhålls genom att de anställdas sysselsättningsgrad (arbetade
timmar per år) inom en viss yrkesgrupp summeras och därefter divideras med
fastställd normalarbetstid (timmar per år, Socialstyrelsen 2001).
31 Det skulle varit intressant att presentera statistik även för andra personalgrupper,
såsom administrativ personal och stödpersonal (exempelvis lokalvårdare och
vaktmästare). Det har dock varit svårt att hitta tillförlitlig statistik för dessa
personalgrupper.
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Figur 4:3 LiVs resultat, 1990-1999
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4.3 Värmlandsvägen
Inspirerade av NPM-idéer var det i början av 1990-talet populärt bland
landstingen i Sverige att utforma sin egen ”modell” (se exempelvis Borgert
1992, Brorström 1995, Jacobsson 1994a, Nilsson 1999) för hur respektive
landsting skulle organiseras. I Värmland valde man att inte skapa någon
modell. Istället skapades en ”väg”, benämnd Värmlandsvägen. Orsaken till
att man kallade det för väg istället för modell var övertygelsen att sjukvård
inte kunde organiseras på ett statiskt sätt, vilket är den konnotation som
ordet modell ger, enligt tjänstemän inom LiV.

…det här startades ju i en era där varje landsting med självaktning skulle ha
sin egen modell. Stockholmsmodell, Dalamodell osv. Vi sa så här, att vi
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Figur 4:2 Kostnadsvolymens utveckling inom LiV, 1990-1999
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tror inte på modellbygget, vi tror på, vad ska jag säga, vandrandet efter de
stigar som redan till viss del är upptrampade…Det är en successiv, ständig
utveckling. Hela sjukvårdsorganisationen måste präglas av flexibilitet för att
kunna möta den snabba omvärldsutvecklingen. Det är inga modeller som
löser detta för då ska vi göra nya modeller efter tidens krav. (högre tjänste-
man)

Tjänstemännen på landstingshuset trodde således inte på att en modell
kunde lösa de problem som fanns gällande organiseringen av hälso- och
sjukvården. Ordet väg gav en mer rättvisande bild. En väg är något som
ständigt skapas och utvecklas, bland annat beroende på omvärldens krav.

Fram till det att LiV 2002 sjösattes i slutet av 1998 var Värmlandsvägen
den ledande organiseringsidén inom LiV. Begreppet Värmlandsvägen
myntades i en utredning rörande centrala kansliets organisation från 199132

(LiV 1991a). ”Namnet ‘Värmlandsvägen’ kan avse alla de förändringar av
landstinget som i denna utredning aviserats, men dess kärna är föränd-
ringen av hälso- och sjukvården.” (LiV 1991a:47). Den viktigaste källan till
Värmlandsvägen är, trots att begreppet lanserades i kansliutredningen, de
olika utredningsuppdragen som bedrevs under namnet HS-LIV 2000
mellan 1990 och 1994 (se exempelvis LiV 1994, 1995).

4.3.1 Småskaligheten
HS-LiV 2000 kan beskrivas som ett programarbete som bedrevs under fyra-
fem år och medförde en mängd utredningar och politiska beslut. Det går
dock att spåra en grundläggande linje i Värmlandsvägen och det är
värnandet av småskaligheten, dvs att samtliga fem akutsjukhus skulle
behållas och att bassjukvården skulle fortsätta att bedrivas där.

Det centrala i Värmlandsvägen, det var småskaligheten, den integrerade
sjukvården, alltså samspelet mellan medicin, kirurgi, ortopedi, allmän
medicin, psykiatri, med stöd av radiologi, anestici, lab och så vidare. Där
då integrerat samspel ändå svarar för drygt 70% av det totala sjukvårds-
behovet som finns hos människor och det synsättet är viktigt, därför att det

                                                
32 Uppdraget för utredningen var egentligen enbart att initiera en översyn av det
centrala kansliets organisation, därav namnet kansliutredningen. Tjänstemännen
som genomförde översynen ansåg dock att det centrala kansliets organisation inte
kunde ses isolerad från LiVs övriga organisation. Därför utvidgades uppdraget till
att även gälla bland annat förtroendemannaorganisationen, rollfördelningen
mellan politiker och tjänstemän samt hälso- och sjukvårdens organisation (LiV
1991a).
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är ungefär den volymen du klarar av i ett närsjukvårdsområde. (högre
tjänsteman)

Småskaligheten yttrar sig i Värmlandsvägen ”…som positiva argument för
att de fem länsdelssjukhusen skall ses som en tillgång för invånarna, inte
en belastning för landstinget som helhet…Motiv för att ompröva detta
kan endast vara uppenbara ännu icke bevisade kostnads- eller
kvalitetsnackdelar” (LiV 1991a:47).

Det finns flera argument för att bibehålla bassjukvården på de fem
sjukhusen. För det första möter bassjukvården ett behov av närhet. ”Det
kan dels räknas i tid, i den akuta fasen av ett sjukdomsförlopp, dels kan
närheten behövas även efter den akuta fasen: vid rehabilitering och
utskrivning av äldre människor är kontakten med hemortens primärvård,
äldreomsorg och anhöriga viktig” (LiV 1995:14). För det andra är det
karakteristiskt för bassjukvården att olika kompetensområden överlappar
varandra. Den nödvändiga samordning som krävs kan ske effektivt på det
mindre, mer överblickbara sjukhuset. För det tredje blir verksamheten
gripbar för de förtroendevalda samt mindre komplicerad att leda (LiV
1991a, 1994, 1995).

En nackdel med uppdelningen i fem distrikt skulle kunna vara att fem
”minilandsting” bildas, vilket skulle försvåra samarbetet mellan LiVs olika
delar. I förarbetet till kansliutredningen står också följande i anslutning till
talet om nackdelar: ”…om ’bypolitiska’ överväganden tillåts att dominera
så att för hela landstinget uppenbart positiva lösningar av irrationella,
opinionsmässiga skäl inte kan genomföras, så kommer detta att leda till att
landstingets allmänna ekonomiska problem förvärras” (LiV 1991b:49). En
tjänsteman ger uttryck för att distriktsindelningen i praktiken var
problematisk.

…dilemmat i praktiken, det var ju då att, det här byggde på någon slags
borgfred. Det får inte vara för mycket motsättningar mellan centralsjuk-
huset och de övriga sjukhusen, eller motsättningar internt mellan läns-
delssjukhusen. Alla måste vara rimligt trygga i sin roll. (högre tjänsteman)

4.3.2 De medicinska nätverken
Distrikten var således förhållandevis självständiga i Värmlandsvägens
organisation, varför tjänstemannaledningen försökte motverka tendensen
att distrikten skulle bli alltför självständiga. Dels gjordes detta genom den
formella samverkan såväl mellan politiker som tjänstemän över distrikts-
gränserna och dels genom de nätverk av läkare som bildades i början av
90-talet (se 4.1). Nätverken syftade till att skapa en gemensam norm-
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bildning inom hälso- och sjukvården. Tjänstemännen ansåg att läkare
vanligtvis inte är så intresserade av att diskutera ekonomiska frågor.
Däremot, ansåg tjänstemännen, är alla läkare intresserade av om de tar
hand om patienterna på ett rättvist sätt. Tjänstemännens ambition var
därför att skapa underlag för en sådan diskussion i nätverken. Genom att
exempelvis presentera statistik över hur ofta man opererade blindtarm på
de olika sjukhusen, kunde man ”smyga in” de ekonomiska frågorna
bakvägen. Antalet blindtarmsoperationer har naturligtvis en ekonomisk
effekt. Genom att en normbildningsdiskussion förs av läkarna var tanken
att kostnaderna skulle minska.

Det gäller liksom att ställa frågorna på ett sånt sätt att medicinarna får rätt
utmaning…Alltså varje patients omhändertagande har en ekonomisk
konsekvens och det behöver man inte bara diskutera i ekonomiska termer
utan man kan lika gärna starta i sjukvårdsdiskussionen. Om man är skicklig
i sin budgetstyrning, så kommer det också att generera effektivitet; kost-
nadseffektivitet. (högre tjänsteman)

För att upprätthålla en sådan diskussion bland läkarna var det viktigt att
ständigt producera ny kunskap, exempelvis genom att antalet blindtarms-
operationer kartlades från år till år. Om den här typen av kunskaps-
produktion inte utfördes saknade läkarna själva utgångspunkten för sin
diskussion, vilket i sin tur kunde innebära att motsättningar mellan
distrikten frodades. Trots försöken att överbrygga den potentiella
konflikten mellan distrikten så blossade konflikter upp som hade sin grund
i distriktsindelningen. En av de debatter som fördes i regional media under
1990-talet gällde hur många akutsjukhus som skulle finnas i Värmland.
Eftersom värnandet om sjukhusen var en viktig byggsten i Värmlands-
vägen kan debatten också uppfattas som ett ifrågasättande av denna idé.
Bland annat debatterades frågan i samband med att de borgerliga partierna
tog över makten 1991 och när deras besparingspaket blev klart årsskiftet
1991-92. Debatten som fördes i maj/juni 1997 ska synas lite extra eftersom
den var intensiv och väl redogör för de argument som oftast anförs för,
respektive emot bevarandet av de fem akutsjukhusen.33

                                                
33 En orsak till att debatten var särskilt intensiv 1997 kan möjligen vara att
samverkan i de medicinska nätverken hade nedtonats. Detta har, enligt tjänstemän
inom LiV, två orsaker. För det första hade tjänstemännen åren 1995-97 fått
koncentrera sig på att reducera kostnader, vilket innebar att de inte hade tid att
producera den kunskap som krävdes för diskussionen i nätverken. Läkarna fick
istället delta mera direkt i den ekonomiska diskussionen, vilket gjorde att deras
engagemang minskade. För det andra understödde inte den nya landstings-
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4.3.3 Debatt om antalet akutsjukhus
Upprinnelsen till debatten var ett uttalande i TV 2:s regionalnytt i maj
1997 av sjukhusdirektören på CSK som hävdade att operationsverksam-
heten på CSK skulle skäras ned väsentligt på grund av överskriden budget.
En ström av debattartiklar följde på uttalandet. En fd överläkare från CSK
inleder debatten och argumenterar för att avskaffa två akutsjukhus. Några
länsdelssjukhus har för små upptagningsområden, vilket gör att de blir för
dyra i drift. Kvaliteten blir också lidande på de mindre sjukhusen menar
debattören. Länsdelssjukhusen har inom vissa opererande specialiteter
endast anställt en specialist vilket gör att denne inte har några kollegor för
diskussion och saknar hjälp när problem uppstår. Dessa läkare slutar oftast
men borde istället tas om hand vid CSK där de skulle kunna ingå i ett
fungerande team. Handlingsförlamning har drabbat politikerna som
innerst inne vet att det inte finns plats för fem akutsjukhus i Värmland
menar den fd överläkaren (NWT – Nya Wermlands-tidningen 1997-05-
30).

Redan efter ett par dagar publiceras en replik i NWT skriven av en
klinikchef på sjukhuset i Kristinehamn. Där hävdas att man från CSKs sida
felaktigt vältrar över sina ekonomiska problem på länsdelssjukhusen.
Fördelningen av medel till distrikten är baserad på respektive befolknings-
underlag, varför CSK har sig själv att skylla. Debattören visar också att
sydvästra, västra och östra sjukvårdsdistrikten sköter sin ekonomi på ett
fullgott sätt. Orsaken till CSKs ekonomiska problem beror snarare på att
CSK är misskött (NWT 1997-06-02).

Nästa dag återfinns en ny debattartikel i NWT, den här gången skriven av
biträdande hälso- och sjukvårdschefen för LiV, förövrigt en av tjänstemän-
nen bakom Värmlandsvägen. Tjänstemannen frågar sig om det verkligen
finns ekonomiska stordriftsfördelar i den sjukvårdsverksamhet som det är
frågan om. Intuitivt skulle detta vara rimligt att det finns sådana stordrifts-
fördelar med tanke på investeringar i sjukvårdsutrustning och byggnader.
Tjänstemannen hävdar dock att akutsjukvårdens kostnader inte är speciellt
höga. Jourkostnaderna för läkare uppgår exempelvis till 180 kr per år och
invånare jämfört med bassjukvården som kostar ca 7000 kr per år och
patient.34 Eftersom bassjukvården inte är särskilt specialiserad så talar detta

                                                                                                                  
direktören, som tillträdde i december 1996, idén om de länsövergripande nätverk-
en.
34 För år 1996, redovisas det i artikeln, varierade kostnaden per patient (KPP)
mellan 9278 (östra distriktet) 10169 (norra distriktet).
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för att de fem akutsjukhusen bör bevaras. Tjänstemannen finner också två
”stodriftsnackdelar”: Dels är större sjukhus svårare att styra och dels blir
organisationen inom en klinik på ett större sjukhus mer komplex. En
slutsats som tjänstemannen drar är: ”Ingenting tyder på att de mindre
sjukvårdsdistrikten har svårare än det större att organisera sjukvården på ett
ekonomiskt effektivt sätt; några stordriftsfördelar gör sig för närvarande
inte gällande” (NWT 1997-06-03).

Två dagar senare återfinns två debattartiklar i ämnet. En är skriven av en
överläkare vid urologisektionen på CSK. Överläkaren hävdar att det inte
går att behålla fem akutsjukhus med operationsberedskap dygnet runt
eftersom det inte är möjligt att ha all kompetens som behövs på ett mindre
sjukhus. Subspecialiseringen inom framför allt den kirurgiska disciplinen
har tilltagit, vilket innebär att de mindre sjukhusen endast kan bemanna
vissa specialiteter med en läkare. Verksamheten vid länsdelssjukhusen blir
då allt för personberoende. Den andra artikeln är skriven av en överläkare
vid kirurgiska kliniken på CSK. Denne hävdar att CSK inte alls får rättvisa
ersättningar för länssjukvården. Exempelvis har beräkningar i projektet
KPP (kostnad per patient) visat att kostnaden för operation av ett pulsåder-
brock endast ersätts med en tredjedel av den egentliga kostnaden. Läkaren
tror också att en strukturomvandling snart kommer tvingas fram eftersom
bristen på specialister kommer bli allt mer tilltagande (NWT 1997-06-05).

Efter två dagar hörs rösten från CSK igen. Det är återigen en överläkare vid
kirurgiska kliniken som debatterar i ämnet. Läkaren hävdar att Värmlands-
vägen är en ”kilometermodell” som i princip enbart tar hänsyn till antalet
kilometer som patienten har till sjukhuset istället för den vård som
patienten får när han/hon kommer fram. Att avveckla akutberedskapen
inom ett sjukhus behöver heller inte vara liktydigt med att lägga ned
sjukhuset. Olika sjukhus kan istället specialisera sig på olika typer av
planerad kirurgi, menar läkaren, samtidigt som primärvården kan utvecklas
för att ta hand om bassjukvården (NWT 1997-06-07). En vecka senare
(NWT 1997-06-14) hävdar LiVs hälso- och sjukvårdschef att överläkarens
slutsatser är helt förenliga med Värmlandsvägen eftersom Värmlandsvägen
inte är någon statisk modell.

En överläkare inom kirurgi vid sjukhuset i Arvika hävdar att Värmlands-
vägen, istället för att ”avveckla” kompetens, faktiskt kan ”utveckla”
kompetens. Länsdelssjukhusen är framför allt till för den stora massan av
okomplicerade patienter. Värmlandsvägen är ”…rätt använd och rätt
utvecklad, en väg till samverkan på olika nivåer runt patienten, för bästa
vård – sedd ur olika synpunkter, inte bara den medicinskt-tekniska.”
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(NWT 1997-06-17). Läkaren menar också att man kan utveckla olika
nischer vid länsdelssjukhusen och att en ökad samverkan mellan sjukhusen
skulle kunna bli verklighet.

En sista artikel har rubriken ”Värmlandsvägen är värd att satsa på” (NWT
1997-06-25) och är skriven av en pensionerad anestesiologichef. Debat-
tören menar att det ännu inte finns några bevis för att de mindre sjukhus-
en är ekonomiskt olönsamma. Han menar också att man borde undersöka
vilka funktioner som bör finnas på CSK. Kanske skulle en del av den
specialistvård som finns där istället köpas in från regionsjukvården.

Bevarandet av samtliga fem akutsjukhus är centralt för att i praktiken
realisera Värmlandsvägens idé om småskalighet. Argumenten för att bevara
den befintliga sjukhusstrukturen kan därmed uppfattas som argument för
Värmlandsvägen och argument för att förändra densamma kan betraktas
som argument mot Värmlandsvägen. Inledningsvis finns i debatten en klar
polarisering mellan centrum och periferi. De som argumenterar mot
Värmlandsvägen är läkare från CSK inom den kirurgiska specialiteten och
dess främsta argument är att Värmlandsvägen inte är kostnadseffektiv, att
den fördelar kostnader på ett orättvist sätt och att den hotar att ”avveckla”
kompetensen inom LiV. De som argumenterar för Värmlandsvägen är
läkare från länsdelssjukhusen och två tjänstemän från LiVs centrala kansli
(hälso- och sjukvårdschefen och biträdande hälso- och sjukvårdschefen,
även om det är tydligare i det senare fallet). Dessa hävdar att länsdelssjuk-
husen är kostnadseffektiva, att Värmlandsvägen tillgodoser patienternas
krav på tillgänglighet och att länsdelsjukhusen kan utveckla kompetens,
inte av medicinsk karaktär, men att det blir enklare att beakta hela patient-
ens vårdbehov.

Även om ingen kompromiss uppnås kan man över tiden se en uppmjuk-
ning av ståndpunkterna. En läkare från CSK hävdar att man inte behöver
lägga ner något länsdelssjukhus men att akutsjukvården på dem borde
begränsas (NWT 1997-06-07). Den här läkaren får medhåll av hälso- och
sjukvårdschefen som menar att Värmlandsvägen inte är statisk utan i
behov av diskussion och förändring. Exempelvis hänvisas till de diskus-
sioner som förts med företrädare för olika specialiteter i de länsövergripan-
de medicinska nätverken (NWT 1997-06-14). En läkare från Arvika sjukhus
tycker att vissa specialiteter borde koncentreras till vissa länsdelssjukhus,
vilket också kan ses som en uppmjukning av periferiståndpunkten (NWT
1997-06-17). Intressant att konstatera är även att den underliggande pre-
missen i debatten, både för de som argumenterar för och mot Värmlands-
vägen, är att åstadkomma så bra sjukvård som möjligt för patienten.
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4.3.4 Den befolkningsbaserade budgeten
Hittills har det alltså konstaterats att småskaligheten och normbildningen i
de medicinska nätverken är centrala områden i Värmlandsvägen. Förutom
dessa tillkommer den befolkningsbaserade resursfördelningen ”dvs att vi
fördelade pengar på distriktsbasis, allt utifrån antalet invånare [i distrikten]
och så korrigerade vi med åldersfaktorn” (högre tjänsteman). Korrigering
”med åldersfaktorn” gjordes med stöd av nationella studier som exempel-
vis visade att en person mellan 61-84 år konsumerade fem gånger så
mycket hälso- och sjukvård jämfört med en person mellan 0-60 år. Den
befolkningsbaserade budgeten infördes mellan 1991 och 1996. Tidigare
hade budgetdiskussionen förts enligt anslagsprincipen, dvs att distrikten
fick äska medel för att bedriva sin del av hälso- och sjukvård.

Då blev det ju ofta så att varje budget byggde på det historiska perspektivet
och det skulle till väldigt mycket om historien skulle ändras. Där fanns det
ju då givetvis snedfördelningar, beroende på vad man hade haft för
företrädare för olika kliniker och sjukhus, hur de kunde argumentera och
övertyga administratörer och politiker. (högre tjänsteman)

Tanken med den befolkningsbaserade budgeten var att medlen skulle
fördelas mer rättvist.

Förutom småskaligheten, de medicinska nätverken och den befolknings-
baserade budgeten är ett övergripande intryck av de utredningar som ligger
till grund för Värmlandsvägen en lätt fientlighet mot de NPM-inspirerade
marknadsidéer som började spridas inom hälso- och sjukvården i slutet av
1980-talet. Att exempelvis införa en ”köp-sälj” modell betraktas med
skepsis inom LiV. Jämfört med andra landsting, som på ett tämligen
abrupt sätt bröt med den rådande organisationsstrukturen, värnar LiV om
kontinuiteten. Detta tar sig framför allt uttryck i värnandet av småskalig-
heten, i form av att de fem akutsjukhusen i Värmland bibehålls.

4.4 Landstingshuset och ledarskapet
I intervjuer med tjänstemän har vissa av dem hävdat att ledarskapet var en
huvudorsak till byte av landstingsdirektör i december 1996. Det fanns hos
en del tjänstemän och politiker en uttalad negativ inställning till det
ledarskap som bedrevs innan den nye landstingsdirektören var på plats.
Vissa hävdade att ett informellt nätverk fanns runt landstingsdirektören
som gick under namnet ”grabbgänget”. Tjänstemannaledningens ledarskap
och moraliska aspekter av det uppmärksammades och debatterades även
en del i den regionala pressen. Ledarskapet, som enligt några levde kvar
hos vissa tjänstemän även efter det att den nye landstingsdirektören
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tillträdde, har också i intervjuer angivits som en orsak till problem gällande
arbetet med LiV 2002. Det kan därför vara motiverat att beskriva vad som
karakteriserade ledarskapet inom LiV innan den nye landstingsdirektören
var på plats.

4.4.1 ”Grabbgänget”
Den bild som konstruerades av ”grabbgänget” utgick från att de högre
tjänstemännen på landstingshuset men även vissa sjukhusdirektörer nästan
uteslutande var män. Flertalet av de ledande tjänstemännen på landstings-
huset hade gjort hela sin yrkeskarriär inom LiV och många av dem
umgicks flitigt på fritiden. De gick på bandy, trav och ishockey tillsam-
mans och ibland avslutades kvällen med en öl. I samband med dessa
sociala aktiviteter diskuterades jobb och bilden som spreds inom LiV var
att många av de viktiga besluten för LiV fattades i samband med dessa
informella sammankomster. De högre tjänstemännen på landstingshuset
kände sig mer eller mindre delaktiga i grabbgänget.

Men jag var ju också en del i det här gänget då under ett antal år. Ja, det var
vi ju allihop, vi var ju män allihop. Men huruvida vi var grabbar allihop,
det kan ju inte jag uttala mig om…somliga var mer inne i detta och andra
var mindre inne i det. (fd högre tjänsteman)

Landstingsdirektören kom att få personifiera en ”grabbig” ledarstil, vilket
var en av orsakerna till att man ville rekrytera en person med en annan
ledarstil som ny landstingsdirektör och helst också en kvinna.

…han [landstingsdirektören] kom på något sätt att personifiera det här
manliga förhållningssättet. Det här lite mer grabbiga förhållningssättet, när
det gäller ledarskap, som väldigt många kritiserade i landstinget…och det
var, skulle jag vilja säga, en enhällig uppslutning om att man sökte någon-
ting nytt. Man sökte en annorlunda stil, en annorlunda typ, därför att vi
kände alla att vi blev belastade av den här kritiken som riktades mot oss.
Det var en väldigt manlig värld, utifrån dess dåliga utgångspunkter…Och
vi var ju också väldigt angelägna om att hitta en kvinna. (fd högre tjänste-
man)

Grabbgänget bestod alltså främst av män (någon enstaka kvinna fanns
under kortare perioder med i periferin), vilket torde varit en av förutsätt-
ningarna för att vara en i gänget. Den här slutsatsen förstärks av några
artiklar i VF (Värmlands Folkblad) och GP (Göteborgs-Posten) 1994. En
studie gjord av en forskare vid högskolan i Karlstad hade kommit fram till
att kvinnor på landstingshuset mobbas. Ett kvinnligt landstingsråd hävdar
i VF (1994-03-07) att landstingsdirektören bär ansvaret. GP (1994-04-05)
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intervjuade en kvinnlig tjänsteman som sagt upp sig till följd av den
ojämlikhet mellan könen som hon ansåg präglade förhållandena på lands-
tingshuset. ”En grupp starka män styr hela verksamheten och det hjälper
inte hur många jämställdhetsutredningar som görs, så kommer vi inte åt
kärnan till det hela” säger tjänstemannen. Landstingsrådet återkommer i en
artikel i VF (1994-04-28) där hon säger att ”Det blev en kulturchock i
landstinget när jag blev landstingsstyrelsens ordförande, en kvinna i en
organisation som domineras av män”… och fortsätter ”…om man inte har
någorlunda balans mellan könen i alla befattningar, vilket vi inte har i
landstinget i Värmland, så är det svårt att ändra på den informella
organisationen. Faktum är att besluten avgörs av det som man brukar
raljera om som ’grabbarna i bastun’ även om det kanske är någon annan-
stans…”.

Andra hävdar att bilden av grabbgänget som spreds i organisationen var
felaktig. Dessa hävdar att det fanns en uppfattning, både inom LiV och
externt, av att grabbgänget på kansliet styrde LiV. De anser dock att
grabbgängets möjligheter att påverka var begränsade. Någon menar att den
verkliga makten inom hälso- och sjukvården ligger hos läkarna och att det
inte spelar så stor roll vad tjänstemännen gör, varför den centrala
administrationens roll inte ska överdrivas vare sig den består av ett
grabbgäng eller inte. Några tjänstemän hävdar också att det var felaktigt att
beskylla grabbgänget för ett omoraliskt beteende. ”Ja, det var en aspekt
säkert och föreställningen om detta, men sen menar jag att det har
övertolkats något gruvligt” (högre tjänsteman).

4.4.2 Betydelsen av grabbighet
Även om det råder oenighet om det verkligen existerade ett grabbgäng som
styrde LiV råder det enighet om att det konstruerats en bild om att så var
fallet. Om denna bild är överensstämmande med någon form av sanning, i
meningen korrespondens med en objektiv verklighet (Alvesson och
Sköldberg 1994), spelar, utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv,
egentligen inte så stor roll. Inom socialkonstruktionismen hävdas att
”sanningar” är subjektivt eller intersubjektivt konstruerade men att aktörer
uppfattar dessa konstruktioner som överensstämmande med en objektiv
verklighet och att de agerar utifrån dessa konstruktioner (Berger och
Luckmann 1967). Därför kan det vara intressant att fråga sig vad som
egentligen åsyftades med denna konstruktion. Vad var egentligen inne-
börden i den konstruerade bilden av ”grabbighet”?
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Förutom att tjänstemannaledningen enbart bestod av män är det många
gånger något oklart vad som åsyftas med detta ”grabbiga”. Men eftersom
landstingsdirektören, enligt några, kom att personifiera förhållningssättet
kan hans intresseområden möjligen användas för att förstå essensen i
grabbigheten.

…alltså hans viktiga intresseområde det var ekonomi…om han var så bra
på det, det vet jag inte, men det var ett stort intresseområde. Han var
intresserad av ekonomi, han var oerhört intresserad av förhandling och han
var nog en duktig förhandlare. Sen var han en formidabel makt-
spelare…och det retade ju somliga politiker då, som inte kom åt, men han
var alltså väldigt duktig på att hålla ihop majoriteter och se till, att när
beslut skulle tas, att det fanns en uppslutning omkring dem… Ja, han var
ibland mer politiker än politikerna själva. (fd högre tjänsteman)

Jämställdhet, ledarskapsutveckling och andra ”mjukare” områden verkar
däremot inte intresserat den högsta tjänstemannaledningen på landstings-
huset speciellt mycket. Det var snarare klassiska lite ”hårdare” områden,
som budgetarbete, förhandlingar om uppdrag samt det politiska makt-
spelet som intresset riktades mot. Det fanns dock högt uppsatta tjänstemän
som sysslade med andra frågor, exempelvis personalfrågor, som var en del
av ledningen men som inte självklart kan sägas ingå i grabbgänget.

Förutom själva ledarstilen och att alla i ledningen var män fanns det en
annan aspekt av ledarskapet som bidrog till bilden och känslan hos vissa
högre tjänstemän av ett grabbigt ledarskap och detta gäller snarare
uppförandet än själva ledarskapet.

…vi var väldigt klara över detta och somliga, jag vet X35 [högre tjänsteman]
och jag pratade rätt mycket om detta och jag kan minnas tillfällen då det
hände saker och ting, som gjorde att vi kände liksom att man måste få en
ändring på det här. Ja vid ett speciellt tillfälle, som jag kommer ihåg väldigt
väl. Vi var på Ingesunds Folkhögskola i Arvika och hade ett sånt här
ledningsgruppsmöte, med alla de här cheferna då, ett 20-tal tror jag vi var,
och det var rökförbud i matsalen där. Och fram på kvällen så struntade då
några utav kamraterna i detta och rökte inne…och vi var ju väldigt klara
över att detta var inte bra, och då gick X och jag ut och pratade. Vi gick ut
och promenerade och pratade om detta och då minns jag väldigt väl att vi
mådde illa utav att somliga uppförde sig så där. Så det fanns i den här

                                                
35 När personnamn angetts i intervjuer ersätts dessa med en bokstav och med
personens titel inom klamrar på grund av anonymitetsskäl. Samma bokstav
refererar till samma person inom samma citat, dock inte mellan olika citat.
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gruppen en väldigt tydlig känsla, åtminstone hos de flesta, att någon
ändring måste man åstadkomma. (fd högre tjänsteman)

Det var alltså inte bara den prioritering av arbetsuppgifter som gjordes av
ledningen på kansliet som bidrog till bilden och känslan av det grabbiga.
Det var också moraliska aspekter av vissa chefers beteende som bidrog till
att vissa tjänstemän kände sig obekväma i rollen som ledare på LiV. Denna
bild kompletteras av vissa ”skandaler” som fick relativt stor uppmärksam-
het i regional media.

En sådan ”skandal” gällde högt uppsatta tjänstemäns handhavande av
kontokort. I spåret av ”Mona Sahlin affären” gick mediadrevet igång i
slutet av 1995 och riktades framför allt mot landstingsdirektören. NWT
(1995-10-27) inleder debatten med rubriken ”Nattliga resor och öl – på
kortet”. I reportaget publiceras en detaljerad lista över hur landstings-
direktören använt sitt kontokort mellan 3/1-95 och 14/9-95. Det framgår
inte om det är samtliga transaktioner på landstingsdirektörens kort som
redovisats eller om det bara är ”godbitarna”. Av listan kan i vilket fall som
helst utläsas att en del öl hade druckits på LiVs bekostnad samt att en del
nattliga taxiresor företagits på samma kort.

Efter detta reportage återfinns en mängd artiklar i ämnet både i VF och
NWT; krav på landstingsdirektörens avgång hörs. Tidningarnas granskning
ledde fram till konstaterandet att inte bara landstingsdirektören hade
slarvat med sitt kort utan även andra högt uppsatta personer med eget
kontokort, bland annat nämns ett par politiker, ekonomichefen och en
professor knuten till LiV. ”Affären” ledde fram till en revision och en
polisanmälan mot landstingsdirektören. Revisionen resulterade i ett förslag
om skärpta bestämmelser för hur landstingets chefer skulle få använda sina
kontokort men åtalet lades ner. En del tjänstemän menar att det spreds en
negativ och till viss del orättvis bild av landstingsledningen efter konto-
kortsdebatten.

Så det är klart att, det var ju tacksamt. Om man nu ville ge en bild av något
grabbgäng med pampfasoner, så var det ju tacksamt att göra det med den
illustrationen som hade varit i media. (högre tjänsteman)

En annan fråga som möjligen bidrog till en negativ bild av tjänstemanna-
ledningen var reportage om fallskärmsavtal under första delen av 90-talet
(se exempelvis NWT 1992-01-29, 1994-04-30). LiV hade tämligen frikostigt
tilltagna fallskärmsavtal för sina högre tjänstemän. Uppmärksamheten från
media bidrog till att fallskärmsavtalen omförhandlades. Rent konkret blev
skillnaden att cheferna inte längre kunde sluta när de ville och utlösa sin
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fallskärm. Om de däremot blev avskedade garanterades de en garanti-
pension.

Det intressanta i detta är knappast om det förekom några faktiska
oegentligheter i användandet av kontokort eller om det moraliskt riktiga i
fallskärmsavtal. Intressant är snarare hur det uppfattades av anställda inom
LiV. Att döma av debattartiklar och insändare, både i NWT och VF, är en
rimlig slutsats att det i tider av nedskärningar uppfattades som orättvist av
den stora massan av LiVs personal. Ett rimligt antagande är också att det
bidrog till den negativa bild av ledarskapet på landstingshuset som var
rådande under första halvan av 1990-talet.

Sammanfattningsvis kan det hävdas att den bild som konstruerades av
tjänstemannaledningen, i alla fall till och med att den nye landstings-
direktören tillträde i december 1996, var att deras ledarskap präglades av
ett ”grabbigt” förhållningssätt. Vad som bidrog till konstruktionen var, dels
landstingsdirektörens intresse för budgetfrågor, förhandlingar och det
politiska maktspelet och dels av ett tvivelaktigt uppförande av vissa högt
uppsatta tjänstemän. Dessutom var samtliga ledande tjänstemän män. Vad
som höll samman grabbgänget var gemensamma fritidsintressen samtidigt
som uppslutningen kring Värmlandsvägen var betydande. Med tiden
började vissa tjänstemän känna sig obekväma med denna situation och när
det var klart att landstingdirektören skulle sluta ville man rekrytera en
kvinna som ny landstingsdirektör, vilket också blev fallet. Det fanns
föreställningar om att ett kvinnligt ledarskap kunde innebära något bra.
Vad som hände när den nya landstingsdirektören kom på plats handlar
nästa kapitel om.

4.5 Tolkning: Den administrativa kulturen
I slutet av varje kapitel i den empiriska berättelsen kommer en tolkning av
den empiriska berättelsen med bäring på avhandlingens forskningsfråga
och syfte att göras utifrån avhandlingens teoretiska referensram. Med
Ricoeurs begrepp söker dessa tolkningsavsnitt således att förstå den
empiriska berättelsen (Ricoeur 1993). Utifrån forskningsfrågan och syftet
blir det naturligt att problematisera institutionaliseringsprocessen av
kvalitetsidén inom LiV liksom att förstå vilka effekter som uppkommer när
kvalitetsidén möter en komplex och professionell organisatorisk praktik.
Det här kapitlet ägnades åt att beskriva centrala aspekter av den organisa-
toriska praktiken inom LiV innan kvalitetsidén ”importerades” till LiV.
Utifrån denna beskrivning ska detta avsnitt ägnas åt att förstå LiVs admi-
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nistrativa kultur, vilket i kapitel två hävdades vara en viktig utgångspunkt
för att förklara och förstå institutionaliseringsprocessen av kvalitetsidén.

4.5.1 Symbolen Värmlandsvägen
Värmlandsvägen kan beskrivas som en väl institutionaliserad organiserings-
idé bland de högre tjänstemännen i mitten av 1990-talet men även bland
andra personalkategorier. Värmlandsvägen framstår som en central symbol
för organisering och organisation inom LiV. Den mening som Värmlands-
vägen skapar är värnandet av småskaligheten främst genom bevarandet av
samtliga fem akutsjukhus. Meningsskapandet är exempelvis tydligt i
debatten om LiVs sjukhusstruktur (se avsnitt 4.3.3) – både hos de som
förordade den rådande strukturen och de som ville förändra den – men
också i utredningstexter och i gjorda intervjuer. Småskaligheten innebär att
medborgarna får nära till sjukvården, vilket enligt argumentationen i
utredningstexter gällande Värmlandsvägen är viktigt för både patienter och
anhöriga. Den grundläggande värdemässiga utgångspunkten för
argumentationen i utredningarna och intervjuer rörande Värmlandsvägen
tolkas här till trygghet för patienten/medborgaren.

Värmlandsvägen tjänar dock även som symbol, främst för tjänstemännen,
för en annan typ av meningsskapande. För dessa framstår Värmlandsvägen
som det rätta sättet att organisera sjukvård på. Värmlandsvägen kan,
jämfört med NPM-inspirerade organiseringsidéer som var på modet inom
landstingsvärlden under samma period som Värmlandsvägen konstruera-
des, beskrivas som en ”anti-idé” (jmf Borgert 1992, Rombach 1990,
Sköldberg 1991). Många andra landsting hade anammat NPM-trenden,
landstinget i Dalarna hade sin Dalamodell (Borgert 1992), landstinget i
Bohuslän hade Bohusmodellen (Brorström 1995, Nilsson 1999) och i
Stockholm hade man Stockholmsmodellen (Jacobsson 1994a). Inom LiV
togs explicit avstånd från den typen av radikala ingrepp i organisationen
och det finns i utredningstexter explicita argument mot organisering
utifrån kvasi-marknadsekonomiska principer, som internmarknader. LiV
verkar ha varit förhållandevis opåverkat av de institutionella krav i form av
NPM som fanns (och finns) på det omgivande organisatoriska fältet. För
tjänstemännen står Värmlandsvägen för en försiktighetsstrategi gällande
hälso- och sjukvårdens organisering. Genom Värmlandsvägen värnas
kontinuiteten, exempelvis i form av att samtliga akutsjukhus ska bevaras.
Med avseende på idéer för organisering kan LiV under första halvan av
1990-talet beskrivas som en sluten organisation (Scott 1998).
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LiVs organisationsstruktur, med fem relativt självbestämmande distrikt,
kan ses som väl institutionaliserad men ifrågasatt. I utredningar liksom i
intervjuer med tjänstemän varnades för konflikter mellan distrikten
eftersom detta kunde leda till negativa konsekvenser i form av en
försämrad ekonomisk situation och minskat kliniskt samarbete mellan
distrikten. De fem akutsjukhusen är centrala symboler för distriktens
fortsatta existens och relativa autonomi. Själva tanken med den decentrali-
serade sjukhusstrukturen är att det lilla sjukhuset kan skapa den goda
hälso- och sjukvården för värmlänningarna genom den närhet och trygghet
som det skapar för dem. Meningsskapandet och värderingarna för att
definiera den goda hälso- och sjukvården har dock kommit att bli allt mer
ifrågasatt, speciellt av läkare vid CSK. Dessa har översatt den goda hälso-
och sjukvården till att grunda sig på en hög grad av specialistkompetens
genom koncentration av resurser till ett eller ett fåtal sjukhus. Mot denna
bakgrund kan förståelse skapas gällande varför debatten om akutsjukhusen
var ett så känsligt ämne. Distriktsindelningen innebär även att många
anställda identifierar sig mer med distrikten än med LiV som helhet.

4.5.2 Symbolen ”grabbgänget”
Under 1990-talet verkar de högre tjänstemännen inom LiV har översatts
till att var en symbol för den ”grabbighet” som många ansåg karakteriserat
ledarskapet inom LiV. De högre tjänstemännen blev kända som ”grabb-
gänget på kansliet”. Många menade att ett grabbgäng, som gjort hela sin
karriär inom LiV, styrde LiV. Men andra menade att den bilden var
överdriven. Vad som exakt åsyftas med ”grabbighet” är inte helt enkelt att
veta men några aspekter som verkar ha betydelse för denna bild kan
konstateras. För det första var det i princip bara män bland de högre
tjänstemännen. För det andra fick landstingsdirektören personifiera det
”grabbiga” och hans intresseområden bestod av budgetarbete, förhandling-
ar och det politiska maktspelet. ”Mjukare” områden, som ledarskaps-
utveckling och jämställdhetsarbete stod inte högt upp på prioriterings-
listan. För det tredje spreds en bild av ett omoraliskt beteende, i form av
kontokortsaffärer och tveksamt uppträdande, både internt och externt.
Slutligen kan det förmodas att avståndstagandet från organiseringsidéer
som var på modet gjorde att bilden av ett omodernt och patriarkaliskt
ledarskap befästes.

4.5.3 Public administration
Vad som framträder i kapitel fyra är en sluten organisation som inte
påverkats nämnvärt av de NPM-idéer som var på modet i dess omgiv-
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ning.36 Snarare råder en explicit uttalad skepsis mot den här typen av idéer.
Utvecklingen av organisation och organisering har främst följt internt
konstruerade idéer, vilka möjligen inspirerats av äldre institutionella före-
ställningar beträffande den offentliga förvaltningens organisation och
ledningen. Tjänstemännen inom LiV har värnat om kontinuiteten i
angreppssätten för att organisera den värmländska hälso- och sjukvården.
För att sammanfatta den administrativa kultur som framträder i kapitel
fyra kan det hävdas att den är något introvert och traditionell samt präglas
av en försiktighetsprincip i förhållandet till organisation och organisering.
De högre tjänstemännen framstår som bärare av denna kultur.

Det kan vara en poäng att relatera de framtolkade kulturella föreställ-
ningarna till forskningen om den offentliga sektorns organisation och
ledning. Lundquist (1998) gör en idealtypisk uppdelning mellan två olika
typer av skolor för ledning och styrning av den offentliga förvaltningen.
Dessa är public administration och public management. I avhandlingen
kommer den sistnämnda benämnas new public management. Public
administration tar sin utgångspunkt i demokrativärden och new public
management i ekonomivärden. Public administration kan beskrivas som
den värdegrund, vilken den offentliga förvaltningen traditionellt
organiserats i enlighet med. NPM kan ses som den moderna utmaningen
av public administration (Lundquist 1998). Figuren nedan sammanfattar
skillnaden mellan dessa två olika skolors värdegrund.

Figur 4:4 Värdegrunden för public administration och new public management

Politisk demokrati
Rättssäkerhet
Offentlig etik

Funktionell rationalitet
Kostnadseffektivitet

Produktivitet

Public administration
(Demokrativärden)

New public management
(Ekonomivärden)

Om den administrativa kulturen inom LiV relateras till denna uppdelning
kan det hävdas att den ligger närmast public administration. Tjänste-

                                                
36 Observera att det är en sluten organisation med avseende på organiseringsidéer
som åsyftas och inte en sluten organisation i andra avseenden. Studien är
avgränsad till att studera organiseringsidéer och inte hur andra idéer hanteras
inom LiV. Exempelvis syftar inte studien till att studera hur idéer för behandling
av olika diagnoser bör ske men man kan förmoda att LiV i detta avseende kan
beskrivas som en öppen organisation.
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männens intresse för det politiska maktspelet tyder på att den politiska
demokratin prioriteras. Den offentliga etiken och rättssäkerheten kommer i
förgrunden genom idén om småskalighet i Värmlandsvägen. Småskalig-
heten innebär möjlighet för alla medborgare att erhålla liknande förutsätt-
ningar för en nära hälso- och sjukvård med hög kvalitet oavsett var de bor.
Den administrativa kulturen inom LiV verkar således vara inbäddad i äldre
institutionella föreställningar (DiMaggio och Powell 1991, Meyer och
Rowan 1977) om den offentliga förvaltningens organisation och ledning i
form av public administration. Den förefaller inte i någon större
utsträckning påverkats av de nya och moderna NPM-idéerna.

Det bör dock påpekas att uppdelningen mellan public administration och
NPM är idealtypisk. Den administrativa kulturen inom LiV stämmer inte
exakt överens med public administration. Vad jag vill framhäva med
figuren är vilken karaktär de kulturella föreställningarna har snarare än den
exakta överensstämmelsen mellan kultur och idealtyp. Inte minst för att
bilda en kontrast mellan den befintliga kulturen som fanns inom LiV
innan kvalitetsidén kom dit och värdegrunden för de idéer som reste in till
LiV efter det att den nya landstingsdirektören anställdes i slutet av 1996. I
nästa kapitel berättas historien om hur några organiseringsidéer av NPM-
karaktär ”importerades” till LiV i samband med att den nye landstings-
direktören kom dit. Denna ”idéimport” kan även ses som bakgrunden till
LiV 2002.
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5. NEW PUBLIC MANAGEMENT KOMMER TILL LIV
I föregående kapitel tolkade jag vad som karakteriserade den administrativa
kulturen inom LiV innan kvalitetsidén kom dit. I relation till forskningen
om den offentliga förvaltningens organisation och ledning liknades den
vid public administration (Lundquist 1998). I föregående kapitel lyfte jag
även fram grabbgänget, vilket var den bild som konstruerats för att referera
till de högre tjänstemännen både inom LiV och externt. Jag visade också
att en del tjänstemän och politiker ansåg det nödvändigt att byta land-
stingsdirektör och att det fanns föreställningar om att en kvinnlig
landstingsdirektör skulle kunna förändra den negativa bilden. När det stod
klart att landstingsdirektören inte ville förlänga sitt förordnande inleddes
ett rekryteringsarbete för att hitta en efterträdare. Den förste december
1996 var den nye landstingsdirektören på plats, en kvinna med erfarenhet
av ledarskap inom den offentliga sektorn. Hon fick omgående ett
utredningsuppdrag, vilket kan karakteriseras som förarbetet till LiV 2002.
För att fortsätta problematiseringen och beskrivningen beträffande institu-
tionaliseringsprocessen av kvalitetsidén inom LiV ska historien om
bakgrunden till LiV 2002 berättas i det här kapitlet. Vad hände när den
nye landstingsdirektören kom till LiV?

5.1 Utredningsuppdragen
Tjänstemännen på kansliet var överens om att rekryteringen av den nye
landstingsdirektören var lyckad. Tjänstemännen ansåg att hon hade rätt
kompetens för jobbet som landstingsdirektör med sin solida erfarenhet
inom det socialpolitiska området. Dessutom ansågs den nye landstings-
direktören vara en mycket trevlig person; ”…det var lätt att tycka om
henne…” uttryckte sig en tjänsteman i en intervju, vilket var ett allmänt
intryck under rekryteringsprocessen. Även politikerna och de fackliga
företrädarna var mycket nöjda med rekryteringen.

…det var inte så att det var enstaka personer på något sätt som blev
övertygade om att detta var den chef vi ville ha, utan det var ju en oerhört
allmän uppfattning i samband med rekryteringen…det var politikernas
omdöme som fällde utslaget…de var ju med och intervjuade och det var de
som sa vem de ville ha. Men det var ju också så att vi på tjänstemannasidan
tyckte att detta verkade vara en väldigt lovande rekrytering. Och även de
fackliga organisationerna ställde ju upp på henne helhjärtat. Jag kan inte
minnas att det var någon som hade någon invändning. (fd högre tjänste-
man)

Förväntningarna på den nye landstingsdirektören var, från tjänstemännens
håll, att hon skulle stå för ett nytt ledarskap. Orsaken till detta beskrevs i
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kapitel fyra, nämligen att den tidigare landstingsdirektören stod för och
personifierade ett ledarskap som flertalet av dem inte kunde förlika sig
med längre. Exakt vilken typ av ledarskap de förväntade sig av den nye
landstingsdirektören hade ingen någon riktigt klar bild av förutom att den
”grabbiga” ledarstilen skulle ”bytas” mot en mjukare och mer ”kvinnlig”
ledarstil. Vilka föreställningar som fanns i organisationen om vad ett
mjukare ledarskap skulle innebära hade tjänstemännen svårt att precisera.
Klart står dock att det inte fanns några förväntningar bland tjänstemännen
att den nye landstingsdirektören skulle genomföra några större förändring-
ar av organisationsstrukturen eller liknande. Snarare förväntades att den
ideologiska inriktningen på ledarskapet, främst representerat av Värmlands-
vägen, inte skulle förändras i någon större utsträckning.

Jämfört med tjänstemännen så förefaller det som om politikerna, eller i
vart fall ett landstingsråd, hade en klarare bild av vad landstingsdirektören
skulle åstadkomma. Landstingsdirektören fick omgående (i december
1996) ett utredningsuppdrag (se LiV 1997a) av landstingsrådet. Enligt
utredningsuppdraget skulle landstingsdirektören:

• Ge förslag till en övergripande vision och verksamhetsidé för LiV
utifrån en omvärldsanalys.

• Ge förslag till hur hela LiV skulle bli en lärande organisation, ”…där
kvalitetsutveckling i ett kundperspektiv är ett naturligt arbetssätt” (LiV
1997a, min kursivering).

• Ge förslag till organisation och arbetssätt för kansliet, där
rollfördelningen mellan politiker och tjänstemän skulle fokuseras.

• Vidare skulle förslag ges om hur rollfördelningen mellan kansli och
förvaltning kunde preciseras, en långsiktig bedömning av hälso- och
sjukvårdens utveckling göras och förslag skulle ställas om vad som
kunde innefattas i begreppet regional utveckling.37

Den politiska ledningen ansåg det nödvändigt att en gemensam vision och
gemensamma mål formulerades för hela landstinget kombinerat med
kvalitets- och uppföljningssystem. Utredningsuppdraget har således en klar
koppling till LiV 2002. En viktig bakgrund till utredningsuppdraget var det
faktum att statsmakterna ställde krav på landsting och kommuner att ha en

                                                
37 Dessa tre utredningsuppdrag kommer enbart att beröras i ringa utsträckning här.
Uppdraget rörande regional utveckling berör inte hälso- och sjukvården.
Uppdraget rörande långsiktig översyn av hälso- och sjukvården senarelades.
Uppdraget rörande rollfördelning mellan kansli och förvaltning är endast implicit
behandlat i utredningen om kansliets organisation.
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budget i balans år 2002, vilket påpekades redan i inledningen av avhand-
lingen (se 1.2). Detta uppfattades som ett absolut krav och med tanke på
LiVs jämförelsevis svaga ekonomi blev det ekonomiska åläggandet mycket
påtagligt. I detta skede ansåg politikerna att inte enbart kostnadsned-
skärningar kunde vidtas. Det behövdes en ny grundläggande inriktning av
organiseringen inom LiV. En annan bakgrund till utredningsuppdraget var
att redan innan den nya landstingsdirektören tillträdde fanns en konsult-
rapport med förslag om förändring och bantning av kansliet till ungefär
hälften. Konsultrapporten lades på is i avvaktan på en ny landstings-
direktör. I budgetdirektiven för år 1997 angavs sedan att kansliet skulle
minskas med runt hälften, vilket således påverkade det förändringsarbete
som nya landstingsdirektören uppdrogs att driva.

Trots att utredningsuppdraget var omfattande och skulle innebära en stor
arbetsbörda för landstingsdirektören såg hon fram emot det med tillförsikt.
De riktlinjer som angavs stämde nämligen väl överens, speciellt punkten
om lärande organisation och kvalitetsutveckling, med ett projekt som
landstingsdirektören drivit, enligt henne själv på ett framgångsrikt sätt,
inom en annan offentlig organisation där hon tidigare hade varit chef.
Landstingsdirektören var således insatt i både idén om lärande organisa-
tion och den om kvalitetsutveckling. En del tjänstemän hävdade att
utredningsuppdraget var lika mycket landstingsdirektörens påfund som
landstingsrådets, även om det var den senare som formellt gav uppdraget.
Andra tjänstemän framhåller att det bakom uppdraget fanns en stark
politiska vilja att åstadkomma förändringar inom LiV.

Ett problem med utredningsuppdraget var att det inte beslutats i lands-
tingsstyrelsen. Det var heller inte landstingsstyrelsens ordförande som gav
uppdraget utan den person som skulle tillträda ordförandeposten efter
årsskiftet 1996-97. Det här gjorde att det fanns en viss skepsis mot upp-
draget från en del tjänstemän.

Arbetet sattes dock igång i början av 1997. Fokus lades på de två första
uppdragen eftersom de skulle prioriteras. Arbetet bedrevs i två
beredningsgrupper. ULV-gruppen (Utveckling av Landstinget i Värmland)
hade lärande organisation och kvalitetsutveckling som sin huvuduppgift.
En grupp av förvaltningschefer hade övriga frågor på sitt bord. Dessutom
engagerades tre konsulter, en för lärande organisation och två för frågor
rörande vision, verksamhetsidé och organisation av kansliet.
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5.2 Lärande organisation och kvalitetsutveckling utifrån ett
kundperspektiv
ULV-gruppen var en referensgrupp till landstingsdirektören och bestod av
några högre tjänstemän (ett par sjukhusdirektörer och några tjänstemän
från landstingshuset) samt en undersköterska och en sjuksköterska. För-
utom dessa deltog en extern konsult med specialistkompetens på området
lärande organisation. Utifrån arbetet i ULV-gruppen skrevs en utrednings-
text om hur LiV skulle kunna utvecklas till en lärande organisation ”…där
kvalitetsutveckling i ett kundperspektiv är ett naturligt arbetssätt” (LiV
1997a) som redovisades för politikerna i juni 1997.

Utredningstexten är uppdelad i två delar, dels en huvuddel om hur LiV
skulle kunna utvecklas till en lärande organisation, dels en bilaga med
ULV-gruppens personliga tankar om vad en lärande organisation är. Målet
med en lärande organisation är, enligt utredningstexten, att skapa ”görande
tänkare”. LiVs gamla organisation var uppbyggd på att vissa tänker, att
vissa gör, andra planerar och åter andra kontrollerar, hävdas det. Genom
att alla blir ”görande tänkare” ska en och samma person utföra samtliga
dessa uppgifter. Kännetecknande för den lärande organisationen är också
att organisationen utvecklas på ett ”lärandestyrt” sätt, vilket inte är genom
program (exempelvis; detta är viktigt) eller direktiv (gör så här) som präglar
traditionella organisationer och traditionellt utvecklingsarbete. Centralt i
den lärande organisationen är istället att människor själva får upptäcka
fördelarna och nackdelarna och därefter handla. Verktyget för att skapa en
lärande organisation och förändring i en sådan är, enligt utredningen,
verksamhetens processer (LiV 1997b).

Kännetecknande för det lärandestyrda förändringsarbetet är att det utgår
från kunskap om verksamhetens processer. Det är viktigt att inriktnings- och
strukturbeslut baseras på denna kunskap…Att studera verksamhetens
flöden eller processer brukar ge omedelbara ’aha-upplevelser’ som leder till
förändring. Låt oss göra detta. (LiV 1997b:3 och 6, kursivering i källan)

I utredningen lämnas fyra konkreta förslag om hur arbetet med att
utveckla en lärande organisation inom LiV bör fortsätta. För det första bör
samtlig personal genomgå en breddutbildning i verksamhetskunskap. För
det andra bör arenor och arbetssätt byggas upp för lärandestyrd ledar-
utveckling. För det tredje bör ett antal pilotprojekt med lärandestyrt
förändringsarbete initieras. Och för det fjärde bör det ”byggas arenor” och
skapas stödstrukturer för samtliga aktörer i det lärandestyrda förändrings-
arbetet (LiV 1997b).
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Exakt vad som åsyftas med en lärande organisation och lärande i organisa-
tioner är det utifrån utredningstexten något svårt att förstå. Lärande
organisation definieras på en mängd olika sätt. Men definitionerna är så
disparata och allmänna att begreppet blir mycket oprecist. Utifrån
utredningstexten kan det exempelvis konstateras att en lärande organisa-
tion är en organisation som gjort lärandet till en strategisk fråga, som
förmår förändra sin kultur, som kan skapa sin egen framtid och som
förbättrar sitt handlande genom ny kunskap. Det centrala i en lärande
organisation verkar vara att koncentrera sig på en kartläggning av verksam-
hetens processer och på så sätt lära sig hur organisationen egentligen
fungerar och att utifrån detta lärande utveckla processerna (LiV 1997:b).

Arbetet inom ULV-gruppen var inte fritt från motsättningar. Två av med-
lemmarna hoppade av. En av dem hade svårt att acceptera de ekonomiska
restrektionerna i uppdraget. Den andre fann arbetssättet för ytligt och
drivet i för hårt tempo redan efter några sammanträden. I ett brev till land-
stingsdirektören anger den sistnämnde följande argument till sitt avhopp.

Jag känner att jag inte kan ställa mig solidarisk med gruppens arbetssätt. Jag
upplever att gruppen arbetar ytligt i ett alldeles för högt tempo. Jag upp-
lever inte att tid finns för grundläggande samtal om gemensamt utgångsläge
och därmed missas en av grundstenarna för en lärande organisation. (högre
tjänstemans brev till landstingsdirektören 1997-02-10)

Den färdiga utredningen om lärande organisation ger, enligt min mening,
ett ytligt intryck, förmodligen beroende på den tidspress som direktivet
skapade. Möjligen kan motsättningarna inom gruppen vara en annan orsak
till denna ytlighet. Man måste emellertid beakta att avsikten med ULV-
gruppens arbete vara att utforma ett första utkast kring begreppet lärande
organisation. Mot denna bakgrund är det förståeligt att utredningstexten
inte ger en fullständig bild av hur LiV ska utvecklas till en lärande orga-
nisation.

5.3 Omvärldsanalysen
Som underlag för uppdraget att ta fram en övergripande vision och
verksamhetsidé för LiV gjordes en omvärldsanalys. Både personal inom
LiV och externa aktörer med framträdande roller i Värmlands näringsliv
och offentliga förvaltning intervjuades av två konsulter. Sammanställ-
ningen av deras intervjuundersökning ledde fram till en SWOT-analys, dvs
att LiVs styrkor, svagheter, hot och möjligheter identifierades.

Vad gäller styrkor så konstaterades, för hälso- och sjukvårdens vidkomman-
de, att LiV hade en bra sjukvård som hade förtroende hos befolkningen.
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Några egentliga styrkor med avseende på administrationen konstaterades
inte. Ett antal svagheter konstaterades däremot inom både administra-
tionen och hälso- och sjukvården. Rollfördelningen mellan politiker och
tjänstemän upplevdes som oklar – tjänstemännen var många gånger mer
politiker än politikerna själva. Nytänkande hade saknats inom administra-
tionen, vilken också kännetecknades av en utbredd rädsla och osäkerhet.
Dessutom upplevdes LiV som en byråkratisk organisation med en tung
”överbyggnad”. Svagheter fanns också inom ledningen; ”…LiV har en
otydlig organisations- och ledningsstruktur, man saknar helhet och gemen-
samma strategier…” (LiV 1997a:6). Till svagheterna inom hälso- och
sjukvården hörde att respondenterna ifrågasatte effektiviteten inom den
rådande distriktsorganisationen. ”Det framhålls t ex att vårdinnehållet för
varje sjukhus behöver ses över liksom ledning och administration” (LiV
1997a:6).

En positiv utveckling för LiV hotas av den dåliga ekonomin, den otydliga
ledningen och den bristande politiska beslutskraften. Dessutom konsta-
teras en brist genom en nedåtgående spiral i Värmland till följd av närings-
livets problematiska situation och bristande befolkningsunderlag, vilket
kan resultera i vikande skatteunderlag. Möjligheterna ligger i att skapa ett
tydligt koncerntänkande i form av policyes och en genomtänkt lednings-
filosofi. På så sätt skulle tydligare mandat skapas för landstingsdirektören
och tjänstemän på olika nivåer. Dessutom finns möjligheter att utveckla en
högre ”professionalitet” genom att tydliggöra medarbetarnas insatser (LiV
1997a).

Utifrån omvärldsanalysen ger utredningen förslag till en vision (vision
2001) – ”Ett angeläget LiV” – som bygger på fyra punkter:

• Det är bra att leva i Värmland – en positiv spiral.
• LiV är en drivkraft i utvecklingen.
• Samverkan med andra vinner respekt.
• Arbetet i LiV är lärande och lustfyllt.

Verksamhetsidén fick följande formulering:

LiVs verksamhet är en positiv kraft som medverkar till värmlänningarnas
livskvalitet.

• Genom att i ett folkhälsoperspektiv erbjuda och vara garant för en
god hälso- och sjukvård, baserad på en erkänt hög kompetens och
kvalitet.

• Genom att i samarbete med andra skapa ett friskt, attraktivt och
dynamiskt Värmland.
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LiV är en dynamisk organisation som visar på att utvecklingen genom
lärande lyfter! (LiV 1997a:8)

5.4 Förändringar av kansliet
Utredningsuppdraget från politikerna gällande kansliets organisation
medförde vissa förändringar av landstingets centrala kansli samt hur det
strategiska arbetet inom LiV organiserades. En viktig förändring var att en
ledningsgrupp bildades bestående av förvaltningscheferna (bland andra
sjukhusdirektörerna) med landstingsdirektören som ordförande. Den nye
landstingsdirektörens synsätt var att själva verksamheten borde sättas i
fokus och att det var väsentligt att dess chefer tillsammans med landstings-
direktören bildade en ledningsgrupp. Genom den bildade ledningsgruppen
fick LiV en administrativ motsvarighet till den politiska landstings-
styrelsen. Cheferna för förvaltningarna fick på detta sätt möjlighet till en
helhetssyn på verksamheten och kunde aktivt vara med och påverka hela
landstingets utveckling, vilket enligt landstingsdirektören inte hade varit
fallet tidigare. Alla viktiga beslut och handlingsplaner behandlades i
ledningsgruppen som hade möten varje vecka. I rollen som förvaltnings-
chef ingick att ha ansvaret för att företräda den inriktning och de beslut
som landstingsstyrelsen tog. Genom att cheferna kom närmare besluten
gavs principiellt nya förutsättningar för insyn och delaktighet inom
respektive förvaltning.

Inrättandet av ledningsgruppen innebar att kansliets chefer och personal
fick en annan roll. Kansliet var inte längre centrum utan skulle fokusera på
sin roll som stab till landstingsstyrelsen. Kansliet bantades även med cirka
25 tjänster (ungefär 50%) som innebar en kostnadsreduktion på fem
miljoner, vilket var i enlighet med politikernas intentioner och den
konsultrapport som angett att personalen på kansliet borde halveras.
Kansliet kom nu också att organiseras i tre ledningsprocesser och tre stöd-
processer.

De tre ledningsprocesserna var utvärdering, analys och kvalitet (med
uppgift att samordna hälso- och sjukvården), uppdrag finansiering (budget-
och ekonomistyrningsarbete) samt kommunikation, ledarskap och medar-
betarskap (personaladministrativa frågor). Till huvudprocesserna knöts ett
varierande antal handläggare. De tre stödprocesserna var förtroendemanna-
sekretariatet (administration av politiska ärenden), IT och information.
Ansvariga för dessa processer skulle inte betraktas som chefer utan som
utvecklingsledare, alternativt strateger för IT och Information (LiV 1997c),
men de kom i praktiken att betraktas som chefer.
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Landstingsdirektören bestämde att de nya ”chefstjänsterna” inte automa-
tiskt skulle tillfalla de som haft motsvarande tjänster innan förändringen.
Ett utlysningsförfarande ägde rum, internt och externt. Sökande intervjua-
des av flera personer, däribland av landstingsdirektören. Fackliga intervjuer
och facklig förhandling ägde rum på sedvanligt sätt. Att annonsera ut
tjänsterna externt resulterade i en del motsättningar mellan landstings-
direktören och de tidigare cheferna. Den tidigare ekonomichefen och
biträdande hälso- och sjukvårdschefen valde att ta tjänstledigt. Den sist-
nämnde hade ambitionen att bli ny hälso- och sjukvårdschef och han
sökte tjänsten som ansvarig för ledningsprocessen ”utvärdering, analys och
kvalitet”, som i hög utsträckning motsvarade den gamla hälso- och sjuk-
vårdschefstjänsten. När han inte fick denna tjänst tog han tjänstledigt. I
andra fall löstes chefsbytet ”smidigare”. Hälso- och sjukvårdschefen hade
exempelvis redan innan det att omorganiseringen av kansliet blev ett
faktum bestämt sig för att lämna posten för att fortsätta inom LiV på en
något ”lugnare” tjänst.

Av de sex chefstjänsterna besattes tre med externt rekryterade personer (de
båda strategerna och utvecklingsledaren för uppdrag finansiering som i
princip skulle ersätta ekonomichefen). Det blev således inte någon obalans
mellan antalet nya och gamla chefer. Könsfördelningen blev fyra män och
tre kvinnor i den nya ledningsgruppen inom kansliet. Utvecklingsledaren
för uppdrag finansiering hade tidigare arbetat med att processorientera en
organisation inom den offentliga sektorn, som tjänstemannen hade varit
chef för, varför han kom att bli drivande i arbetet med LiV 2002 (se
kommande kapitel). Den tidigare chefen för förtroendemannasekretariatet
fortsatte sin tjänst med i princip samma arbetsuppgifter (tjänstemannen
blev utvecklingsledare för förtroendemannasekretariatet), liksom den
tidigare tillförordnade personalchefen, som blev utvecklingsledare för
processen ”kommunikation, ledarskap och medarbetarskap”. Till tjänsten
som utvecklingsledare för processen utvärdering, analys och kvalitet
(motsvarande tjänsten som hälso- och sjukvårdschef) hade man svårt att
hitta en kompetent extern sökande, varför en tjänsteman som tidigare hade
haft olika chefsuppdrag inom LiV utsågs. Tjänstemannen hade bara
tjänsten i knappt ett år och när han avgick ersattes han inte direkt av en ny
person, vilket i princip innebar att LiV stod utan hälso- och sjukvårdschef i
knappt tre år. Landstingsdirektören tog själv på sig mycket av hälso- och
sjukvårdschefens uppgifter under den här perioden.

Landstingsdirektörens utgångspunkt i förändringen av kansliet var att foku-
sera verksamhetens utveckling. Detta var bakgrunden till att tre lednings-



95

processer samt tre stödprocesser ersatte den tidigare funktionsorganisa-
tionen. Genom att se verksamheten i ett helhetsperspektiv som anger vad
man gör istället för hur administrationen är uppbyggd, ansåg landstings-
direktören, att vinster kunde uppnås genom samlande av kunskap, mini-
merande av dubbelarbete samt ökade möjligheter till ett brett, systematiskt
utvecklingsarbete. Som en konsekvens blev chefsbenämningarna utveck-
lingsledare, en benämning som markerade verksamhetsledning, inte i
första hand administration. Ett förändrat sätt att arbeta betydde att
kompetenskrav och intresseinriktning kom i delvis ny belysning. Det fanns
också en klar ambition att få in några nya personer och att få en jämnare
könsfördelning.

Landstingsdirektören redovisade sitt uppdrag för landstingsstyrelsen, bland
annat nedskärningarna av kansliet. Bantningen av kansliet blev inte så
dramatisk som hade kunnat befaras tack vare naturlig avgång samt att vissa
övergick till tjänster i förvaltningarna. Förändringarna innebar alltså fram-
för allt att kansliet omorganiserades och att en ledningsgrupp bestående av
förvaltningscheferna bildades.

Förändringsarbetet inom kansliet hade inneburit en komplex och tidvis
mycket svår omställning. Motsättningar (som kommer att beskrivas ut-
förligare i kapitel nio) uppstod mellan den nya ledningen och gamla chefer
som hade fått se sig förbisprungna av externt rekryterade personer. Några
”gamla” tjänstemän uppfattade att landstingsdirektören såg det utrednings-
uppdrag hon fick från politikerna som ett ”utrensningsuppdrag”, dvs att de
gamla cheferna skulle bytas ut mot något nytt och ”fräscht”. Flera inter-
vjuade tjänstemän uppfattade omorganisationen av kansliet som ett sätt
för landstingsdirektören att koncentrera makten till sig själv. Omorganisa-
tionen blev för vissa gamla tjänstemän ett uttryck för, vad de ansåg vara
den nya landstingsdirektörens personliga maktambitioner. Landstings-
direktören såg det gamla systemet som LiV tillämpade, med en något
fragmentarisk delegationsordning, som något omodernt. ”Du kan gå till
vilket företag som helst eller de flesta landsting idag, så är det så att man är
chef för förvaltningscheferna” (fd landstingsdirektör38). Utvecklingen mot
en tydligare delegationsordning var för henne naturligt och inte ett sätt att
öka hennes personliga makt utan något som skulle gagna LiV.

                                                
38 Med fd landstingsdirektör åsyftas den landstingsdirektör som anställdes i
december 1996. Landstingsdirektören refereras som ”fd” eftersom hon avgick i
november 1999.
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5.5 Tolkning: ”Import” av NPM-idéer
I kapitel fyra hävdades att LiV under 1990-talet (innan den nya landstings-
direktören kom dit), med avseende på organiseringsidéer, kunde beskrivas
som en sluten organisation (Scott 1998). LiV hade explicit tagit avstånd
från de NPM-idéer som fanns att tillgå i omgivningen och istället hade de
högre tjänstemännen värnat om den befintliga organisatoriska praktiken,
vilket Värmlandsvägen kan ses som det viktigaste uttrycket för. Mot denna
bakgrund liknades den administrativa kulturen vid public administration,
som jämfört med NPM är ett mer traditionellt sätt att organisera och leda
den offentliga förvaltningen (Lundquist 1998).

Avhandlingens tolkningsmodell (se 2.5) visar hur idéer på det organisa-
toriska fältet institutionaliseras i organisationer. I modellen görs en
differentiering mellan institutionalisering av den formella strukturen (lös
koppling) och av aktörernas faktiska handlings- och tankemönster (kolo-
nisering). I kapitel fem har jag visat på hur NPM-idéer (Hood 1995, Power
1997) ”importeras” till LiV, vilket är den första förutsättningen för institu-
tionalisering i organisationer. Den främsta ”spridaren” av dessa idéer för
förändring av den organisatoriska praktiken var landstingsdirektören. Dels
kom hon till LiV med idéer i ”bagaget” som hon på ett lyckat sätt, enligt
henne själv, hade prövat i en annan offentlig organisation och dels
anlitades konsulter för att hjälpa till med själva ”idéspridandet” och ”idé-
skapandet”.

5.5.1 Kvalitetsidén och organisationsidén
De idéer det rör sig om är de om vision, lärande organisation, kvalitet samt
organisation. Den sistnämnda idén kommer till uttryck i omorganisa-
tionen av kansliet. Det kan vara intressant att här tolka vilket stadium av
institutionalisering kvalitetsidén befinner sig i men även att diskutera
införandet av organisationsidén, då Brunsson och Sahlin-Andersson (1998,
2000) visat att denna idé finns implicit i de flesta NPM-program.

Kvalitetsidén kommer till uttryck i utredningen om lärande organisation
där, enligt utredningsuppdraget, ”kvalitetsutveckling i ett kundperspektiv”
ska vara ett ”naturligt arbetssätt” (LiV 1997a). Utredningen kom dock mer
att handla om lärande organisation än om kvalitetsutveckling och i texten
finns få explicita referenser till begreppet kvalitet. Däremot är verksam-
hetens processer ett viktigt begrepp. Exempelvis hävdas att det i en lärande
organisation är centralt att koncentrera sig på kartläggning av verksam-
hetens processer (LiV 1997a). Utifrån genomgången av tjänsteforskningen i
avsnitt 1.3 kan det konstateras att processorientering är en viktig byggsten i
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en kvalitetsansats (Norling et al 1996). Trots detta kan översättningen av
kvalitetsidén inom LiV år 1997 beskrivas som fragmentarisk. Främst med
tanke på att kvalitetsidén fortfarande framstår som opreciserad. Relateras
detta till avhandlingens tolkningsmodell kan det hävdas att kvalitetsidén
ännu inte materialiserats/institutionaliserats i den formella strukturen utan
befinner sig i en översättningsprocess mellan fältet och den formella
strukturen. Översättningsprocessen visar tendenser till motsättningar,
exempelvis genom att några deltagare i ULV-gruppen valde att hoppa av
arbetet.

Brunsson och Sahlin-Andersson (1998, 2000) har hävdat att de flesta
NPM-program innehåller institutionella föreställningar om organisation då
de syftar till att skapa en tydligare identitet och hierarki samt att öka
graden av rationalitet. Omorganisationen av landstingets kansli kan upp-
fattas som ett försök att införa en tydligare organisation inom LiV utifrån
nämnda institutionella föreställningar. Bytet av chefer inom den centrala
förvaltningen kan ses som ett sätt att öka rationaliteten inom organisation-
en då landstingsdirektören ansåg att de gamla cheferna hade svårt att ta till
sig de nya idéerna. Etablerandet av ledningsgruppen är ett uttryck för
ambitionen att skapa en tydligare hierarki. Till skillnad från kvalitetsidén
ledde organisationsidén även till handling i form av omorganisationen av
kansliet, vilket innebär att den i viss mån institutionaliserats i den formella
strukturen. Däremot är det för tidigt att uttala sig om den institutionali-
serats på aktörsnivån. Mycket talar dock för en motvilja bland de ”gamla
tjänstemännen” att tillägna sig dessa idéer, då flera av dem är kritiska till
omorganisationen.

5.5.2 Kulturella föreställningar om förvaltningens ledning: Public administration
vs. new public management
Under 1997 kan man således se att vissa NPM-idéer ”importerats” till LiV
och i viss utsträckning materialiserats samt i något fall översätts till hand-
ling. Relaterat till den slutna organisation och den organisatoriska praktik
som beskrevs i kapitel fyra verkar det som att LiV börjar öppna upp sig för
moderna idéer från det organisatoriska fältet. Det förefaller som om
förändringsarbetet inom LiV påverkas och inspireras av NPM-idéer i den
institutionella omgivningen. Det tydligaste uttrycket för denna påverkan
och inspiration är att landstingsdirektören ”tog med sig” organiseringsidéer
från den organisation där hon tidigare hade varit chef. Värt att komma
ihåg från kapitel fyra är, dels att LiVs administrativa kultur präglades av
försiktighet gällande förändringar och dels att det fanns ett explicit mot-
stånd mot NPM-idéer. Införandet av de nya idéerna till LiV kan betraktas
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som ett trendbrott och man kan under utredningsarbetet skymta ett
embryo till motsättningar mellan landstingsdirektören och vissa ”gamla
tjänstemän”.

Tolkningen i detta kapitel kan med fördel relateras till figur 4:4 som i före-
gående kapitel användes för att karakterisera den administrativa kulturen
inom LiV innan kvalitetsidén introducerades. Figuren utgick från begrepp-
en NPM och public administration. Den befintliga administrativa kulturen
liknades vid public administration. Om de inresande idéerna relateras till
samma figur kan det hävdas att dessa har större likheter med NPM än med
public administration. De inresande idéerna kan möjligen även betraktas
som embryo till översättning av den administrativa praktiken och kulturen
inom LiV. I kapitel fyra hävdades att de främsta bärarna av public admi-
nistration kulturen var de ”gamla tjänstemännen” och att denna kultur var
väl etablerad bland dem. Den nye landstingsdirektören framstår som
bärare av de inresande NPM-idéerna. Om denna tolkning relateras till en
något utbyggd version av figuren från föregående kapitel skulle den få
följande utseende.

Figur 5:1 Olika föreställningar om förvaltningens ledning inom LiV

 

Politisk demokrati 
Rättssäkerhet 
Offentlig etik 

Funktionell rationalitet 
Kostnadseffektivitet 

Produktivitet 

Public administration 
(Demokrativärden) 

New public management 
(Ekonomivärden) 

Bärare: De gamla tjänstemännen 
Form: Etablerad administrativ 

kultur/praktik 

Översättningsprocess? 

Bärare: Landstingsdirektören 
Form: Inresande idéer 

I de fyra nästkommande kapitlen ska den fortsatta översättningen av
kvalitetsidén beskrivas och problematiseras utifrån avhandlingens teoretis-
ka referensram. Tolkningen kommer bland annat att förhålla sig till de
kulturella föreställningar som lyfts fram i detta kapitel.
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6. MATERIALISERING AV KVALITETSIDÉN
I kapitel fem visade jag att ett antal NPM-idéer ”importerades” till LiV,
vilket var en konsekvens av de utredningar som gjordes under 1997. En av
dessa idéer var kvalitetsidén. I den tolkning som gjordes i slutet av kapitlet
argumenterade jag för att kvalitetsidén ännu inte hade materialiserats i den
formella strukturen inom LiV utan befann sig i en översättningsprocess
mellan fältet och den formella strukturen. Jag visade också att den främste
bäraren av de nya idéerna var landstingsdirektören och att det verkade
finnas en diskrepans mellan de gamla tjänstemännens föreställningar
(public administration) om ledarskap jämfört med landstingsdirektörens
(NPM). Jag hävdade att de nya idéernas inresande till LiV möjligen kan ses
som en begynnande översättningsprocess av den befintliga administrativa
kulturen och praktiken inom LiV.

Baserat på de utredningar som gjordes under 1997 fick landstings-
direktören (den 12:e maj 1998) uppdraget att starta ett grundläggande
förändringsarbete, som fick beteckningen LiV 2002. För att genomföra
uppdraget bildades Gräsmarksgruppen. Gräsmarksgruppen bestod av
ledande företrädare för administrationen, i form av sjukhusdirektörer och
tjänstemän från det centrala kansliet, samt ledande företrädare för hälso-
och sjukvården, främst i form av klinikchefer. Landstingsdirektören och
den nytillträdde ekonomichefen kom att framstå som de drivande
krafterna i gruppen.

Gräsmarksgruppen hade tre möten under 1998. 39 På de två första mötena
(den 14:e till 18:e juni respektive den 27:e till 28:e augusti) arbetades den
övergripande verksamhetsplanen fram, enligt en metodik benämnd LOTS-
modellen. Verksamhetsplanen kan betraktas som det viktigaste uttrycket
för materialiseringen av kvalitetsidén på den centrala nivån inom LiV.
Under det tredje mötet (19:e till 20:e november) diskuterades riktlinjer för
hur det fortsatta arbetet skulle bedrivas. Dessa riktlinjer kan ses som början
till översättningsprocessen från materialisering till handling. Med handling

                                                
39 Eftersom de två första mötena hölls innan den här studien inleddes (se nedan
för exakt datum) saknas deltagande observation av dem. Den empiriska
beskrivningen av dessa möten baseras därför främst på dokument men till viss del
även på retrospektiva utsagor i intervjuer. Det tredje mötet observerades däremot
av mig, varför den empiriska beskrivningen av mötet till stor del bygger på denna
observation.
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åsyftas att aktörer och aktörsgrupper inom LiV börjar handla utifrån40

kvalitetsidén. Detta kan innebära att kvalitetsidén institutionaliseras på
aktörsnivån, dvs att aktörernas faktiska handlings- och tankemönster
förändras i enlighet med kvalitetsidén (jmf tolkningsmodellen i kapitel
2.5). Kapitlet struktureras kring en beskrivning av idéinnehållet i verksam-
hetsplanen, vilket kan ses som en fördjupning av den beskrivning som
gjordes i kapitel 1.2, liksom kring diskussionen om riktlinjerna för det
fortsatta arbetet med LiV 2002.

6.1 Den övergripande verksamhetsplanen
En verksamhetsplan är ett dokument som produceras för att verksamhets-
utveckla organisationer. Syftet med verksamhetsplaner är således att ange
riktlinjer för att förändra organisationer eller delar av organisationer i
något avseende. Det finns en mängd konsultföretag som tillhandahåller
modeller och metoder för sådant arbete. Den modell som LiV 2002-
arbetet bedrevs enligt var LOTS-modellen, som är ett förhållandevis
vanligt verktyg för att bedriva en sammanhängande verksamhetsplanering i
organisationer. LOTS-modellen har bland annat använts av andra lands-
ting (Blomquist och Packendorf 1998). Att LiV valde LOTS berodde
främst på att den nye ekonomichefen hade arbetat med metoden på
tidigare arbetsplatser. Under Gräsmarksgruppens första möte medverkade
en konsult från LOTS AB. För att idéinnehållet i verksamhetsplanen ska
framgå behövs en kort introduktion till denna modell.

6.1.1 LOTS-modellen
LOTS-modellen tillhandahåller en generell struktur och ett generellt
arbetssätt för att skriva och arbeta fram verksamhetsplaner. Modellen
består av sex olika steg (se figur 6.1 nedan). Arbetet börjar i den punkt som
benämns rapportering (1). Där beskriver den grupp som ska producera
verksamhetsplanen nuläget och historiken för den verksamhet eller enhet
som ska verksamhetsutvecklas. Gruppen fortsätter med att formulera mål
(2) för den aktuella verksamheten. Som nämndes i inledningskapitlet (1.2)
var målen med LiV 2002 nöjda värmlänningar/patienter, nöjda medarbeta-
re och ekonomi i balans. Nästa steg är att formulera framgångsfaktorer (3),
som beskriver vad organisationen bör kännetecknas av för att målen ska

                                                
40 I avhandlingen betraktas institutionalisering som en översättningsprocess
(Latour 1987). Detta kan innebära att den handling som kvalitetsidén genererar
inte kommer att vara i enlighet med kvalitetsidén. För att tydligöra detta har
formuleringen utifrån valts (jmf 2.2.5).
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nås. Utifrån framgångsfaktorerna och målen formuleras ett syfte och/eller
en vision (4) för den berörda verksamheten. Sedan korrigeras framgångs-
faktorerna och målen så att de överensstämmer med syftet/visionen. Där-
efter kommer gruppen till punkten aktiviteter (5). Där anges vilka åtgärder
som behöver vidtas för att uppfylla de mål och det syfte som gruppen
enats om. Aktiviteterna anger således hur den skrivna texten ska omsättas
till handling. Slutligen ges förslag om vilka förändringar av personal och
organisation (6) som behövs för att de aktiviteter som föreslagits ska kunna
utföras. Den färdiga texten struktureras på samma sätt som den ovan
beskrivna arbetsgången (Åkerblom 1998).

Figur 6.1 LOTS-modellen

 

3. Framgångs-
faktorer 

2. Mål 

4. Syfte/ 
vision 

1. Rappor-
tering 

5. Aktiviteter 

6. Personal och 
organisation 

Verksamhetsplaner kan med hjälp av LOTS-modellen författas på olika
nivåer i organisationen. I LiVs fall anges i den övergripande verksamhets-
planen vad som ska göras på den centrala nivån men också vilka andra
områden som är i behov av en mer precis verksamhetsplanering. Exempel-
vis hävdas att målen med LiV 2002 ska anpassas till ”relevant plannivå”
genom det verksamhetsplaneringsarbete som ska utföras i olika process-
grupper bildade för ändamålet (LiV 1998).
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Det som möjligtvis skiljer LOTS-modellen från andra modeller för att
producera verksamhetsplaner är att utarbetandet och författandet av verk-
samhetsplanen ska göras under en veckas internat. Tanken är att den grupp
som arbetar fram verksamhetsplanen ska vara borta en vecka och färdig-
ställa verksamhetsplanen (Åkerblom 1998). LiVs övergripande verksam-
hetsplan utarbetades av Gräsmarksgruppen under ett sådant internat (även
om korrigeringar gjordes under Gräsmarksgruppens andra möte). Flera av
gruppmedlemmarna upplevde dock internatet som negativt. Arbetstempot
var högt med möten långt in på natten, vilket upplevdes pressande och
stressande. Arbetstempot innebar också att ingen tid vigdes åt reflektion,
varför en del menade att vissa beslut var oövervägda.

Trots, eller möjligen på grund av, dessa negativa aspekter av  arbetet med
att ta fram den övergripande verksamhetsplanen blev den färdig efter
Gräsmarksgruppens andra möte. I nästa avsnitt ska dess huvudsakliga
innehåll refereras.

6.1.2 Verksamhetsplanen
I avhandlingens inledningskapitel refererades den övergripande verksam-
hetsplanens mål – nöjda värmlänningar, nöjda medarbetare och ekonomi i
balans – samt att det förväntades råda synergieffekter mellan dem. Där
refererades även syfte och framgångsfaktorer (även rapportering berördes).
Det hävdades också att LiV 2002 kan ses som en kvalitetsidé. Vad som
saknas för att få en heltäckande bild av verksamhetsplanen är en beskriv-
ning av delarna om aktiviteter samt personal och organisation.

Delen om aktiviteter i LOTS-modellen ska besvara frågan: Vad ska göras
för att nå målen? Den övergripande verksamhetsplanen utgör utgångs-
punkt för de mer detaljerade verksamhetsplaner som skall utarbetas. ”Det
handlar då om att bryta ner den övergripande planen till nivåer som är
tillräckligt detaljerade för att ligga till grund för konkreta förändringar”
(LiV 1998:69). Den viktigaste aktiviteten inom LiV är just att sätta igång
arbetet med att skriva verksamhetsplaner på lägre nivåer. Arbetet ska ske i
de processgrupper som ska bildas kring olika diagnoser och patientgrupper
(mer om dessa processgrupper i kapitel sju och åtta). Det är främst genom
arbetet i processgrupperna som man inom LiV ska komma fram till vilka
aktiviteter som är nödvändiga. En utgångspunkt är också att det endast är
medarbetare som finns ute i den konkreta verksamheten som kan genom-
föra processarbetet, eftersom endast de har den kunskap som behövs för
att skriva verksamhetsplanerna. En viktig effekt av den genomgripande
verksamhetsplaneringen är att möjligheterna för ledningen att styra och
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följa upp verksamheten ökar. Några riktlinjer anges för arbetet i process-
grupperna.

Det är patientgruppens behov som skall vara utgångspunkten för förslag till
hur vi kan åstadkomma förbättringar av olika slag…Styrning mot de tre
målen nöjda värmlänningar, nöjda medarbetare och ekonomi i balans ska
ha sin motsvarighet i de underliggande planerna. Det är därvid viktigt att
målen är realistiska och harmonierar med varandra. Åtgärder som ökar mål-
uppfyllelsen i de två förstnämnda fallen får inte göra det svårt att samtidigt
uppnå de ekonomiska målen. För att följa upp detta ska relevanta nyckeltal
som speglar produktivitet, kostnadseffektivitet och resursutnyttjande inom
varje vårdprocess tas fram. (LiV 1998:84-85)

Andra riktlinjer är att varje vårdprocess ska kunna kostnadsberäknas,
fungera som underlag för att minimera köer och väntetider, skapa förut-
sättningar för mer patientmedverkan samt samverka med läkemedelsrådet
om vilka läkemedel som är lämpliga för diagnosgruppen i fråga (LiV 1998).

Som ett första steg för att ”bryta ner” LiVs övergripande mål till ”relevant
plannivå” har en indelning gjorts i sju huvudprocesser, exempelvis infek-
tioner. I verksamhetsplanen finns en kort beskrivning av vad som karak-
teriserat dessa områden under senare år. Varje huvudprocess har en eller
två administrativt respektive mediciniskt ansvariga. Dessa ska utse process-
ägare (de som leder arbetet i en processgrupp) för relevanta områden inom
huvudprocessen samt samordna processerna inom huvudprocessen.

Att starta arbetet i processgrupperna är således den mest betydande och
omfattande aktiviteten som föreslås i verksamhetsplanen. Det finns också
förslag till andra aktiviteter av en mer avgränsad karaktär. Ett ledarskaps-
program i linje med intentionerna i verksamhetsplanen bör sättas igång
under 1999. IT-stödet till medarbetarna ska utvecklas (IT-budgeten ökades
kraftigt 1999). Den ekonomiska styrningen och uppföljningen ska förnyas,
effektiviseras och byggas ut. Förändrade regler för internköp gällde från
1999. Genomgående är att förslagen redovisar vad som ska göras men inte
hur detta ska göras och av vem (hur och vem frågorna tas heller inte upp i
delen om personal och organisation).

Punkten gällande personal och organisation inleds med påpekandet att det
enklaste steget i utvecklingsarbetet är taget i form av utarbetandet av
verksamhetsplanen.

Betydligt svårare är det att få den nödvändiga delaktigheten i hela organisa-
tionen när det gäller att utarbeta konkreta förslag till förändringar av verk-
samheten och att sedan genomföra dessa. Vi vill pröva nya vägar även för
detta. Det innebär en stor öppenhet i arbetet och att många involveras…
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Framgång i genomförandet av denna verksamhetsplan bygger alltså på ett
stort engagemang hos personalen kring det nya synsättet och ett högt
deltagande i förändringsarbetet. (LiV 1998:127-128)

Det mest utmärkande för delen om personal och organisation är för övrigt
att det inte finns några konkreta förslag till förändringar av organisationen
(det är framför allt organisationen som berörs i avsnittet). I verksam-
hetsplanen står det att läsa att förslag till sådana förändringar skulle ha
varit önskvärda men att det saknas underlag. Bland annat väntar man på
en utredning av LiVs politiska organisation.

Ytterligare ett viktigt underlag blir vilka slutsatser som kommer att kunna
dras av arbetet med de olika processinriktade verksamhetsplaner som
kommer att utarbetas. Det är en viktig uppgift för LiV 2002-projektet att
samordna resultaten av de nu nämnda utredningarna som underlag för en
diskussion om behovet av organisatoriska förändringar och redovisa förslag
till sådana förändringar om det anses finnas skäl för det. (LiV 1998:129)

Inga konkreta förslag till förändringar med avseende på personal och orga-
nisation återfinns alltså i verksamhetsplanen. Däremot finns tio kriterier
som ska vägleda verksamhetsutvecklingen. Kriterierna gäller bland annat
för arbetet i processgrupperna eftersom de verksamhetsplaner som ska
utarbetas av dessa ska utgöra det viktigaste underlaget för förändringar av
organisationen. Värt att nämna bland kriterierna är att de tre målen (nöjda
medarbetare nöjda patienter/värmlänningar och ekonomi i balans) ”…ska
uppnås så snabbt som möjligt…”, att ”… patienternas behov i ett process-
perspektiv är grunden för ev förslag till organisationsförändringar” och att
”Styrningen av verksamheten ska utgå från att helheten optimeras, inte
delarna” (LiV 1998:129). Förutom dessa kriterier handlar några om att
samverkan ska förbättras, dels mellan sjukhusen (som ska finnas kvar) och
dels mellan sjukhusvård, primärvård och kommuner.41

Enligt en plan som presenteras ska arbetet i processgrupperna börja vid
årsskiftet 1998/1999. Politiskt beslut om en ny organisationsstruktur ska
fattas i juni 1999 och gälla från och med årsskiftet. Förslaget till ny
organisationsstruktur ska vara klart i februari/mars och en eventuell
remissomgång ska genomföras i april/maj. Samtidigt kan man konstatera
att avrapporteringen från processgrupperna i form av verksamhetsplaner
ska ske efter remissomgången och precis innan det politiska beslutet om
ny organisation. Utifrån planen kan man fråga sig hur processgruppernas

                                                
41 För en fullständig förteckning av de tio kriterierna se verksamhetsplanen (LiV
1998:129-130).
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verksamhetsplaner, ”ett viktigt underlag” för den nya organisations-
strukturen, kan få någon reell påverkan på densamma. Frågan behandlas i
kapitel 10.

6.2 Hur ska arbetet fortsättningsvis bedrivas?
Min första observation av Gräsmarksgruppen skedde på dess tredje möte
(19-20/11 1998). Vid den här tidpunkten stod det i princip klart att
verksamhetsplanen skulle antas i landstingsfullmäktige, vilket också blev
fallet (11/12 1998). Mötet handlade därför mer om hur arbetet skulle
fortsätta än om innehållet i verksamhetsplanen.

Mötet ägde rum på ett FBU-läger i Gräsmark (där man även hade haft
första mötet, därav namnet Gräsmarksgruppen). Valet av ”konferens-
anläggning” blev snart ett samtalsämne under mötet. FBU-lägret var
förhållandevis primitivt och vi satt på gamla trästolar i en samlingslokal.
Lägg därtill att det var ett antal minusgrader kallt ute och att lokaliteterna
var dåligt isolerade så förstår man att stämningen blev lite negativ.

Politikerna hade haft seminarier runt verksamhetsplanen dagen innan
varför mottagandet av verksamhetsplanen bland dem blev föremål för
diskussion. Slutsatsen var att politikerna hade mottagit verksamhetsplanen
på ett positivt sätt. Därefter delades deltagarna in i smågrupper för det
första grupparbetet om hur personalens delaktighet skulle befrämjas i LiV
2002-arbetet. Delaktighet var ett honnörsord för den nya ledningen och
det var viktigt för dem att deltagarna i LiV 2002-arbetet kände sig del-
aktiga. Efter grupparbetet gjordes en skala för att undersöka hur delaktiga
medlemmarna av gräsmarksgruppen ansåg sig vara i LiV 2002-arbetet.
Skalan sträckte sig mellan noll till fyra, där noll stod för inte alls infor-
merad och fyra för synpunkter beaktade. De flesta i Gräsmarksgruppen
ansåg att de befann sig på noll och ett, vilket de flesta tyckte var ett
förhållandevis nedslående resultat. Ett antal förslag formulerades för hur
man skulle komma till rätta med den bristande delaktigheten.

• Mer flexibel användning av LOTS-modellen i form av inget krav på en
veckas internat för processgrupperna – delaktighet kräver tid.

• Synpunkter måste beaktas av projektledningen – respektera utlagt
ansvar.

• Belysa målkonflikten mellan ekonomi i balans och nöjda värmlän-
ningar för att öka trovärdigheten.

Efter detta bryts arbetet för lunch. I samband med lunchen för jag ett
samtal med en högre tjänsteman från landstingshuset och efter lunchen tar
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jag en promenad tillsammans med en klinkchef. Budskapet från båda dessa
är att personalen inom hälso- och sjukvården inte har någon möjlighet att
påverka utformningen av LiV 2002, de är inte alls involverade. Det hävdas
också att den bild som finns ute i verksamheten av LiV 2002 är att det är
ett toppstyrt projekt.

Efter lunchen fortsätter diskussionen om delaktighet, som verkar ha fått
nytt bränsle. Företrädare för hälso- och sjukvården ger uttryck för att få
kommer att söka delaktighet. Personalen måste påverkas aktivt för att delta
i LiV 2002. Eftersom få kan vara borta från det ordinarie arbetet en hel
vecka i sträck utgör den veckas internat, som är en central del av LOTS-
modellen, ett hot mot delaktigheten. Det får inte vara så att modellen blir
ett självändamål argumenterar man. Resultatet måste vara det viktiga inte
formen. Någon hävdar också att intrycket av LiV 2002 i verksamheten är
att det är toppstyrt. Det märks hur en polarisering mellan de drivande
krafterna bakom LiV 2002, främst landstingsdirektören och ekonomi-
chefen men även några andra tjänstemän, och stora delar av Gräsmarks-
gruppen blir tydlig. Tjänstemannaledningen försvarar sig med att LiV 2002
initialt måste starta i toppen och att ”veckan” är väldigt viktig. Den är
bland annat till för att förändra värderingar. De ser LiV 2002 som ett
paradigmskifte och hävdar att projektet drivs i en form som alla kanske
inte är vana vid.

Diskussionen avbryts för ännu ett grupparbete, den här gången om hur
informationsstrategin för LiV 2002 ska läggas upp – vilka ska informeras
samt när och hur de ska informeras är frågor som ska diskuteras.
Diskussionen i grupperna handlar dock mer om delaktighet och internat-
veckan än om informationsstrategi. När redovisningen efter grupparbetet
börjar så ifrågasätts veckan direkt, främst av några läkare men även av
några tjänstemän. Några ur tjänstemannaledningen hävdar att veckan är
viktig för att få till en grundläggande förändring som inte bara är en
förändring på pappret. ”Vi måste förändra oss själva” säger ekonomi-
chefen. En annan hävdar att veckan behöver diskuteras men att det är ett
paradigmskifte. Därefter summerar ekonomichefen diskussionen och säger
att det är två saker som skapar problem; informationen, eftersom få känner
sig delaktiga, och tiden, i form av veckan. Ett av syftena med veckan,
betonar ekonomichefen ”…är att förändra värderingar och attityder för det
är i mångt och mycket det som det handlar om. Detta är jobbigt.”

För att råda bot på den något infekterade stämningen kommer en person
med förslaget att man ska diskutera alternativ till veckan för inom vilka
tidsramar arbetet ska bedrivas. De alternativ till veckan som föreslås är:
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• Ett dygn som start och därefter tre dygn vid ett annat tillfälle.
• Ett dygn som start och ett dygn i slutet av processen och däremellan

total frihet.
• Total frihet.
Mötet avbryts en stund med möjlighet att reflektera över förslagen. När
diskussionen fortsätter så hävdar ekonomichefen och landstingsdirektören
att veckan måste vara kvar, inte minst för att förändra attityder och
värderingar. Några läkare vänder sig mot att veckan skulle ha några som
helst möjligheter att förändra attityder och värderingar. Ekonomichefen
argumenterar emot läkarna och säger att veckan syftar till en kultur-
förändring. En läkare riktar skarp kritik mot de arbetsformer som LiV 2002
har bedrivits i hittills.

Polariseringen mellan den nya ledningen och några läkare och tjänstemän
har nu blivit mycket markant. Plötsligt reser sig några läkare upp. En av
dem säger: ”Nu skiter vi i det här, vi åker hem.” De samlar ihop sina saker
och går mot utgången, följda av några sjukhusdirektörer. En tjänsteman
som sitter bredvid mig säger: ”Nu faller hela projektet.” Ekonomichefen
och landstingsdirektören följer efter de som bestämt sig för att åka hem i
syfte att få dem att stanna. Dessa har dock mötts av två landstingsråd på
parkeringsplatsen vilka skulle komma och diskutera LiV 2002 med grup-
pen. Landstingsråden övertalar dem att komma med in igen, vilket de gör.

När alla har satt sig igen och lugnet har lagt sig någorlunda bestäms att
man ska rösta om de olika alternativen till veckan. I princip alla röstar på
total frihet. Ledningens linje anammas således inte. Beslutet innebar att
lokala verksamhetsplaner skulle utarbetas men att detta inte behövde ske
under en veckas internat. Efter det sitter de två politikerna och pratar om
hur de ser på LiV 2002. Dagen avslutas med middag, samkväm, dans och
en del diskussioner om det som inträffade.

Mötets andra dag inleds med att ekonomichefen, som drev linjen om
veckan mest konsekvent, ber om ursäkt för att han drev frågan om veckan
för hårt. Samtliga deltagare lovar också – på initiativ av en läkare – att
gårdagens diskussion inte ska berättas vidare. Den infekterade stämningen
från dagen innan är till stora delar bortblåst, i alla fall på ytan. Dagen
ägnas i övrigt åt en föreläsning om vad ett processinriktat arbetssätt inne-
bär, en diskussion om hur delaktigheten kan förbättras och hur informa-
tionsstrategin för LiV 2002 ska utformas. Några hävdar att de nya ledande
tjänstemännens negativa inställning till LiVs historia behöver nedtonas om
delaktigheten bland personalen ska förbättras, eftersom detta gör att hälso-
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och sjukvårdspersonalen inte lyssnar på budskapet. Man bestämmer också
att medlemmarna av Gräsmarksgruppen är huvudansvariga för att infor-
mera om LiV 2002 på respektive arbetsplatser liksom att en informations-
insats gällande LiV 2002 ska göras för samtliga första linjens chefer.

Orsaken till att diskussionen på Gräsmarksmötet om veckan och delaktig-
het fått förhållandevis stort utrymme är att det är en historia som åter-
kommer i gjorda intervjuer trots att samtliga medlemmar av Gräsmarks-
gruppen lovade att inte sprida händelsen vidare. Diskussionen om veckan i
Gräsmark blev inom LiV känt som ”uttåget ur Gräsmark” och användes av
många som en bild för att illustrera det bristfälliga ledarskap som en del
ansåg att den nya ledningen stod för.

6.3 Tolkning: Olika översättningar
I kapitel fem visades att flera organiseringsidéer reste in till LiV, däribland
kvalitetsidén. Där hävdades även att landstingsdirektören var bärare av
dessa nya idéer vilka kunde karakteriseras som NPM-idéer. Kapitel sex har
visat att kvalitetsidén materialiserades i den formella strukturen på den
centrala nivån och hur översättningsprocessen från text till handling in-
leddes (Czarniawska och Joerges 1996, Latour 1987, Tolbert och Zucker
1996 och avhandlingens tolkningsmodell). Det sistnämnda genom de rikt-
linjer som i Gräsmarksgruppen drogs upp för arbetet i processgrupperna.
Kapitel sex har också visat att en ny idé kom till LiV i form av LOTS-
modellen.

6.3.1 Betydelsen av veckan
En intressant aspekt av arbetet i Gräsmarksgruppen är motsättningen gäll-
ande internatveckan som LOTS-modellen föreskriver mellan, å ena sidan
läkarna (de flesta var klinikchefer) och några tjänstemän och å andra sidan
den nya ledningen (främst ekonomichefen och landstingsdirektören).
Motståndet mot ”veckan” bland klinikcheferna var markant, främst på
grund av att de inte kunde avvara personal under en så lång sammanhållen
tidsperiod som en hel vecka. Däremot är det ett känt faktum att de tillåter
sin personal, inte minst läkarna, att åka på konferenser under lika långa
perioder. Det yttersta syftet med dessa konferenser är dock att patienterna
ska erbjudas en bättre sjukvård, då konferenserna är en viktig del av
personalens kompetensutveckling. Patienten framstår, i både forskningen
om (jmf Friedsson 1970, Gustafsson 2000, Sundström 1996, Öhrming och
Sverke 2001) och gjorda intervjuer med hälso- och sjukvårdspersonalen,
som en central symbol för dem. Arbetet med patienterna bör prioriteras.
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Veckan skulle vara en viktig drivkraft för att förverkliga idéerna i LiV 2002,
vilket är en orsak till att ekonomichefen och landstingsdirektören argu-
menterar för att bibehålla den. En annan orsak till att de vill bibehålla
”veckan” är att den, enligt dem, ska förändra ”värderingar och attityder” i
enlighet med idéerna i LiV 2002. Enligt ledningen är LiV 2002 ett sätt att
förändra LiVs ”kultur”. Detta är intressant på två sätt. För det första kan
ledningens ”inofficiella kulturmål” ses som en översättningsprocess, där
ledningen översatt LiV 2002 till ett projekt för att förändra LiVs kultur i
riktning mot en kvalitetskultur (jmf Berry 1999, Schneider och Bowen
1995). För det andra är det intressant att ledningens kultursyn har stora
likheter med variabelsynsättet (Alvesson 1992, Smircich 1983), som åter-
finns inom tjänsteforskningen och hos NPM-förespråkare eftersom det
säger en del om ledningens organisationssyn. Gemensamt för det kultur-
perspektiv som utvecklats inom tjänsteforskningen (Berry 1999, Schneider
och Bowen 1995) och hos ”NPM-gurus” (Osborne och Gaebler 1992,
Osborne och Plastrik 1997) är att det är funktionalistiskt och rationellt
(Scott 1998).42

Andra medlemmar i Gräsmarksgruppen, främst några klinikchefer, före-
faller ha en annan inställning till förändring av kultur. Det är tydligt att
dessa anser att LiV 2002 inte kan förändra kulturen inom LiV, särskilt inte
under den tidspress som råder. En rimlig tolkning är att de inte anser att
kultur kan förändras på ett kontrollerat sätt samt att kulturförändringar tar
längre tid och är svårare att genomföra jämfört med den nya ledningens
variabelinspirerade förhållningssätt till kulturförändringar. Det verkar som
att dessa andra medlemmar av Gräsmarksgruppen delar samma synsätt på
förändring av kultur som återfinns inom rotmetaforsynsättet. Där hävdas
att kulturförändringar tar lång tid (om de överhuvudtaget är möjliga) samt
är svåra att kontrollera och påverka (Alvesson 1993, 2001).

Utifrån läkarnas patientorienterade kulturella föreställningar och motsätt-
ningen mellan de två föreställningarna om kulturförändringar kan mot-
ståndet mot ”veckan” förstås. Verksamhetsplanen innehåller, förutom
målet nöjda värmlänningar/patienter, få formuleringar om hur patienterna
ska få det bättre. Diskussionen i Gräsmarksgruppen kretsade heller inte
kring dessa frågor. Översättningen av kvalitetsidén till handling tydlig-
gjorde målkonflikten mellan verksamhetsutveckling och patienten. De
olika synsätten på kulturförändringar bidrog rimligtvis också till konflikten
i Gräsmarksgruppen liksom till motståndet mot veckan. Kvalitetsidén fick

                                                
42 Jämför diskussionen om och kritiken av variabelsynsättet i avsnitt 2.3.
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en enkel ”inresa” (vilket torde vara vanligt för organiseringsidéer, se
Brunsson och Olsen 1997) men när den skulle översättas till handling
stötte idén på motstånd.

Tiden är ett annat centralt tema i diskussionen om ”veckan”. Ledningen
vill driva på men företrädarna för hälso- och sjukvården (klinikcheferna)
”bromsar”. Orsaken till att ledningen driver på får sökas i det pressade
tidsschemat för LiV 2002 som återfinns i den övergripande verksamhets-
planen. I princip kan man säga att processgrupperna har ett halvt år på sig
att arbeta fram verksamhetsplaner för att de ska beaktas i utformandet av
den nya organisationsstrukturen. Klinikcheferna bromsar med argumentet
att de inte kan avvara så mycket personal, eftersom det redan är brist på
personal inom hälso- och sjukvården. Tidsdimensionen kan tolkas som att
ledningen och övriga delar av Gräsmarksgruppen har konstruerat olika
”verkligheter”. Ledningen prioriterar organisationsförändringen, vilket de
betraktar som lösningen på LiVs problem, samtidigt som, framför allt
hälso- och sjukvårdspersonalen, prioriterar den dagliga verksamheten i
form av omhändertagandet av patienter. Att organisationsförändringen var
uttryck för en politisk vilja, bland annat att nå ekonomi i balans, förefaller
det till viss del saknas förståelse för hos hälso- och sjukvårdspersonalen.

Diskussionen om veckan leder fram till att den ersätts med total frihet, vad
gäller arbetsformer. Denna förändring innebär att LOTS-modellen har
översatts till att vara en modell för hur verksamhetsplaner ska tas fram och
ge en struktur för hur de ska skrivas men inte ange riktlinjer för arbets-
former. Denna översättning kan även innebära att den kulturförändring
som ledningen argumenterar för kan bli svår att förverkliga eftersom
veckan skulle ha varit drivkraften i denna förändring.43

Sammanfattningsvis visar kapitel sex på en intressant aspekt med avseende
på institutionaliseringsprocessen av kvalitetsidén inom LiV. Olika aktörs-
grupper tillskriver kvalitetsidén olika mening – de gör olika översättningar
av kvalitetsidén. Den nya ledningen, främst landstingsdirektören och
ekonomichefen, anser att kvalitetsidén ska åstadkomma en kulturföränd-
ring. ”Katalysatorn” för denna kulturförändring skulle vara processgrupper-
nas internatvecka och arbetet enligt LOTS-modellen. Främst läkarna, men
även vissa tjänstemän, verkar tillskriva kvalitetsidén meningen att den
motverkar den egentliga verksamheten, dvs det dagliga patientarbetet.

                                                
43 Även om ”veckan” hade blivit verklighet så kan det noteras att den inte hade
varit en garant för en kulturförändring. Som Alvesson (1993, 2001) har hävdat är
det mycket svårt att förändra kulturen.
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Dessa olika översättningar kan medföra hinder för fullständig institu-
tionalisering av kvalitetsidén inom LiV.

6.3.2 De tre kulturella föreställningarna
Avslutningsvis kan det även vara intressant att relatera den här gjorda
tolkningen till de tolkningsfigurer som återfinns i kapitel fyra och fem (se
figur 4:4 och 5:1). Det verkar som att den tolkning som gjordes i kapitel
fem – att landstingsdirektören kan ses som en företrädare för ett NPM-
orienterat förhållningssätt till ledning av den offentliga förvaltningen – har
stärkts. Den funktionella rationaliteten framträder i LiV 2002 genom det
målorienterade och funktionalistiska synsättet på organisationer. Inte
minst genom de tre målen. Verksamhetsplanen betonar även kostnads-
effektivitet och produktivitet, exempelvis genom de synergieffekter som
förväntas finnas mellan målen. Det går även att identifiera ytterliggare en
aktör som förespråkar NPM, nämligen ekonomichefen. Bakgrunden till
ekonomichefens engagemang i förändringsarbetet får sökas i att han på
sina tidigare arbetsplatser haft ansvaret för större förändringsuppdrag i
ledande befattningar och då skaffat sig erfarenhet av denna typ av arbete.
Med tanke på att både ekonomichefen och landstingsdirektören ”impor-
terade” organiseringsidéer till LiV från andra organisationer är det högst
troligt att LiV 2002 inspirerats och påverkats av idéer från omgivningen.
Tillsammans utgör dessa två personer de tydligaste bärarna av NPM-
idéerna inom LiV samtidigt som de utgör kärnan i den nya ledningen. Det
bör dock påpekas att det fanns några andra i Gräsmarksgruppen som
stöttade LiV 2002 och därmed rimligtvis NPM-idéerna, men inte på ett
lika tydligt och fullständigt sätt som landstingsdirektören och ekonomi-
chefen. Det förefaller således som att NPM övergått från att ha varit en
inresande idé till att materialiserats i den formella strukturen.

Mycket tyder även på att hälso- och sjukvårdspersonalens kulturella
föreställningar på en övergripande nivå kan beskrivas som patientorien-
terade, då läkarna i Gräsmarksgruppen exempelvis är oroliga för att arbetet
med LiV 2002 kommer ta tid från arbetet med patienterna. Men den
empiriska beskrivningen är ännu inte tillräckligt utvecklad för att göra en
sådan tolkning för denna omfattande aktörsgrupp. Framför allt beroende
på att få kulturbärare, (främst överläkarna i Gräsmarksgruppen) har identi-
fierats. Denna tolkning kommer dock att fördjupas utifrån beskrivningen i
kapitel sju och åtta. Hittills gjorda tolkningar pekar dock på att det finns
tre förhållningssätt inom LiV till hur hälso- och sjukvården bör organi-
seras: new public management, public administration och ett patientorienterat.
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Förhållningssätten kan ha betydelse för att skapa förståelse om vad som
händer när kvalitetsidén möter den organisatoriska praktiken inom LiV.

I det två nästkommande kapitlen ska den fortsatta översättningsprocessen
av kvalitetsidén på den lokala nivån inom LiV studeras. Empiriskt fokus
läggs på processgrupperna. Tolkningarna koncentreras kring den tilldel-
ning av mening som konstruerades i dessa grupper, eftersom menings-
tilldelning i det här kapitlet visat sig vara av central betydelse för att
problematisera institutionaliseringsprocessen av kvalitetsidén. Det är även
rimligt att meningstilldelningen kan belysa kvalitetsidéns effekter på
praktiken inom LiV. Den preliminära tolkning som gjordes i det här
kapitlet, att hälso- och sjukvårdspersonalen har patientorienterade
kulturella föreställningar, kommer att problematiseras och fördjupas.
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7. KVALITETSIDÉN MÖTER HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN
I kapitel sex argumenterade jag för att hälso- och sjukvårdspersonalens
kulturella föreställningar kunde beskrivas som patientorienterade. Å andra
sidan var det empiriska underlaget i kapitel sex något bristfälligt för att
göra en sådan tolkning. För att förstå vad som hände när kvalitetsidén kom
till hälso- och sjukvården behöver tolkningen fördjupas i kommande
kapitel. I föregående kapitel visade jag också att kvalitetsidén materiali-
serades på den centrala nivån inom LiV. Jag hävdade också att översätt-
ningsprocessen från materialisering till handling inleddes genom det
verksamhetsutvecklingsarbete som, enligt den övergripande verksamhets-
planen, skulle ske i processgrupperna. Processgruppernas huvuduppgift var
därför inledningsvis att författa verksamhetsplaner rörande avgränsade
diagnoser och patientgrupper. Först därefter skulle dessa specificerade
verksamhetsplaner översättas till handling, bland annat genom att tjäna
som underlag för LiVs nya organisationsstruktur (se LiV 1998 och 6.1.2).
Hur förslag i verksamhetsplanerna som inte hade med LiVs övergripande
organisationsstruktur att göra skulle översättas till handling är oklart i den
övergripande verksamhetsplanen.

Arbetet med att skriva verksamhetsplaner startade redan någon vecka efter
Gräsmarksmötet i november. Under våren 1998 blev ett antal verksamhets-
planer klara. Sommaren samma år intervjuades 10 personer vilka hade
deltagit i några av de processgrupper som hade tagit fram verksamhets-
planerna. Arbetet i processgrupperna kan ses som en andra materiali-
seringsfas av kvalitetsidén inom LiV, då processgruppernas arbete under
den här perioden gick ut på att översätta den övergripande verksamhets-
planen till mer specificerade verksamhetsplaner. Någon handling hade,
utifrån processgruppernas verksamhetsplaner, ännu inte vidtagits. För att
studera översättningsprocessen av kvalitetsidén inom LiV och därmed
också institutionaliseringen av densamma kom intervjuerna därför att
handla om vilken mening intervjupersonerna tilldelade centrala begrepp och
idéer i LiV 2002. Att studera denna meningstilldelning kan vara intressant
för att förstå institutionaliseringsprocessen av kvalitetsidén. Inte minst
eftersom jag i föregående kapitel hävdade att den skilde sig åt mellan olika
aktörsgrupper i Gräsmarksgruppen.

Dessutom diskuterades intervjupersonernas uppfattningar om formerna som
projektet bedrevs i. Detta var av intresse eftersom det tidigare i den
empiriska berättelsen framkommit att vissa varit missnöjda med formerna.
Diskussionen om ”veckan” i föregående kapitel är ett exempel på detta.
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Om missnöjdheten sprider sig i organisationen kan det ha betydelse för
institutionaliseringsprocessen, exempelvis genom motstånd mot LiV 2002.

Mot bakgrund av ovanstående ställs följande fråga i detta kapitel: Hur
mottogs kvalitetsidén av hälso- och sjukvårdspersonalen? Frågan anknyter
väl till avhandlingens övergripande forskningsfråga. Eftersom de personer
som intervjuades ingick i olika processgrupper inleds kapitlet med en
allmän beskrivning om vad en processgrupp är och hur de förväntas
arbeta. Därefter redovisas vilken mening som tilldelades centrala begrepp
och idéer i LiV 2002 samt vilka uppfattningar som fanns om de former
projektet bedrevs i.

7.1 Vad är en processgrupp?
Processgrupperna var de forum som skulle förverkliga idéerna – främst de
tre målen och processorienteringen – i den övergripande verksamhets-
planen. Varje processgrupp fick i uppgift att skriva en verksamhetsplan,
som skulle följa LOTS-strukturen, för en viss diagnos eller patientgrupp.
Processgrupperna bemannades med anställda inom LiV som hade kunskap
om och arbetade med den aktuella diagnosen eller patientgruppen. Ibland
deltog även personer från andra organisationer som LiV samverkar med
om en viss diagnos eller patientgrupp. Representationen från de värmländ-
ska kommunerna var i vissa processgrupper betydande och ibland förekom
även representanter från patientorganisationer.

Varje processgrupp leddes av en processägare, i normalfallet en mycket
kunnig person på det område som processgruppen skulle arbeta med. Till
sin hjälp hade även gruppen en processledare. Processledarna var tjänste-
män som hade specialutbildats i LOTS-metodiken och de hjälpte process-
grupperna att arbeta i enlighet med den. Processgrupperna bestod vanligt-
vis av cirka tjugo personer. De personer som intervjuades under sommaren
1999 var från processgrupperna schizofreni, allvarlig och kritisk skada,
astma/allergi och KOL, missbruk samt DAMP/ADHD. Intervjupersonerna
utvaldes från förteckningar över vilka som ingick i de olika processgrupper-
na (se 3.2.2).

7.2 Vilken mening tilldelas idéerna i LiV 2002?
LiV 2002 innehåller två centrala dimensioner, vilka är de tre målen – nöjda
patienter, nöjda medarbetare och ekonomi i balans – och processorien-
teringen av LiV (se 1.2, 6.1.2 och LiV 1998). Därför har det här avsnittet
rörande ”meningsstilldelning” av idéerna i LiV 2002 delats upp i vilken
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mening som tilldelas målen respektive processorienteringen (och process-
begreppet i allmänhet).

7.2.1 De tre målen
Ett viktigt syfte med LiV 2002 återfinns i form av måltriangeln (se figur 7:1
nedan) i den övergripande verksamhetsplanen. I måltriangelns hörn åter-
finns de tre målen och i mitten finns LiVs vision. Cirkeln runt triangeln
klargör att de tre målen ska förverkliga visionen genom de synergieffekter
som förväntas finnas mellan målen.

Figur 7:1 Måltriangeln

 

Ett attraktivt 
dynamiskt och 
hälsofrämjande 

Värmland 

Ekonomi 
i balans 

Nöjda 
värmlänningar 

Nöjda 
medarbetare 

Källa: LiV 2002. Ett attraktivt, dynamiskt och hälsofrämjande Värmland: Verk-
samhetsplan för Landstinget i Värmland 1999-2002.

De personer som intervjuades hade under cirka 10 dagar deltagit i det
arbete som bedrevs i processgrupperna. De flesta grupper hade skrivit klart
sin verksamhetsplan när intervjuerna utfördes. Bara ett par respondenter
nämner de tre målen som grundtanken eller syftet med LiV 2002 och de
som nämner målen har svårt med de exakta formuleringarna. ”Jag menar
dels har man ju formellt gått ut och beskrivit det som nöjda - vad är det
det står – ekonomi i balans, glada värmlänningar och nöjda medarbetare,
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nöjd personal. Glada eller friska värmlänningar” (psykolog). Övriga respon-
denter som berör de tre målen nämner oftast nöjda patienter. En sjuk-
sköterska säger exempelvis att LiV 2002 är ett sätt att göra det bättre för de
allergisjuka i Värmland. Det övergripande intrycket är att väldigt få känner
till målen med LiV 2002 trots att deras uppgift i processgrupperna var att
förverkliga dem inom respektive verksamhetsområde. Däremot nickar alla
igenkännande när jag nämner de tre målen för dem.

Förutom att respondenterna inte har helt klart för sig vilka målen är så
råder det stor oenighet om vad som egentligen åsyftas med målen när jag
nämnt dem för respondenterna. Uppfattningarna om vad som känne-
tecknar en nöjd patient och en nöjd medarbetare samt vad som skapar
nöjda medarbetare och nöjda patienter skiljer sig åt mellan responden-
terna.

En psykolog hävdar att delaktighet är viktigt både för att få en nöjd
personal och för att få nöjda patienter. Genom att personalen känner sig
delaktiga i det som händer på arbetet så blir de nöjda och genom att
patienten får möjlighet att påverka sin behandling känner sig han eller hon
nöjd. En narkosläkare hävdar att samma dimension, ”up-to-date” vård, har
betydelse både för nöjda medarbetare och nöjda patienter. En patient som
får ”up-to-date” vård är nöjd och personal som har möjlighet att ge ”up-to-
date” vård är också nöjd. En sjuksköterska inom öron-näsa-hals och allergi
hävdar att god tillgänglighet skapar nöjda patienter och även att personal-
ens utbildning är viktig. Andra viktiga dimensioner som nämns för att
skapa nöjda patienter är att vårdpersonalen visar empati, att patienten får
hjälp oavsett åkomma och att personalen ger patienterna redskap så att de
kan hantera vardagen. Respondenterna nämnde fler dimensioner men
betecknande är, enligt min bedömning, att åsikterna gick isär om vad som
är viktigt för att göra patienterna nöjda. Möjligen beror detta på att inter-
vjupersonerna var verksamma inom olika delar av hälso- och sjukvården.

En nöjd medarbetare är en som kan påverka sin arbetssituation, har
möjlighet att påverka förändringar, har varierande arbetsuppgifter, känner
att arbetsförhållandena är stabila och känner trygghet i verksamheten.
Även för målet nöjda medarbetare är tendensen att uppfattningarna om
vad som kännetecknar en nöjd medarbetare skiljer sig åt hos de olika
intervjupersonerna. En generell tendens är dock att nöjda medarbetare ger
nöjda patienter och tvärtom (mer om detta nedan). Samstämmigheten är
(av uppenbara skäl) större när det gäller ekonomi i balans, i princip alla
anser att detta är när kostnaderna för en verksamhet är lika stora som
intäkterna.
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De flesta respondenter känner alltså inte till målen men de hävdar att de
känner igen dem när jag nämner dem. De flesta tycker då att de tre målen
är viktiga och eftersträvansvärda även om de flesta anser att de är tämligen
självklara och något naiva. En narkosläkare uttrycker det så här: ”Det är ju
ord naturligtvis, de är ju fina ord. De kan man ju inte ha något emot”.
Målen som sådana fanns det alltså en positiv inställning till, även om den
mening som tilldelades dem skiljde sig en del åt mellan olika respondent-
er.

Däremot verkar framför allt läkarna ifrågasätta det realistiska med mål-
sättningen liksom det nya med denna målsättning. För att återigen citera
narkosläkaren: ”…det är ju perfekt om patienterna är nöjda, personalen är
nöjd och att allt är gratis…men det borde vi ju ha haft tidigare också och
det är väl så man har jobbat men nu är det lite mer tryggt men det blir ju
mer som en slogan tycker jag”.

Det råder således samstämmighet om det goda i målsättningarna. De är
emellertid självklarheter som man jobbat mot länge inom hälso- och sjuk-
vården. Förståelsen för att satsa stora ekonomiska och personella resurser
på ett projekt som flera hävdar inte kommer att bidra till någon större
förändring av verksamheten verkar vara låg. Läkarna anser även att målsätt-
ningen är för allmän och något naiv. Vilken verksamhet strävar inte efter
att skapa nöjda kunder, nöjd personal och ekonomi i balans frågar de sig.

Inte bara läkarna utan samtliga respondenter har dessutom svårt att se
logiken bakom måltriangeln eller ”den heliga triangeln” som en överläkare
inom kirurgi uttrycker sig (se figur 7:1). Måltriangeln stipulerar, liksom
skrivningen i den övergripande verksamhetsplanen för LiV 2002 (LiV
1998), att det råder synergieffekter mellan de tre målen med LiV 2002. Det
övergripande intrycket av intervjusvaren är att det finns synergieffekter
mellan målen nöjda medarbetare och nöjda patienter. En sjuksköterska
inom allmänpsykiatri säger: ”Är inte patienterna nöjda och går de härifrån
och är missnöjda så känner inte jag mig bra i min yrkesroll heller. Det hör
ju ihop liksom”. Dessutom är det för alla viktigt att patienten känner sig
nöjd med den behandling som har givits. Patientens respons utgör en
viktig feedback för personalen inom hälso- och sjukvården. Om patienten
är missnöjd påverkar detta personalens välbefinnande. Det är också så att
en nöjd personal ger patienterna en bättre vård. Detta gäller inte minst för
omvårdnadspersonalen, eftersom deras bemötande av, och sociala interak-
tion med, patienten förbättras om de är nöjda.
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Däremot har de intervjuade svårt att se kopplingen till det tredje målet,
ekonomi i balans. Ekonomi i balans innebär i praktiken minskade resurser,
om inte politikerna ökar intäkterna på något sätt, exempelvis genom höjda
patientavgifter eller höjd skatt, vilket det inte fanns någon vilja att göra, i
alla fall inte vid den tidpunkt som intervjuerna gjordes. Minskade resurser
innebär i princip minskad personalstyrka, eftersom cirka 80 procent av
kostnaderna inom hälso- och sjukvården i Värmland utgörs av personal-
kostnader. Det här förhållandet har de intervjuade klart för sig, varför de
har svårt att förstå hur det skulle råda ett positivt förhållande mellan
ekonomi i balans och de övriga målen.

…om du tittat på triangeln, så är det alltså en fullständig omöjlighet. Den
är helt absurd med nöjda värmlänningar, nöjda medarbetare och ekonomi i
balans. Det är ett hån mot de som jobbar inom vården att överhuvudtaget
sätta upp de tre honnörsbegreppen på en och samma triangel och säga –det
är det här vi strävar emot. Du kan få ekonomi i balans och nöjda medarbet-
are men då har du inga nöjda värmlänningar. Du kan få nöjda medarbetare
och nöjda värmlänningar men då har du ingen ekonomi i balans. (över-
läkare, kirurgi)

En del tycker att målet ekonomi i balans överskuggar de andra målen. De
har känslan av att målen nöjda medarbetare och nöjda patienter har
”smugits in” i projektet för att det ska se bra ut men egentligen är LiV 2002
ett sätt att minska kostnaderna.

…det är klart man blir lite skraj så där. Först då står kvalitativt två ganska
goda föresatser som jag tycker; att patienterna ska må bra och att vi ska ha
nöjd personal och så där så man blir alltid lite skeptisk då när man lägger in
som tredje ben i den här triangeln, ekonomi i balans. (psykolog)

Andra har inte fäst så stor vikt vid ekonomi i balans målet utan fokuserat
mer på de andra målen. Ett av målen måste ”offras” diskuterar de och då
är valet enkelt. Det finns också en viss ovilja bland hälso- och sjukvårds-
personalen att arbeta med ekonomiska frågor. Sjukvård måste helt enkelt
få kosta och om politikerna skulle fråga skattebetalarna om de var villiga
att betala mer för att upprätthålla en hög kvalitet inom hälso- och
sjukvården skulle svaret bli ja.

Sammanfattningsvis kan man hävda att de personer från hälso- och sjuk-
vården som intervjuats anser att det finns ett klart positivt samband mellan
målen nöjda medarbetare och nöjda patienter. Patienterna fungerar som
en viktig feedback för hälso- och sjukvårdspersonalen. Om de får positiv
feedback känner de att de kan jobba bättre och att de blir mer nöjda med
sin arbetssituation. När de kan jobba bättre så får patienten nytta av detta i
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form av bättre vård. Däremot råder en målkonflikt mellan nämnda två mål
och ekonomi i balans. Hälso- och sjukvårdpersonalen har svårt att se hur
nöjda medarbetare och nöjda patienter ska kunna få en positiv ekonomisk
effekt. Måltriangeln framstår som motsägelsefull för dem.

7.2.2 Processorienteringen
Processorienteringen av LiV är, vid sidan av de tre målen, den andra
grundtanken i LiV 2002. Med processorientering avses i den övergripande
verksamhetsplanen (LiV 1998) att LiV ska organiseras utifrån patientens
perspektiv och inte utifrån vårdgivarnas. I processorienteringen finns en
implicit likriktningstanke, dvs att alla patienter med en viss åkomma ska
tas om hand på samma sätt i Värmland oavsett var omhändertagandet
sker. Ett syfte med arbetet i processgrupperna är därför att deltagarna från
olika sjukhus och distrikt ska lära av varandra och utifrån detta lärande
skapa en effektiv process för den diagnos de arbetar med. Bakgrunden till
processorienteringen var, enligt den nya ledningen, att man ofta gjorde
samma sak på flera, ibland upp till fem, olika sätt inom LiV och att
Värmlandsvägen med sina fem akutsjukhus var kostnadsdrivande.

Samma tendens som gällde för de tre målen kan skönjas hos hälso- och
sjukvårdspersonalen vad gäller processorienteringen; det råder olika upp-
fattningar om vad som egentligen avses med processorientering. En del har
inte klart för sig vad som åsyftas med begreppet process eller har inte
förstått relationen mellan processbegreppet och LiV 2002. Det verkar inte
som att man har pratat så mycket om det i processgrupperna. ”Ja, jag är
inte så himla påläst…men processerna har de med LiV 2002 att göra?”
(läkare, anestesiologi). Andra ser själva arbetet med LiV 2002 som en
process. ”Vårt arbete i [processgruppen] sig tror jag är en process” (arbets-
terapeut). Ytterliggare några ansåg att arbetet i processgrupperna gick ut på
att skapa en process så att patienter ”flyter på” ett bra sätt genom olika
diagnoser. Den här uppfattningen stämmer väl överens med den tolkning
jag gjort av den övergripande verksamhetsplanen samt den gängse defini-
tionen av begreppet inom tjänsteforskningen (jmf Norling et al 1996).

En aspekt av LiV 2002 är just att nya begrepp och ord förts in i organisa-
tionen. Exempel på detta är LOTS-modellen, framgångsfaktorer och
processer. Dessa begrepp har skapat viss förvirring hos hälso- och
sjukvårdspersonalen. Framför allt gäller detta processbegreppet i olika
kombinationer – processägare, processorientering och processledare. En
sjuksköterska tycker att ”Orden är väldigt konstiga att få ner i huvudet på
människor…process, processägare, processledare …folk [i processgruppen]
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satt ju som frågetecken.” Men sjuksköterskan tror ändå att de nya begrepp-
en kommer att accepteras efter hand ”Vi säger ju processgrupp nu så…Det
har redan sjunkit in lite grann”. Trots att många använder processbegrepp-
et så vet de inte riktigt vad det står för och en viss osäkerhet märks hos
vissa när begreppet kommer upp till diskussion. Det verkar som om
begreppen ibland varit ett hinder för arbetet inom processgrupperna,
eftersom det tagit tid att acceptera och förstå det nya språket. För att råda
bot på problemet upprättade en tjänsteman på landstingshuset en ordlista
för de begrepp som ansågs krångliga.

Andra tycker att det var olämpligt att använda processbegreppet
överhuvudtaget eftersom det redan används inom sjukvården men i en
något annorlunda betydelse.

… jag kände ett väldigt motstånd mot den här nya begreppsvärlden. För en
process för mig till exempel kan man inte äga. För en process är något
subtilt som man inte äger. Det är ett skeende. Man kan inte äga ett
skeende. (sjuksköterska)

Att utarbeta processkartor för att på ett övergripande plan visa patientens
väg genom organisationen framstår för en del som abstrakt användning av
processbegreppet. Processbegreppet används ofta på ett mer konkret sätt
inom vissa delar av hälso- och sjukvården, ibland med referens till en
konkret behandlingsprocess, exempelvis att gipsa ett ben, eller till en
längre patientrelation, exempelvis en psykoterapi. Det sistnämnda är en
komplex process som inte låter sig fångas i några processkartor, anser en
del.

Även när det gäller processorienteringen kan det hävdas att det råder
delade meningar om vad begreppet innebär. Detta kan tyckas något
besynnerligt med tanke på att flertalet av de personer som intervjuats
faktiskt varit med och utarbetat en processkarta som anger patientens
optimala väg genom organisationen.

Trots den förvirring som finns kring idén om processorientering är de
flesta som har bildat sig en uppfattning om vad den innebär positiva till
idén. Överlag märks en vilja från hälso- och sjukvårdspersonalen att jobba
med patientrelaterade frågor. Att få en möjlighet att bidra till att patien-
terna får en bättre vård känns viktigt och angeläget. Däremot ifrågasätter
många meningen med arbetet i processgrupperna, eftersom de redan
jobbar på ett likartat sätt. Dessutom, hävdar någon att det finns framtagna
riktlinjer för hur olika diagnoser ska behandlas som statens beredning för
utvärdering av medicinsk vård (SBU) har tagit fram.
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Jag kanske efterlyser att man i den här målsättningen skulle ha med att man
så långt som möjligt i varje enskilt fall ska försöka handlägga det efter
dagens bästa möjliga vetenskapliga ståndpunkt. Det vill säga det man kallar
för evidence-based-medicine. (överläkare, medicin)

Andra ifrågasätter processidén utifrån den likriktningstanke som finns i
den, dvs att samtliga patienter i Värmland med samma diagnos ska
behandlas på ett likartat sätt oavsett var denna behandling sker.

Alltså det är ju inget nytt. Ja egentligen så är det att man rör sig med nya
begrepp. Man har ju alltid försökt att hitta någon form av verksam
behandling för en viss diagnos och det innebär ju i sig en viss likriktning
och om man skrivit behandlingsscheman eller idéer om hur man skall göra.
Sedan tror jag att det finns en flexibilitet och komplexitet i det här som gör
att man kan ju inte heller behandla, även om man har samma diagnos, så
kan man ju inte ge exakt samma behandling. (läkare, psykiatri)

7.2.3 Sammanfattning av den mening som tilldelats idéerna
De tre målen och processorienteringen av LiV är de mest centrala idéerna i
LiV 2002. Genom att beskriva den mening hälso- och sjukvårdspersonalen
tilldelat dessa idéer kan översättningsprocessen av kvalitetsidén studeras.
Det övergripande intrycket är att den mening som tilldelats målen och
processorienteringen är fragmentarisk och disparat. Fragmentarisk för att
inte alla känner till målen eller inte har bildat sig en klar uppfattning om
vad de betyder. Disparat för att intervjupersonerna, när de kom på dem
eller när jag nämnde dem för dem, har olika uppfattningar om deras
betydelse. Hälso- och sjukvårdspersonalen uppskattar dock möjligheten att
göra något bra för patienten medan de ekonomiska frågorna inte intres-
serar någon nämnvärt. Många ifrågasätter om LiV 2002 verkligen kommer
att förändra verksamheten och varför man i sådana fall ägnar tid och
resurser åt projektet.

7.3 Uppfattningar om formerna som LiV 2002 bedrevs i
Förutom att den mening som tilldelades de centrala idéerna i LiV 2002 är
väsentlig för att förstå och förklara institutionaliseringsprocessen av
kvalitetsidén är det ett rimligt antagande att även uppfattningarna om
formerna för projektet har betydelse för densamma. Inte minst för att det
sedan tidigare fanns en missnöjdhet bland överläkarna i Gräsmarksgruppen
med de former projektet skulle bedrivas i. Diskussionen om ”veckan” i
föregående kapitel är ett exempel på detta. Med former åsyftas här, inte
endast det sätt varpå projektet bedrevs (exempelvis vilken metod man
skulle använda), utan också åsikter om tjänstemannaledningen, eftersom
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tjänstemannaledningen kom att förknippas med LiV 2002. Många
uppfattade att LiV 2002 var deras idé.

7.3.1 Toppstyrt och bristande delaktighet
Majoriteten av respondenterna upplever att LiV 2002 är ett toppstyrt
projekt. Ett av tjänstemannaledningens honnörsord var delaktighet, vilket
man gav uttryck för både i media och i intern kommunikation, men
många kände sig inte delaktiga. Med delaktighet uppfattades bland hälso-
och sjukvårdspersonalen att de skulle vara med att utforma projektet eller
att de i alla fall skulle få stora frihetsgrader för hur projektet skulle utföras.
Istället upplever flera intervjupersoner att det gavs förhållandevis konkreta
direktiv om vilka mål som skulle nås, hur dessa mål skulle nås och vilket
verktyg som skulle användas (LOTS-modellen).

Sen kom det väl lite grann från ovan, pang-pang-pang, att andre december
skulle vi komma på möte för information och sen när vi väl kom på det
mötet så kom det väl lite grann också som uppifrån bara då, att vecka då
och då skulle vi vara på internat, pang-boom, inga diskussioner utan så är
det. Och det här var väl mycket som många reagerade på va, att det kom
lite för mycket ovanifrån. Bestämt redan från början. (sjuksköterska)

Det ena tror jag är en ganska stor misstro som finns och det andra är ju att
man ju faktiskt känner sig ganska så överkörd och att det inte finns någon
dialog egentligen. Man pratar mycket om delaktighet och det klingar ibland
lite illa därför att det känns inte riktigt som det är någon delaktighet och
man känner ett väldigt ifrågasättande, här har man ju lagt ner, under väldigt
många år, mycket arbete. Det har ju funnits grupperingar här i lednings-
grupper och inom i stort sett alla specialiteter. (överläkare, psykiatri)

Ledningens tal om delaktighet stämmer inte överens med deras handlande,
enligt flera intervjupersoner. Dessutom känner en del viss besvikelse
eftersom de upplever att hälso- och sjukvårdspersonalens erfarenhet inte
värdesätts av ledningen. Många känner sig ”överkörda”.

Somliga hävdar också att talet om delaktighet är ett sätt att dölja det
egentliga syftet med LiV 2002. En överläkare i kirurgi hävdar exempelvis
att syftet med LiV 2002 är att ”… få ordning på landstingets ekonomi
genom en mycket uttalad och särpräglad topp- och centralstyrning.” En
annan överläkare, i psykiatri, uppfattar LiV 2002 som ett medel i ett
maktspel om hälso- och sjukvården mellan tjänstemännen och ledande
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läkare. Han exemplifierar genom att återberätta incidenten i Gräsmark.44

Med delaktighet avsåg dock tjänstemannaledningen inte att alla anställda
skulle få möjlighet att bestämma över de övergripande och strategiska
frågorna kring LiV 2002, vilket var uppfattningen som många anställda
hade. Syftet var snarare att skapa möjlighet till ökad delaktighet beträffan-
de den lokala verksamhetens utveckling. Men i viss utsträckning även i
strategiska frågor, exempelvis genom bildandet av den nya ledningsgrupp-
en (se 5.4). Dessutom syftade LiV 2002 till att åstadkomma annat än
delaktighet. LiV 2002 var uttryck för en politisk vilja, exempelvis att nå
ekonomi i balans, som ytterst byggde på skattebetalarnas och väljarnas
behov samt statsmakternas krav.

Delaktighet handlar inte om det som landstingsstyrelsen och landstings-
fullmäktige har ett ansvar för. Utan LiV 2002 syftar till att öka personalens
delaktighet i den egna verksamhetens utveckling. (fd landstingsdirektör)

Hälso- och sjukvårdspersonalen kom dock att uppfatta delaktighet på det
sättet att befogenheter skulle delas ut till de olika processgrupperna att
själva bestämma över innehållsmässiga delar av arbetet. Diskrepansen
mellan den avsedda och den uppfattade delaktigheten bidrog till att många
såg LiV 2002 som ett toppstyrt projekt och att bilden av en maktfullkomlig
ledning spred sig i organisationen. Ledningen var medveten om detta och
hävdade att bilden som spreds var orättvis. En orsak till missuppfattningen
kan möjligen vara en ovana hos hälso- och sjukvårdspersonalen att delta i
landstingsövergripande förändringar. Omorganisationer och förändrings-
arbeten var vardag men dessa hade inte varit av strategisk karaktär utan
mer rört sig kring förändringar på enskilda arbetsplatser. Att LiV 2002
avsåg att skapa en gemensam inriktning inom LiV saknades det förståelse
för. En högre tjänsteman försvarar hälso- och sjukvårdspersonalens
position.

…man kan liksom inte diskutera om det finns delaktighet eller inte, för det
är helt och hållet upp till den enskilde, hur man upplever situationen. Och
det är ju väldigt subjektivt då. Om ledningen säger -ja men ni är delaktiga,
ni får reda på allt som händer och vi ger er en chans att vara med och så
där. Det kan de ju säga tills de blir blå i ansiktet om personalen ändå inte
känner detta utan att man känner att; här drivs en utveckling, ja vi blir
väldigt knapphändigt informerade och vi känner inte att vi överhuvudtaget
tillfrågas om vad vi tycker och så där. Känner man så, då är man ju inte
delaktig. Vad än ledningen säger. (högre tjänsteman)

                                                
44 ”Uttåget ur Gräsmark” är en historia som återkommer i flera intervjuer och även
i samband med deltagande observation.
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7.3.2 Tidsaspekten
Tidsåtgången för LiV 2002 var den egentliga orsaken till diskussionen om
”veckan” på Gräsmarksmötet i november 1998. Motståndet gällde inte
själva idén att genomföra verksamhetsplanering enligt LOTS-modellen.
Läkare i chefspositioner som var med hävdade att de helt enkelt inte
kunde avvara personal en hel vecka eftersom bemanningsläget var
ansträngt. Veckan togs bort, vilket å andra sidan inte gjorde att arbetet i
processgrupperna tog kortare tid, snarare tvärtom. Vissa intervjupersoner
hävdar att de ägnat sig åt processgruppsarbete dubbelt så lång tid jämfört
med den vecka som LOTS-modellen föreskriver. Många som varit med i
processgrupperna upplever också att arbetet tagit för mycket tid i anspråk.
Vissa har offrat sin fritid för ett förändringsarbete som de inte alltid har
förstått syftet med.

För det första så kan man då lämna sitt ordinarie för att vara borta och göra
någonting. Det kostar alltså mycket för den enskilde att vara borta. Det är
ingen som gör mitt jobb när jag är borta, utan jag får ju skjuta på det och
försöka ta hand om det sedan. Om jag nu är processägare då tar det en viss
mängd tid, så det är ju inte så att de säger att här har du 100 timmar, utan
det är ju som alltid, det läggs ju ovanpå. (överläkare, psykiatri)

Det allvarligaste med tidsåtgången, menar respondenterna, är dock inte att
det kostar energi för den som är med i processgruppen utan snarare att det
tagit värdefull tid från kontakten och arbetet med patienterna. Viljan att
lämna sitt ordinarie arbete, där arbetssituationen allt som oftast var
pressad, för att ägna sig åt ett projekt, som många hade svårt att förstå
syftet med, var minst sagt låg. Många ifrågasätter prioriteringen som gjorts
av landstingsledningen, särskilt när det förväntade resultatet känns oklart.
Särskilt läkarna hävdar att de redan utför väldigt mycket arbete som inte
har med patienter att göra, framför allt i form av att fylla i blanketter om
behandlingar som de har utfört. Att i det här läget delta i ett projekt, som
dessutom kostar massor med pengar och som många hyser dubier över vad
gäller nyttan av känns inte meningsfullt. Med tanke på det ogynnsamma
ekonomiska läge som landstinget befann sig i och de ständigt åter-
kommande sparbetingen ansåg en del att det var en märklig situation att
börja en så massiv satsning som LiV 2002 innebar. De flesta respondenter
kan inte förstå hur LiV 2002 ska skapa en ekonomi i balans.

7.3.3 Sammanfattning av uppfattningar rörande formerna
För att sammanfatta uppfattningarna om de former som projektet har
bedrivits i så kan man hävda att hälso- och sjukvårdspersonalen är negativ.
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En orsak till denna uppfattning är förmodligen att tjänstemannaledningen
och hälso- och sjukvårdspersonalen har tilldelat begreppet delaktighet
olika mening. Med delaktighet menar tjänstemannaledningen att personal-
en ska bjudas tillfälle att delta i LiV 2002-arbetet genom medverkan i
processgrupperna. Hälso- och sjukvårdspersonalen hade däremot förväntat
sig att själva få bestämma om den övergripande inriktningen för hela
projektet. Dessutom anser de flesta att tillvägagångssättet för att skriva
verksamhetsplaner varit omständligt och tagit för mycket tid i anspråk; tid
som istället hade kunnat ägnas åt patienterna.

7.4 Tolkning: Meningstilldelning av kvalitetsidén
I kapitel sex hävdades att hälso- och sjukvårdspersonalens kulturella före-
ställningar kunde beskrivas som patientorienterade. Denna tolkning ska
vidareutvecklas något i detta avsnitt. I kapitel sex visades även att aktörs-
grupperna inom Gräsmarksgruppen tilldelade kvalitetsidén olika mening.
Mot bakgrund av det sistnämnda ställdes i det här kapitlets inledning
följande fråga: Hur mottogs kvalitetsidén av hälso- och sjukvårdsperso-
nalen? Genom att redogöra för den mening (Weick 1979, 1995) som
tilldelades centrala idéer i LiV 2002 samt de uppfattningar hälso- och
sjukvårdspersonalen konstruerade om formerna för projektet har ett svar
på frågan antytts – ett svar som här ska fördjupas.

7.4.1 Fragmentarisk och disparat meningstilldelning
Tidigare i kapitlet beskrevs den mening som respondenterna tilldelade
kvalitetsidén som fragmentarisk och disparat. Begreppen definierades
tentativt men definitionerna ska här preciseras. Fragmentarisk tilldelning
av mening definieras som att en aktörsgrupp eller individ i ringa eller
ingen utsträckning tilldelar organiseringsidéer någon mening. Motsatsen
till fragmentarisk meningstilldelning benämns fullkomlig och definieras
som att en aktörsgrupp eller individ i hög utsträckning tilldelar organi-
seringsidéer mening. Disparat tilldelning av mening definieras som att
tilldelningen skiljer sig åt mellan olika aktörsgrupper eller individer.
Motsatsen till disparat meningstilldelning benämns unison och definieras
som att tilldelningen av mening som görs av aktörsgrupper eller individer
är likvärdig.

Den mening som tilldelats kvalitetsidén av intervjupersonerna framstår
som fragmentarisk och disparat. LiV 2002 skapar inga enhetliga föreställ-
ningar. De flesta intervjupersoner har i ringa eller ingen utsträckning
tilldelat kvalitetsidén mening och den meningstilldelning som gjorts skiljer
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sig åt mellan dem. Med tanke på att deltagarna i processgrupperna vid
tidpunkten för intervjuerna varit med och tagit fram verksamhetsplaner
utifrån denna idé är detta förvånansvärt. En möjlig orsak till den fragmen-
tariska och disparata meningstilldelningen kan vara att kvalitetsidén
framstår som en förhållandevis bred och öppen idé. ”Bred” i bemärkelsen
att flera ifrån varandra skilda och relativt omfattande mål ska förverkligas.
”Öppen” i bemärkelsen att olika tolkningar om vad idéns innehåll är kan
göras. Relateras detta till processgrupperna, där personsammansättning var
homogen inom grupperna men heterogen i jämförelse med varandra, är en
rimlig tolkning att varje grupp gjorde sin specifika tolkning av kvalitets-
idén. Dessa tolkningar kan mycket väl ha gjorts utifrån specifika kulturella
föreställningar i grupperna, vilka förmodligen divergerade. Processgrupper-
na kan möjligen betraktas som subkulturer. För att bland annat undersöka
om detta är en rimlig tolkning kommer en studie av processgruppen för
äldre multisjuka (P-ÄMS) presenteras i nästkommande kapitel. Om den
mening som tilldelas kvalitetsidén inom den gruppen är mer unison och
fullkomlig än den meningstilldelning som detta kapitel visat på skulle den
här gjorda tolkningen få stöd.45

Även om hälso- och sjukvårdspersonalen tilldelar kvalitetsidén disparat
och fragmentarisk mening framstår än en gång patienten som en gemen-
sam symbol. Patienten är den behövande, som hälso- och sjukvårdsperso-
nalen är till för och som de ska göra nytta för. Många av intervjupersoner-
na har svårt att se vilken nytta de gör för patienterna när de ägnar sig åt
arbetet i processgrupperna. Den meningstilldelning av kvalitetsidén som
möjligen kan beskrivas som unison och fullkomlig utgår även den från
patienten. En översättning som flera bland hälso- och sjukvårdspersonalen
gjort av kvalitetsidén verkar vara att den motverkar patientarbetet. I före-
gående kapitel hävdades att klinikcheferna i Gräsmarksgruppen översatt
kvalitetsidén på ett likartat sätt. De tolkningar som gjorts i det här kapitlet
verkar således även de peka mot att hälso- och sjukvårdspersonalens
kulturella föreställningar på en aggregerad nivå kan karakteriseras som
patientorienterade. Tolkningarna visar dock fortfarande på att det är svårt
att precisera dessa kulturella föreställningar.

                                                
45 Det hade naturligtvis varit önskvärt att studera fler processgrupper än P-ÄMS för
att kunna karakterisera processgrupperna som subkulturer. Studier av två andra
processgrupper, som skiljde sig en del från P-ÄMS, planerades till hösten 2000.
Arbetet startades dock inte, vilket även var fallet med andra tilltänkta process-
grupper.
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7.4.2 Disparata kulturella föreställningar om delaktighet
I det här kapitlet har det också hävdats att hälso- och sjukvårdspersonalens
uppfattning om de former som LiV 2002 bedrevs enligt i första hand kan
beskrivas som negativ. En viktig orsak till denna uppfattning var att arbetet
i processgrupperna ansågs ta allt för mycket tid i anspråk. En annan orsak,
som möjligen kan peka på källan till den negativa inställningen, var att de
inte kände sig delaktiga i LiV 2002.

Begreppet delaktighet tilldelas olika betydelser av aktörsgrupperna inom
LiV. För den nya ledningen innebar delaktighet inte att alla skulle vara
delaktiga inom samtliga områden. Exempelvis hävdar den nya ledningen
att alla inte kan vara delaktiga i de strategiska besluten. Snarare definierade
den nya ledningen ett område inom vilket hälso- och sjukvårdspersonalen
tilläts att vara delaktiga. Även om några klinikchefer deltog i Gräsmarks-
gruppens strategiska arbete skulle de allra flesta involveras i kvalitetsarbetet
genom deltagande i processgrupperna. Delaktighet för den enskilde
aktören bestod i möjligheten att involvera sig i utvecklingen av det egna
verksamhetsområdet.

Hälso- och sjukvårdspersonalen förväntade sig dock en mer omfattande
delaktighet. De förväntade sig att själva få bestämma den övergripande
inriktningen på projektet, i alla fall för det egna verksamhetsområdet. Eller
annorlunda formulerat; de förväntade sig inte att så många aspekter av
projektet skulle vara definierade i förväg. Det föreföll märkligt för dem att
verksamhetsplanen skulle skrivas enligt en förutbestämd modell (LOTS)
som dessutom angav i vilken ordning arbetet skulle utföras samt att
processkartor skulle konstrueras för samtliga patientgrupper.

Debatten om begreppet delaktighet kan ses som ett uttryck för att olika
kulturella föreställningar om organisering möts. Den nya ledningen står för
en traditionell ledningslogik, där mål och riktlinjer definieras i toppen och
där medlen för att nå målen anges av medarbetarna. Hälso- och sjukvårds-
personalen ger uttryck för den speciella typ av verksamhetslogik som
verkar finnas bland dem vars essens kan ses som att de själva vill bestämma
vad som ska göras och inte göras. De vill inte ledas utan vill ha stor frihet
att själva bestämma organiseringen. Mötet mellan ledningslogiken och
verksamhetslogiken, vilket debatten om delaktighet kan ses som ett uttryck
för, kan förmodligen betraktas som en underliggande orsak till motsätt-
ningarna mellan den nya ledningen och hälso- och sjukvårdspersonalen.

För att sammanfatta kan arbetet med att skriva verksamhetsplaner i
processgrupperna, som hävdades i kapitlets inledning, ses som en fortsatt
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materialiseringsprocess av kvalitetsidén inom LiV. Det förefaller som att de
översättningar som görs av den övergripande verksamhetsplanen hos flera
intervjupersoner framstår som fragmentarisk. Om tolkningarna som görs i
processgrupperna jämförs med varandra framstår översättningen som
disparat. Det är dock svårt att på ett mer bestämt sätt uttala sig om gjorda
översättningar överensstämmer med de som gjorts i verksamhetsplanen
eller inte. Men det verkar som om de flesta processgrupper inriktat arbetet
mot att göra något gott för patienterna och i viss mån för personalen.
Ekonomin och processorienteringen verkar däremot inte ägnats allt för
stor uppmärksamhet. Arbetet i processgrupperna tydliggjorde även
skillnader i kulturella föreställningar hos den nya ledningen och hälso- och
sjukvårdspersonalen. Debatten om begreppet allas delaktighet är ett
uttryck för detta.

Det kan således utifrån det här kapitlet vara svårt att besvara frågan om hur
kvalitetsidén mottogs av hälso- och sjukvårdspersonalen. Genom att i nästa
kapitel redovisa studien av en processgrupp kan en mer definitiv tolkning
rörande översättningen av kvalitetsidén bland hälso- och sjukvårds-
personalen göras. Den studien kommer även fördjupa i detta och föregåen-
de kapitel gjorda tolkningar om hälso- och sjukvårdspersonalens kulturella
föreställningar.
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8. BESÖK I EN PROCESSGRUPP
I föregående kapitel redovisade jag intervjuer med deltagare i olika process-
grupper. Jag hävdade att den tolkning som gjordes i kapitel sex – att hälso-
och sjukvårdspersonalens kulturella föreställningar kunde beskrivas som
patientorienterade – fick stöd men att det fortfarande var svårt att precist
bestämma hälso- och sjukvårdspersonalens kulturella föreställningar. Jag
argumenterade också för att den nya ledningen och hälso- och sjukvårds-
personalen hade olika kulturella föreställningar om delaktighet. Tolkning-
en i kapitel sju fokuserade dock i första hand vilken mening som hälso-
och sjukvårdspersonalen tilldelade kvalitetsidén. Det huvudsakliga intryck-
et jag fick var att meningstilldelningen kunde karakteriseras som disparat
och fragmentarisk. En orsak till det sistnämnda, hävdade jag, kunde vara
att personerna som intervjuades hade ingått i olika processgrupper och
därmed också hade erfarenhet från skilda organisatoriska praktiker – från
psykiatri till akutsjukvård. Möjligen är det så att meningstilldelningen är
mer unison och fullkomlig inom en och samma processgrupp.

För att fördjupa de problemområden som uppenbarades i föregående
kapitel studerades en processgrupp – processgruppen för äldre multisjuka
(P-ÄMS) – mer intensivt (under perioden 14/12-99 till 19/9-00). Studien
ska redovisas i detta kapitel. Speciellt intresse ägnas åt att belysa följande
frågor:

• Är det så att en huvudorsak till den disparata och fragmentariska
meningstilldelningen av kvalitetsidén beror på att de kulturella före-
ställningarna skiljer sig åt mellan de olika processgrupperna? Frågan
syftar till att fördjupa kunskapen om översättningen av kvalitetsidén
inom LiV och därmed även dess institutionalisering.

• Vad är det som händer när kvalitetsidén kommer till process-
grupperna? Frågan syftar till att belysa effekterna av kvalitetsidén inom
LiV.

Arbetet i processgruppen följde i princip LOTS-modellens struktur (se
figur 6.1). P-ÄMS träffades vid sju tillfällen (innan verksamhetsplanen var
klar) på olika konferensanläggningar i Karlstad. Fem av dessa tillfällen var
endagsmöten och två varade två dagar. Gruppens möten studerades med
deltagande observation.46 Intrycken från den deltagande observationen
kommer att redovisas i kapitlet. Därefter kommer vissa teman att fördjupas
utifrån intervjuer som gjordes med sex gruppmedlemmar och jämföras
med föregående kapitel. Kapitlet inleds med en beskrivning av gruppen.

                                                
46 Jag deltog inte vid det första tillfället.
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8.1 Något om gruppen
Som tidigare nämnts har arbetet med LiV 2002 bedrivits i olika process-
grupper. För hälso- och sjukvårdens vidkommande har dessa grupper haft
till uppgift att arbeta med en viss diagnos eller patientgrupp utifrån
riktlinjerna i den övergripande verksamhetsplanen. Exempel på diagnoser
som bearbetats i processgrupper är, missbruk, höftledsfrakturer och akut
skada. Arbetet i P-ÄMS koncentrerades runt den äldre multisjuke, dvs
äldre personer ”med en sammansatt, komplex medicinsk bild som drabbas
av akut sjukdom” (LiV 2000:3).

Gruppen bestod av 29 personer och dominerades av kvinnor (fyra var
män). De flesta var sjuksköterskor, varav vissa hade chefsbefattningar. Men
det ingick också tre läkare (av vilka två var män), någon sjukgymnast och
arbetsterapeut, några undersköterskor/vårdbiträden liksom två represen-
tanter från pensionärsorganisationer (båda män). Gruppen leddes av en
processägare, en sjuksköterska från centralsjukhuset (CSK). För att förstå
verksamhetsutvecklingsverktyget som användes (LOTS-modellen) hade
gruppen en processledare – en tjänsteman som hade specialutbildats i
LOTS-modellen – till hjälp. Eftersom kommunerna i samband med
ÄDEL-reformen (1992) hade tagit över mycket av vårdansvaret för de äldre
patienterna var representationen från de värmländska kommunerna
betydande (17 deltagare var från olika kommuner i Värmland47), vilket inte
var så vanligt i andra processgrupper. P-ÄMS hade alltså inte till uppgift att
arbeta med en viss diagnos utan med en patientgrupp som har flera
diagnoser samtidigt. Detta i kombination med en hög representation av
kommunanställda, omvårdnadspersonal och kvinnor särskiljer gruppen
något från övriga processgrupper.

8.2 Processarbetet börjar
Min första kontakt med processgruppen skedde i samband med dess andra
möte (som varade 14-15/12-99). Mötet ägde rum på en konferensanlägg-
ning i Karlstad där gruppen hade en sal till sitt förfogande. Mötet inleddes
med fika (vilket var fallet även på kommande möten) i konferensanlägg-
ningens restaurang. Där slog jag mig ner tillsammans med några grupp-
medlemmar. I samband med fikat fördes ett samtal om att ortopedkliniken
vid CSK skulle flytta, vilket hade skapat en del motsättningar med andra
kliniker, bland annat med medicinkliniken som beskylls för att ha skygg-

                                                
47 Många av dessa bytte huvudman i samband med ÄDEL-reformen, vilket
innebar att de flesta hade arbetat inom LiV någon gång.
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lappar. Någon säger att det alltid är smärtsamt med förändringar eftersom
ledningen aldrig ger några besked.

Efter avslutad fika slår vi oss ner i salen. Jag ombeds att presentera mig och
säger att jag är doktorand i företagsekonomi vid Karlstads universitet och
att jag i mitt avhandlingsarbete följer LiV 2002. Jag säger också att jag kom-
mer att följa arbetet i processgruppen tills de har skrivit sin verksamhets-
plan och att detta är ett led i mitt forskningsprojekt. Jag garanterar också
att allt som sägs i processgruppen kommer att behandlas anonymt.

På förra mötet hade processgruppen diskuterat vilka förväntningar de hade
på arbetet, vilka nu har ”listats” på tavlan av processägaren. Exempelvis
förväntas en större samverkan mellan olika enheter (exempelvis kommun
och landsting), att patienten ska få det bättre, att vården ska bli effektivare
samt att gemensamma riktlinjer för omhändertagandet av den äldre multi-
sjuke ska skapas. En diskussion om dessa punkter tar vid. Någon tycker att
det skulle vara lämpligt att bjuda in politiker och tjänstemän för att
förankra dessa förväntningar hos dem. Flera i gruppen anser att det är ett
bra förslag men tycker att man kan vänta tills arbetet har fortskridit något.

Utifrån de förväntningar som gruppen hade på arbetet har processägaren
formulerat ett tentativt syfte som hon visar på en OH-bild. ”Syftet med
processarbetet är att utforma en verksamhetsplan som skall ligga till grund
för att förbättra samspelet mellan olika vårdgivare.” Gruppen tycker att det
är ett bra syfte som kan vägleda arbetet.

Efter det tar processledaren vid som visar en OH-bild på stegen i LOTS-
modellen (se figur 6:1), samtidigt som hon ger en kort förklaring om vad
de olika begreppen står för. Hon säger att utgångspunkten tas i punkten
rapportering som handlar om historik, nuläge och framtid. Förutom
rapporteringsdelen ska gruppen, under de två dagar som mötet kommer
vara, även diskutera mål, framgångsfaktorer och syfte.

När jag senare intervjuade några personer som medverkade i process-
gruppen, ansåg samtliga att termerna i LOTS-modellen till en början var
svåra att förstå. En del vande sig efter hand. ”Det var krångligt de första
gångerna innan man kom in i vad modellen stod för och vad [begreppen]
betyder. Sedan tycker jag inte att det har varit så krångligt…” (sjuksköter-
ska). Andra upplevde dem som ett hinder. ”…jag vet att det ska läggas upp
på ett visst sätt, men jag tyckte det var lite för svåra ord. Man skulle haft
enklare svenska ord…” (sjuksköterska).
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8.2.1 Historik, nuläge och rapportering
Gruppen börjar med att diskutera historik och kommer fram till att ÄDEL-
reformen är en viktig del för historieskrivningen rörande äldre multisjuka.
Efter en stund utses en kvinnlig läkare att skriva historiken som ska vara
klar till nästa möte. Därefter delas processgruppen in i smågrupper, utifrån
de distrikt som deltagarna kommer ifrån, för att diskutera nuläget i negativa
och positiva termer.

Under redovisningen av grupparbetet hävdar gruppen från östra distriktet
att det är en fördel att arbeta med äldre multisjuka på ett länsdelssjukhus,
bland annat beroende på att patienten slipper omflyttningar. Gruppen
hävdar också att vårdplaneringen48 för den äldre multisjuke fungerar bra.
Däremot är det ofta långa väntetider för den äldre multisjuke och många
känner sig ensamma. Det genomgående temat i redovisningen om nuläget
är att man tar utgångspunkt i patienten och dennes behov. Det gäller inte
enbart att erbjuda patienten vård utan också informera patienten om vilka
möjligheter som finns, vilket många gånger är svårt eftersom de äldre
multisjuka ofta är förvirrade och har svårt att ta till sig information.

Efter lunchen, som intas i konferensanläggningens restaurang, återsamlas
gruppen för fortsatta diskussioner om punkten rapportering. Processägaren
introducerar nästa grupparbete som ska handla om framtiden ur ett med-
arbetar- och patientperspektiv. Någon säger att ekonomin måste med
också ”…för den påverkar allt.” Det grupparbete som genomförs resulterar
i ett sammelsurium av tankar om framtiden. Privatiseringen av hälso- och
sjukvården kommer att öka liksom användandet av IT-hjälpmedel. Patien-
terna kommer att vilja ha ett större inflytande över sin vård och kraven på
delaktighet bland personalen kommer att bli större. Gruppen tror också att
omorganisationer kommer att vara vardag eftersom det ekonomiska läget
kommer att tvinga hälso- och sjukvården till ständiga förändringar. Fram-
tidsbilderna koncentreras inte så mycket till den äldre multisjuke utan till
hälso- och sjukvården i allmänhet.

8.2.2 Syfte och framgångsfaktorer
Efter redovisningen går processgruppen vidare till nästa fas i arbetet, vilket
enligt LOTS-modellen skulle vara mål men processledaren tycker att det är
lämpligare att börja med syfte och framgångsfaktorer. Processledaren säger att

                                                
48 Vårdplanering resulterar i en vårdplan som är en skriflig plan för omvårdnanden
av en viss patient. Planen är ett arbetsredskap för sjuksköterskor och annan
omvårdnadspersonal.
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ett syfte har tre beståndsdelar. Vad ska vi göra? För vem ska vi göra det
(hon exemplifierar med brukare, beställare, betalare och beslutare)? Och
varför ska vi göra det? Därefter kommer hon in på vad framgångsfaktorer
är för något (och det handlar om hur det ska göras). När det gäller fram-
gångsfaktorerna är det viktigt att beakta de förväntningar kunderna har och
de förutsättningar som finns, hävdar processledaren. Skärningspunkten
mellan dessa två storheter är de möjliga framgångsfaktorerna. Lite för-
virring uppstår i gruppen om vad skillnaden mellan en framgångsfaktor
och en aktivitet är. När det gäller framgångsfaktorer är det viktigt att hitta
något unikt som kan hjälpa organisationen framåt, säger processledaren.

Den första dagen avslutas med att deltagarna delas in i smågrupper som
ska diskutera syfte och framgångsfaktorer. Redovisning av diskussionen ska
ske nästkommande dag.

Gruppen återsamlas klockan 08:30. De fyra smågrupperna redovisar vad de
kommit fram till för syften och framgångsfaktorer. Någon grupp ironiserar
över att de är anställda på en amerikansk firma som ska försöka att skaffa
sig kunder. Usch och fy hörs i församlingen. Några grupper har tagit fasta
på att samverkan mellan kommun och landsting är ett viktigt syfte. Alla
grupper tycker att situationen för den äldre multisjuke bör förbättras eller
att han/hon erbjuds möjlighet att ”…leva ett gott liv…” som någon skriver
på tavlan. De flesta grupper poängterar också att det är viktigt att forma
team för vård av äldre multisjuka bestående av olika kompetenser,
eftersom den äldre multisjuke ofta har en komplex sjukdomsbild. De fyra
grupperna har alla formulerat utförliga syften som kan ligga till grund för
att formulera det slutgiltiga syftet, vilket processägaren ger ett förslag på:

Vi ska genom teamarbete skapa förutsättningar för en tydlig vårdkedja,
innehållande former för diagnostik, behandling, rehabilitering, omvårdnad
och social omsorg för äldre multisjuka så att varje enskild individ kan få
sina egna behov tillgodosedda på rätt vårdnivå med rätt kompetens.49

Samtliga grupper har (implicit eller explicit) delat upp framgångsfaktorerna
i två kategorier – framgångsfaktorer för vårdtagare respektive för vård-
givare. Intressant att notera är att framgångsfaktorer för det ekonomiska
målet (ekonomi i balans) saknas. För vårdtagarens del är det viktigt att de
får känna trygghet, att de respekteras och att de får ett gott bemötande,
vilket alla grupper är förhållandevis eniga om. Ett begrepp som är centralt

                                                
49 Endast marginella modifieringar gjordes av syftet jämfört med det som finns in
den färdiga verksamhetsplanen.
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för vårdgivaren är helhetssyn men det är inte riktigt klart vad som åsyftas
med detta begrepp. Det som först och främst åsyftas är att vårdgivaren
måste se till ”hela” patienten (eller människan) eftersom den äldre multi-
sjuke har flera problem samtidigt av både fysisk och psykisk karaktär. Det
går inte att betrakta den äldre multisjuke som ett ”dåligt knä” hävdar
någon. Det är lite oklart om helhetssynen också ska gälla organisationen,
dvs att flera organisatoriska enheter behöver involveras för att ta hand om
vårdtagaren (vilket verkar rimligt med tanke på förespråkandet av
teamarbete).

Efter fortsatt arbete med framgångsfaktorerna kommer gruppen fram till
att personalens förmåga till helhetssyn är den centrala framgångsfaktorn
för ett gott omhändertagande av den äldre multisjuke. Viktigt för att skapa
denna helhetssyn är att den geriatriska och gerontologiska50 kompetensen
hos all personal förbättras, att det skapas ett förtroende mellan vårdgivare
och patient samt att patienten känner sig trygg. Framgångsfaktorn helhets-
syn tar alltså sin utgångspunkt i medarbetarna (nöjda medarbetare), det är
deras tänkande och beteende som ska präglas av helhetssyn. Helhetssynen
kommer att medföra att den äldre multisjuke känner sig mer nöjd med
vården (nöjda patienter). Relaterat till LiVs övergripande mål så kan det
konstateras att helhetssyn rör relationen mellan nöjda medarbetare och
nöjda patienter samt att detta förhållande är positivt. Det ekonomiska
målet beaktas emellertid inte, i alla fall inte explicit.

8.2.3 Mål
Nästa punkt på dagordningen är mål. Processledaren inleder med att för-
klara att ett mål är det framtida tillstånd eller resultat som processgruppen
vill och ska uppnå vid en viss tidpunkt. Det är viktigt att målen utgår från
framgångsfaktorerna och syftet samt att de är mätbara, meningsfulla,
realistiska och konkreta. Processledaren ritar upp LiVs övergripande
måltriangel (se figur 7:1) för att visa på vad LiV som helhet vill
åstadkomma. Hon säger också att målen ska vara på kort (1 år) och långsikt
(3 år). Deltagarna delas in i smågrupper och ett grupparbete om mål tar
vid.

Många tycker det är svårt att formulera mål som är mätbara och det råder
lite oklarhet om vad ett mål egentligen är för något. Genomgående är dock
att kompetensen bland personalen måste höjas på lång sikt så att den äldre

                                                
50 Geriatrik är läran om åldrandets sjukdomar och gerontologi är läran om det
naturliga åldrandet.
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multisjukes lidande kan minskas. Kompetensen får gärna samlas i form av
geriatriska team inom sjukhusen bestående av flera olika kompetenser. På
kort sikt behöver informationsutbytet i vårdkedjan förbättras, främst
informationsutbytet mellan landsting och kommun. Vårdplaneringen och
epikrisen51 bör också förbättras enligt några grupper. Efter att redovisning-
en är klar åker deltagarna hem till sitt och det bestäms att processgruppen
ska träffas om en och en halv månad igen för att fortsätta arbetet.

8.3 Konsolidera det som gjorts
När processgruppen träffas igen (25/1-00) inleder processägaren med att
dela med sig av sin frustration över hur gruppen ska bli klar med verksam-
hetsplanen. Hon tycker att det känns svårt och oöverblickbart. Många
gruppmedlemmar nickar instämmande. Stämningen i processgruppen kan
i allmänhet beskrivas som förstående; det finns en stor förståelse för att
arbetet är svårt och komplicerat. Samtalsklimatet kan beskrivas som gott,
även om det är så att några personer yttrar sig mer än andra, främst en
läkare och sjuksköterskor i chefspositioner.

Dagens möte ska ägnas åt att ”konsolidera det som redan har gjorts” (som
processledaren uttrycker det), innebärande att vissa aspekter som behand-
lades på förra mötet ska vidareutvecklas. Processägaren och processledaren
tycker att syftet känns klart men att gruppen måste arbeta vidare med
rapportering (främst nuläget), framgångsfaktorer och mål.

Det första grupparbetet handlar om nuläget. Samtliga smågrupper är
överens om att samarbetet mellan primärvården, kommuner och sluten-
vården bör förbättras. Ett problem är begreppet medicinskt färdigbehand-
lad, vilket avgör när patientansvaret övergår från en vårdgivare till en
annan (ibland även övergång mellan huvudmän) och vilken läkare som är
ansvarig för patienten. Kommunikationen brister ofta mellan olika vård-
givare varför det råder förvirring om vem som har ansvaret för patienten.
Journaler är också ofta ”på drift”, vilket gör att det kan vara svårt att
behandla en patient eftersom patientens sjukdomshistoria inte är känd. För
att ”riva murarna” mellan olika enheter tycker en grupp att man ska
praktisera hos varandra eller att ett system för arbetsbyte ska etableras.
Många tycker också att en helhetssyn på den äldre multisjuke saknas,

                                                
51 En epikris är en berättelse om patienten och det finns huvudsakligen två typer
av epikriser. Läkarepikrisen behandlar patientens medicinska tillstånd och skrivs
av en läkare. Omvårdnadsepikrisen skrivs av en sjuksköterska och behandlar
omvårdnads- och funktionsfrågor.
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varför det är viktigt att all personal lär sig att se hela människan genom att
det geriatriska förhållningssättet utvecklas. En annan brist är att det finns
för få distriktsläkare, vilket gör att väntetiderna ofta blir onödigt långa.
Distriktsläkarna utgör en flaskhals.

Nästa grupparbete handlar om framgångsfaktorer. Efter en kort repetition av
begreppet får smågrupperna till uppgift att sätta upp några begrepp per
grupp för att framgångsfaktorerna ska bli mer konkreta. Av redovisningen
framgår att det råder stor enighet. Processgruppen bestämmer sig för att
helhetssyn, kompetens, bemötande och samordning/samverkan är de
framgångsfaktorer som ska gälla.

Gruppen går snabbt vidare till målen där mätbarhet är viktigt enligt
processledaren. Processägaren frågar om gruppen ska ta hänsyn till LiVs
övergripande mål och ritar upp måltriangeln (se figur 7.1) på tavlan. ”Hur
får man ihop den där ekvationen” frågar hon och alla i församlingen
skrattar. Att formulera mål upplevs som svårt och det gäller särskilt att
formulera mätbara sådana. Samtliga grupper tycker att den geriatriska och
gerontologiska kompetensen behöver utvecklas – förutsättningen för att
förmågan till helhetssyn förbättras – och att samverkan mellan olika
vårdgivare behöver förbättras. Få grupper har identifierat några mätbara
mål. En grupp föreslår att antalet hembesök kan vara en indikator eftersom
detta är ett uttryck för att hälso- och sjukvården kommer till patienten
istället för tvärtom.

8.4 Verksamhetsplanen börjar ta form
Vid nästa möte (9/3-10/3-00) har processägaren skrivit ett utkast till verk-
samhetsplan utifrån de diskussioner som förts i processgruppen. Rapport-
eringsdelen innehåller, förutom det som gruppen diskuterat, en kort
historieskrivning gällande de äldre multisjukas situation i Värmland. Det
definieras också vad som åsyftas med en äldre multisjuk, vilka behov en
sådan patient har samt vilka problem som de oftast drabbas av. Framgångs-
faktorerna och syftet stämmer även de väl överens med tidigare diskus-
sioner i gruppen. Det som utvecklats är målen som består av 13 rubriker –
respekt, kontakt, helhetsbedömning, vårdnivå, vårdkedjan, teamarbete,
informationsutbyte, geriatrikerkompetens, samarbete, PAL (patientansvarig
läkare), närstående, vård i hemmiljö och kompetens – som utvecklas till
mer konkreta mål i texten. Som en inledning till kapitlet om mål återfinns
måltriangeln.

Gruppen går igenom utkastet och alla får delge synpunkter på texten. De
flesta synpunkter är av ”korrekturkaraktär” men vid målen förs en diskus-
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sion om relationen mellan målen för de äldre multisjuka och den över-
gripande måltriangeln. Processägaren tycker att processgruppens mål bidrar
till nöjda patienter och nöjda medarbetare men inte till ekonomi i balans,
vilket gruppen håller med om. ”Jag tycker att patienten kommer först”
säger någon och en annan replikerar ”Ja det är givetvis att vi har patienten
i centrum”. Tittar man på målen kan man också se att inget mål innehåller
någon direkt besparings- eller effektiviseringsåtgärd.

Konsensus kring utkastet till verksamhetsplan var således tämligen stort så
gruppen fortsätter sitt arbete mot en verksamhetsplan med ett grupparbete
om aktiviteter: Vad ska göras för att nå målen? Redovisning ska ske dagen
därpå. I samband med redovisningen är det tydligt att det är svårt för
medlemmarna att särskilja en aktivitet från övriga punkter men något som
absolut behöver förbättras är skrivandet av epikris, framför allt gäller detta
läkarepikrisen. Eftersom epikriserna är ett viktigt underlag för att göra en
helhetsbedömning av patienten och att vårdplanera för patienten är det
viktigt att de skrivs och att de skrivs snabbt. Genomgående är att små-
grupperna inte har givit några förslag på aktiviteter utan berört områden
som de anser att förändringar bör ske inom. Några känns igen sedan
tidigare, exempelvis informationsutbyte och helhetsbedömning andra är
nya, exempelvis att alla patienter ska erbjudas möjlighet till läkarbesök i
hemmet. Gruppen bestämmer sig för att fördjupa aktiviteterna vid nästa
möte. Då ska även deltagarna redovisa en processkarta för den äldre
multisjuke inom respektive distrikt.

På nästa samling (18/4-00) ägnas energin åt aktiviteter, personal- och
organisation och de processkartor som har ritats. Den sista timmen av
mötet ska en tjänsteman från kommunförbundet i Värmland komma på
besök. Arbetet inleds med ett grupparbete om aktiviteter. Under redovis-
ningen av grupparbetet kommer processgruppen fram till att fem områden
ska prioriteras. Det är viktigt att arbetet inriktas mot att skapa tvärfunk-
tionella team så att helhetssynen kan bli verklighet. Vårdplaneringen
fungerar dåligt som det är idag, varför en översyn behöver göras. Utbild-
ningsinsatser inom området måste också prioriteras. Informationsutbytet
måste förbättras genom kontinuerliga träffar mellan de som deltar i vården
av äldre multisjuka inom distrikten. Det är också viktigt att kontakten med
patientens anhöriga och andra närstående förbättras samt att bedömning
av den äldre multisjuke kan göras i hemmiljö.

Efter detta diskuteras de processkartor som har sammanställts. Två process-
kartor har gjorts, en för CSK, som är något mer komplex jämfört med den
som har gjorts för länsdelssjukhusen. Processkartorna beskriver den äldre
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multisjukes väg(ar) genom hälso- och sjukvården, från akut insjuknande till
tillfrisknande (alternativt död) samt vilka kompetenser den äldre multi-
sjuke är/kan vara beroende av i olika steg.

Det sista steget i LOTS-modellen är personal och organisation. Innehållet i
detta steg har uppkommit efter hand som processarbetet pågått och har då
listats i punktform. Dessa punkter är: utbildning, hospitering, helhets-
bedömning, teamarbete, vårdkedja, vårdnivå, vårdplanering, informations-
utbyte, närstående och vård i hemmiljö. En diskussion kring punkterna,
som blir rätt så kortvarig, tar vid, förmodligen beroende på att man redan
diskuterat personal- och organisationsfrågor under tidigare steg. Dessutom
inleder processägaren med att säga att det inte kan bli fråga om några reella
förändringar eftersom de äldre multisjuka spänner över så många disci-
pliner. Från vissa märks en oro om det verkligen kommer att bli något
resultat av processarbetet.

Mötet avslutas med att en tjänsteman från kommunförbundet kommer på
besök. Hon tycker att gruppen gjort ett ”stort” arbete men säger: ”Ni bryr
er inte så mycket om pengar i den här gruppen eller?”. ”Nej vi har inte
brytt oss så mycket om pengar” svarar en gruppmedlem. I övrigt berättar
tjänstemannen om kommunförbundets syn på och insatser inom området
äldre multisjuka och en diskussion om framtida samarbeten avslutar
mötet.

Alla delar i LOTS-modellen har nu behandlats så processägaren tar på sig
uppdraget att skriva ihop ett sista utkast till verksamhetsplan inför nästa
möte. Då ska gruppen redovisa verksamhetsplanen för några politiker och
läkare.

8.5 Verksamhetsplanen blir klar
När processgruppen samlas nästa gång (3/5-00) får medlemmarna en full-
ständig verksamhetsplan i sina händer som processägaren har skrivit ihop.
Medlemmarna ombeds att läsa igenom den för att komma med synpunk-
ter på innehållet. Den största skillnaden är, jämfört med tidigare utkast, att
ett antal aktiviteter (som tar sin utgångspunkt i målen, vilka modifierats
något) och hur dessa ska förverkligas har tillkommit. En annan skillnad är
att punkten personal och organisation har utvecklats men eftersom de
äldre multisjuka berör så många delar av hälso- och sjukvården har inga
specifika förändringsförslag givits. Istället har nio förbättringsområden av
generell karaktär identifierats. Synpunkterna på verksamhetsplanen som
ges av processgruppens medlemmar gäller snarare form än innehåll.
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Sammantaget är det sju personer som kommer på besök till gruppen vid
detta möte, två politiker, fyra läkare och en sjuksköterska. Processledaren
redogör för verksamhetsplanens huvudsakliga innehåll. Alla besökare är
överens om att gruppen har gjort ett gediget arbete. Man håller med om
att den bild som tecknats kring den äldre multisjuke stämmer. Några
kritiska uppfattningar hörs dock, exempelvis att det ekonomiska målet är
dåligt beaktat och att begreppet medicinskt färdigbehandlad behöver
preciseras. Det övergripande intrycket som ”besökarna” får är att process-
gruppen fört in ett perspektiv där ”rutor på ett organisationsschema” (som
en av dem uttrycker det) inte ska begränsa den äldre multisjukes vård-
behov – gruppen har lyckats ”riva murarna”. Mötet avslutas och jag får
intrycket alla ser tämligen nöjda ut.

Vid den sista träffen (19/9-00) med gruppen har processägaren gjort de
ändringarna som behövde göras i verksamhetsplanen. Den kritik som
riktades mot verksamhetsplanen vid förra mötet, att den inte tar hänsyn
till ekonomiska faktorer, har dock inte beaktats. En länsövergripande
styrgrupp har konstituerats, med representation både från kommun och
landsting. Den ska koordinera insatser inom omvårdnadssektorn där äldre
multisjuka utgör en viktig del. Några från processgruppen sitter med i
gruppen. Dessutom har LiV anställt en docent i geriatrik från Uppsala vars
forskning processgruppen refererat till i verksamhetsplanen. Hon kommer
också att vara med i styrgruppen.

Därmed är arbetet med verksamhetsplanen avslutat. Processgruppen är
dock enig om att planen behöver uppdateras så att det blir ett ”levande”
dokument, varför man beslutar att fortsätta träffarna i gruppen men med
lägre intensitet. Tre halvdagar var exempelvis inbokade under 2001, vilka
genomfördes men jag deltog inte.

8.6 Empirisk reflektion över arbetet i P-ÄMS
För att få en bild av gruppens syn på det arbete de har gjort intervjuades
sex medlemmar från gruppen. Det övergripande resultatet från dessa
intervjuer är att gruppen prioriterat målen nöjda patienter och nöjda
medarbetare.

Jag kan väl säga som så att medarbetarna kommer väl efter patienterna,
eftersom det är ett mänskligt material då inom situationstecken. Så själv-
fallet är det det, därför att jag vet att nöjda medarbetare gagnar målet att ha
nöjda patienter. Däremot så ligger ju ekonomin så att säga en bit utanför
och det är inte särskilt vanligt bland personalen i allmänhet att diskutera
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ekonomin, därför att det är någonting som någon annan liksom sköter.
(sjuksköterska)

Detta (att ekonomiska konsekvenser behandlades bristfälligt) var tydligt
även under arbetet med att ta fram verksamhetsplanen, exempelvis då
framgångsfaktorer och kopplingen till den övergripande måltriangeln
diskuterades. Framgångsfaktorerna delades in i rubrikerna vårdtagare och
vårdgivare. Deltagarna i processgruppen ansåg att kopplingen mellan
processgruppens mål och LiVs övergripande mål vara tydlig när det gällde
nöjda medarbetare och nöjda patienter men inte för ekonomi i balans.

Respondenterna har dock inte en helt entydig bild av vilka mål som
prioriterats. En person menar att man egentligen fokuserat mest på
ekonomiska frågor och ett par andra, som tycker att gruppen prioriterat
nöjda patienter, hävdar att gruppen delvis arbetat på fel sätt.

…sedan så tycker jag ju att man kan ju heller inte gissa hur man som
patient vill ha det eller som kund då. Man måste faktiskt ställa frågor. Det
finns olika saker som är viktiga för olika personer. (äldreomsorgschef)

Några hävdar således att det faktaunderlag som använts av gruppen har
varit bristfälligt. Diskussionen har byggt på gissningar om vad patienten
tycker är bra men egentligen vet man inte så mycket om detta. En annan
person hävdar att det också skulle ha varit önskvärt med någon form av
undersökning gällande de äldre multisjukas önskemål. Samtidigt fram-
håller en av de intervjuade att det är svårt att få överblick över patient-
gruppen, på grund av deras hälsotillstånd.

Hade det varit en patientgrupp som varit lättare att gå ut och fråga, så hade
vi säkert gjort det. Alla som har höftfraktur eller som har astma upplever
det och det. Den här gruppen är ju så stor, det är så svårt, men vi kanske
kan göra någon sådan undersökning sedan också. (sjuksköterska)

Istället för att direkt utgå från patientens behov har gruppen antingen ut-
gått från vad de förutsatt varit patientens behov eller tagit ”omvägen” över
nöjda medarbetare.

Det har ju varit så hela tiden att det vi föreslår i processen, det vi plockar
fram tror vi genererar, alltså underförstått, nöjda medarbetare och nöjda
patienter. Men det handlar ju mycket om det här med ökad kompetens och
ökad kunskap, tror jag, att det kanske mest genererar det här med nöjda
medarbetare, samverkan och den här tydligheten på något sätt i vårdked-
jan. (arbetsterapeut)

Även om den citerade arbetsterapeuten inte verkar vara så övertygad om
att det finns ett starkt samband mellan nöjda patienter och nöjda medar-
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betare är det en utbredd åsikt hos övriga intervjuade. ”Nöjda medarbetare
ger ju nöjda vårdtagare” (sjuksköterska).

Liksom i föregående kapitel kan det konstateras att de intervjuade i grup-
pen äldre multisjuka tycker att det finns ett positivt samband mellan nöjda
medarbetare och nöjda patienter. Fokus i arbetet har lagts på medarbetarna
och patienterna. Däremot råder det osäkerhet om gruppens arbete kom-
mer att leda till ekonomi i balans. ”Vi tror ju naturligtvis att det här är en
besparing” (arbetsterapeut). Gruppen har inte lyckats producera några
siffror på konkreta besparingar men verksamhetsplanen kan vara en
utgångspunkt för att besluta om besparingar, vilket en politiker som
besökte gruppen hävdade. Några intervjuade hävdar också att process-
orienteringen kommer att ge besparingar, i alla fall på längre sikt.

…i och med att man försöker få igång ett bättre flöde, en bättre organisa-
tion, så är det ju meningen att man ska spara pengar på att det inte ska bli
patienter liggande kvar på sjukhuset, att de ska bli snabbare omhändertagna
på ett bra sätt i kommunen. Det anser jag att vi har gjort. Det är ju mening-
en att man ska spara pengar, när man får det att fungera bättre. Det tycker
jag är självklart. För blir patienten liggande kvar på sjukhuset, för det första
så tappar de ju i kondition och blir rädda att komma hem och sedan så
kostar det ju mycket pengar. (distriktssköterska)

Av distriktssköterskans beskrivning framgår att hon insett vad som åsyftas
med processorientering och hur en väl fungerande processorienterad
organisation skulle kunna bidra till de tre målen (jmf Edvardsson 1996a,
Norling et al 1996). Detta är dock inte fallet hos alla respondenter men
alla känner i alla fall till begreppet och har format någon form av uppfatt-
ning om vad det betyder.

Process är ju ett ord som väldigt många använder. Det är en process, det tar
tid, processen måste få ta tid. Det är ett ord som vi slänger oss med och så
tänker vi aldrig egentligen riktigt över vad vi menar. Process, jag ser det som
utveckling kanske, ett annat ord, någonting händer, startar upp och sedan
utvecklas saker till någonting. (arbetsterapeut)

…men en process pågår ju hela tiden i en spiral eller cirkel eller vad man
nu vill säga…processorientering det är ju mer att man tittar på processerna.
Att man tittar på helheten och inte så mycket på detaljer. (sjuksköterska)

Även om de flesta tycker att process och processorientering är krångliga
begrepp har man skapat en bild av vad det innebär och tycker att process-
orientering är ett bra verktyg för att bryta ner murarna mellan kommun
och landsting. Att utarbeta processkartor som ger en bild av den äldre
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multisjukes totala sjukdomsförlopp kan bidra till ökad samverkan mellan
kommun och landsting.

Men det hörs också en del negativa röster. Samtliga deltagare har upplevt
och deltagit i en mängd projekt som det ofta inte blivit något konkret
resultat av. En del har pratat med personer som ingått i andra process-
grupper och som hävdat att det inte blivit så mycket konkreta resultat av
processarbetet. En viss oro i gruppen finns därför för att även LiV 2002
inte kommer att leda till några resultat. ”Det som kommer att bli svårt det
är att få någon riktigt praktisk nytta av det sedan, som det är med många
sådana här arbeten” (distriktssköterska). Andra tycker att LiV 2002 har tagit
mycket tid och pengar ifrån det konkreta arbetet med patienterna.

Men däremot har vi ju diskuterat lite och jag har också hört att det är ju
väldigt många personer som berörs i de här processerna, lägger ner väldigt
mycket arbete och mycket tid och pengar och att det sedan inte händer
något med det man kommit fram till. (äldreomsorgschef)

Jämfört med kapitel sju kan det sammanfattningsvis hävdas att deltagarna i
P-ÄMS har en förhållandevis positiv uppfattning om de former som
projektet bedrivits i. Få har uppfattningen att det tagit onödigt mycket tid i
anspråk, en uppfattning som var utbredd bland intervjupersonerna i före-
gående kapitel. Möjligen beror skillnaden på att medlemmarna av P-ÄMS
är vana att jobba i ett lugnare tempo jämfört med andra grupper. De flesta
ansåg att LOTS-modellen och dess begrepp inledningsvis var svåra att
förstå men att det klarnade efter hand. ”Det är väl någonting som man får
liksom försöka lära sig – de här orden – för det kommer ju mer och mer
med kvalitetsarbete och då använder man de här orden” (äldreomsorgs-
chef). En del hävdade till och med att det är viktigt att använda sig av en
systematisk modell när man försöker förändra organisationen. Anmärk-
ningsvärt är också att den negativa inställningen till tjänstemannaledning-
en, som var ett genomgående tema i de intervjuer som förra kapitlet
bygger på, i princip saknas bland medlemmarna i P-ÄMS. Dessutom ger
arbetet i P-ÄMS intrycket att den mening som tilldelats idéinnehållet i LiV
2002 är mindre disparat och inte lika fragmentarisk jämfört med den bild
som framträdde i kapitel sju. I nästa avsnitt ska det diskuteras hur det sist-
nämnda kan komma sig.

8.7 Tolkning: Kulturella föreställningar och meningsskapande
I kapitel sju redovisades intervjuer med 10 personer som ingick i olika
processgrupper. Framför allt beskrevs och tolkades den mening som
intervjupersonerna tilldelade kvalitetsidén. Meningstilldelningen karakteri-
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serades som fragmentarisk och disparat. I kapitel sex och sju har det även
hävdats att en rimlig tes verkar vara att beskriva hälso- och sjukvårds-
personalens kulturella föreställningar som patientorienterade. I det här
avsnittet ska hälso- och sjukvårdspersonalens meningstilldelning av
kvalitetsidén samt dess kultur och relationen till andra (sub)kulturer/
idésystem inom LiV fokuseras.

8.7.1 Meningstilldelning av kvalitetsidén
Den bild som framträder för P-ÄMS, jämfört med föregående kapitel, är
att tilldelningen av mening är mindre disparat och inte lika fragmentarisk,
dvs mer unison och fullkomlig. Mer unison för att alla i gruppen verkar
vara överens om att syftet med arbetet är att göra det bättre för patienterna
och medarbetarna samt att åstadkomma en bättre samverkan mellan olika
enheter. Det råder också enighet om hur detta ska åstadkommas. Mer
fullkomlig (vilket speciellt gäller för målen nöjda medarbetare och nöjda
patienter, men till viss del även för processorienteringen) för att gruppen
konstruerat likartad mening om idéinnehållet. Exempelvis hävdas att
processorienteringen ska åstadkomma en bättre samverkan mellan olika
enheter, vilket torde vara ett viktigt syfte med processkartläggningen (jmf
Norling et al 1996). Däremot kan meningstilldelningen av det ekonomiska
målet betraktas som fragmentarisk. Det är svårt att utifrån processgruppens
arbete förstå hur ekonomin ska komma i balans. Det kan nu vara lämpligt
att återvända till den första av de frågor som ställdes i kapitlets inledning:
Är det så att en huvudorsak till den disparata och fragmentariska menings-
tilldelningen, som identifierades i kapitel sju, beror på att de kulturella
föreställningarna skiljer sig åt mellan de olika processgrupperna?

De äldre multisjuka är en eftersatt patientgrupp som sällan kommer till
tals. I processgruppen kan man exempelvis höra att äldre multisjuka
patienter används som (och av vissa läkare benämns) ”utfyllnad” på
specialistavdelningar för att avdelningen ska verka fullbelagd hela tiden.
Att de används på det här sättet beror på att en avdelning som inte är
fullbelagd riskerar att få lägre budget. I likhet med de äldre multisjuka
patienterna kan även personalen som ger dem sjukvård betraktas som en
eftersatt personalgrupp. Att inneha den breda och allmänna kompetens
som de äldre multisjuka kräver, dvs att vara en ”generalist”, ger inte hög
status inom hälso- och sjukvården. Hög status får specialister och ändå
bättre blir det om man är specialiserad på ett område som betraktas som
”dramatiskt”, exempelvis hjärtmedicin.
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Mot denna bakgrund är det rimligt att deltagarna i processgruppen ser
arbetet med LiV 2002 som en ”chans”, dvs som en möjlighet att öka
legitimiteten för sitt verksamhetsområde och på så sätt få ökad status. En
sådan tolkning kan förklara den förhållandevis positiva inställningen till
kvalitetsidén och tjänstemannaledningen som fanns inom gruppen. Det
går också att hävda att kvalitetskonceptet ”passar” bra för området äldre
multisjuka och att personalen är vana att jobba i enlighet med en sådan
idé. Exempelvis är medlemmarna av gruppen vana att betrakta patienten
ur ett ”helhetsperspektiv”, vilket dels innebär att ”hela” patienten beaktas
och dels att patientens ”resa” genom organisationen ofta är en viktig
aspekt av det dagliga arbetet samt ett problem som ofta behöver uppmärk-
sammas. Medlemmarna av gruppen har en god överblick över ”systemet”,
eftersom den äldre multisjuke ofta är i behov av flera typer av insatser och
därmed behöver flyttas mellan olika specialister. Jämförs detta med mer
avgränsade diagnoser, exempelvis höftledsfrakturer, är ett rimlig antagande
att arbetet i dessa processgrupper koncentreras kring höftleden och inte på
hela patienten.

Det är således rimligt att de personer som ingått i P-ÄMS, liksom det
utmärkande för omvårdnaden av äldre multisjuka, har haft stor betydelse
för den tilldelning av mening som gruppen gjort av kvalitetsidén. Detta
gäller, vilket hävdades i kapitel sju, förmodligen även för övriga process-
grupper. En rimlig tolkning är därför att det inom processgrupperna skett
en unison tilldelning av mening men att det mellan grupperna kan råda
betydande skillnader.

Denna tolkning förklarar däremot inte varför tilldelningen av mening som
gjordes av intervjupersonerna i kapitel sju är fragmentarisk (och varför den
inom P-ÄMS framstår som mer fullkomlig). Tidigare i tolkningen hävdade
jag dock att kvalitetsidén stämmer väl överens med hur organisationen
kring den äldre multisjuka bör ske och till viss del även har skett. Ett exem-
pel på detta är processorienteringen, som kan bidra till att den bristande
samordningen kring patienterna förbättras. Det är mycket möjligt att
denna problematik för en mer avgränsad diagnos, exempelvis höftleds-
frakturer, inte framstår som lika allvarlig. Detta skulle kunna förklara varför
meningstilldelningen som konstruerats av intervjupersonerna i kapitel sju
framstår som fragmentarisk. Dessa tilldelade inte vissa idéer i LiV 2002
någon mening, helt enkelt för att det inte kändes nödvändigt. Det verkar
således som om de kulturella föreställningarna i processgrupperna kan
förklara varför meningstilldelningen varierar mellan dem. Processgrupper-
na framstår som subkulturer.
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8.7.2 Kvalitetsidén aktiverar och reproducerar kulturella föreställningar
Men vad är det som händer när kvalitetsidén kommer till processgrupper-
na? Landstingsdirektören och ekonomichefen förväntade sig, exempelvis,
att LiV 2002 skulle förändra kulturen inom LiV genom arbetet i process-
grupperna (se kapitel 6). Även inom tjänsteforskningen har det hävdats att
kulturen kan förändras med stöd av ansatser och modeller som utvecklats
inom densamma (Berry 1999, Schneider och Bowen 1995). Både hos
forskare och inom LiV återfinns en hel del andra tankar om vad kvalitets-
idén kan, respektive ska resultera i. Det gemensamma draget i dessa tankar
är att en förändring av den organisatoriska praktiken i enlighet med
kvalitetsidén är att vänta. De tolkningar som hittills gjorts i den här
studien verkar dock snarare peka på det omvända. Olika aktörsgrupper
förefaller översätta kvalitetsidén så att den överensstämmer med föreställ-
ningar om organisation och organisering som finns inom dem. Inom vissa
aktörsgrupper, exempelvis P-ÄMS, överensstämmer idén bättre med den
rådande praktiken än inom andra. I dessa fall verkar kvalitetsidén över-
sättas på ett sådant sätt att den förhållandevis väl överensstämmer med
originalet. Inom andra praktiker överensstämmer idén i mindre utsträck-
ning med praktiken. Resultatet av översättningsprocessen verkar i dessa fall
bli att kvalitetsidén i ringa utsträckning eller inte alls överensstämmer med
originalet. Det huvudsakliga intrycket av kvalitetsarbetet inom LiV är således
hittills att det konserverar snarare än förändrar. Det verkar som om processgrupper-
na aktiverar och reproducerar sin historia och sina kulturella föreställningar. Om
detta är en rimlig tolkning, vilket bland annat kommer att fokuseras i den
empiriska berättelsens två avslutande kapitel, skulle kvalitetsidén i viss
utsträckning institutionaliseras i den formella strukturen men inte i någon större
utsträckning på aktörsnivån.

Men vilka kulturella föreställningar är det egentligen som processgrupper-
na reproducerar och aktiverar? Utifrån tolkningen som gjorts av hälso- och
sjukvårdspersonalens kulturella föreställningar i det här kapitlet, liksom i
kapitel sex och sju, kan det vara svårt att exakt förstå vad som känneteck-
nar kulturen på en aggregerad nivå. Det är uppenbart att de kulturella
föreställningarna skiljer sig åt mellan olika personalgrupper. Tesen i
tidigare kapitel, att hälso- och sjukvårdspersonalens kultur på en aggre-
gerad nivå kan beskrivas som patientorienterad, verkar dock även utifrån
den tolkning som gjorts i det här kapitlet vara rimlig. Om de kulturella
föreställningarna som identifierats inom LiV sammanfattas i en modell får
den följande utseende.
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Figur 8:1 Olika aktörsgruppers kulturella föreställningar inom LiV
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I figuren görs en uppdelning mellan den nya ledningen, de gamla tjänste-
männen och hälso- och sjukvårdspersonalen. Alla aktörer inom LiV ingick
inte i dessa aktörsgrupper, vilket är extra tydligt för den nya ledningen och
de gamla tjänstemännen. Vissa tjänstemän var mer, andra var mindre en
del av dessa grupperingar. Polariseringen mellan de båda aktörsgrupperna
hade emellertid stor betydelse för institutionaliseringsprocessen av
kvalitetsidén. Fokus i nästkommande kapitel ligger på dessa två aktörs-
grupper. Bland annat för att se om det verkligen var så att institutionali-
sering av aktörsnivån uteblev.
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9. TJÄNSTEMÄNNEN REFLEKTERAR
Avhandlingens syfte och forskningsfråga fokuserar att beskriva och
problematisera institutionaliseringsprocessen av kvalitetsidén inom LiV
samt att förstå vilka effekter som uppkommer när kvalitetsidén möter en
komplex och professionell organisatorisk praktik. För att belysa den orga-
nisatoriska praktiken har en central ambition i den empiriska berättelsen
varit att tydliggöra de olika typer av kulturella föreställningar som de i
kvalitetsarbetet engagerade aktörsgrupperna stod för. I föregående kapitel
sammanfattade jag dessa kulturella föreställningar och visade vilka aktörs-
grupper som var bärare av dem.

En annan central ambition i den empiriska berättelsen har varit att be-
skriva hur kvalitetsidén spridits och översatts inom LiV samt i tolkningarna
problematisera denna spridning. Kvalitetsidéns ”resa” inleddes med de
utredningsuppdrag som den nye landstingsdirektören fick i uppdrag att
utföra i slutet av 1996. I kapitel fem beskrev jag resultatet av och arbetet
med utredningsuppdragen. I kapitel sex visade jag hur kvalitetsidén över-
sattes och materialiserades i LiVs formella struktur på den centrala nivån.
Det främsta uttrycket för denna materialisering var den övergripande
verksamhetsplanen, som utarbetades i Gräsmarksgruppen.

Kapitel sju och åtta handlade om vad som hände med kvalitetsidén och
med processgrupperna när den kom till desamma. I kapitel sju, som bygg-
de på intervjuer med respondenter från olika processgrupper, förundrades
jag över att den mening som tilldelades kvalitetsidén av respondenterna
framstod som disparat och fragmentarisk. I kapitel åtta redovisades en
studie av en processgrupp. Meningstilldelningen inom processgruppen
hävdades vara mer unison och fullkomlig. Det verkade som om gemensam
mening bildats inom gruppen. Jag hävdade att en rimlig tolkning till att
meningstilldelningen beträffande kvalitetsidén inom en processgrupp var
förhållandevis unison och fullkomlig men mellan grupperna framstod som
fragmentarisk och disparat kunde bero på processgruppernas personsam-
mansättning. Processgrupperna framstod som subkulturer och verkar ha
tillskrivit kvalitetsidén mening utifrån respektive kulturella föreställningar.
En annan intressant tolkning i kapitel åtta var att processgrupperna snarare
förefaller ha översatt kvalitetsidén i enlighet med gruppens organisatoriska
praktik istället för att förändras utifrån den.

Det verkar således som om den nya ledningens ambitioner med LiV 2002
inte förverkligades. Det verkar också som om kvalitetsidén inte översattes
till handling, utan enbart institutionaliserades i den formella strukturen. Är
det verkligen så? För att få svara på denna fråga bestämde jag mig för att
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återvända till den centrala tjänstemannanivån för att höra tjänstemännens
åsikter. Institutionalisering av kvalitetsidén studerades således genom en
pendling mellan den lokala och centrala nivån, vilket kan betraktas som en
fördel om ambitionen är att följa lokala institutionaliseringsprocesser i
både tid och rum.

Det kan också vara intressant att återvända till den centrala nivån av andra
skäl, inte minst för att förstå kontexten kring LiV 2002. I kapitel fem
visade jag att tjänstemännen inom LiV hade stora förväntningar på den
nye landstingsdirektören. Infriades dessa förväntningar? I kapitel fem och
sex hävdade jag att den nye landstingsdirektören tillsammans med
ekonomichefen framstod som det viktigaste ”importörerna” av NPM-idéer
till LiV. I kapitel fyra visade jag dock att den organisatoriska praktik som
utvecklats bland tjänstemännen inom LiV innan den nye landstings-
direktören kom dit, bland annat karakteriserades av ett motstånd mot
sådana idéer. På vilket sätt reagerade tjänstemännen på landstingsdirektör-
ens och ekonomichefens ”idéimport”? Översattes public administration
praktiken till en new public management praktik? Kort sagt: Vad hände på
den centrala nivån när kvalitetsidén kom dit?

För att belysa denna fråga gjordes sex intervjuer med högre tjänstemän och
fd högre tjänstemän inom LiV samt en intervju med en politiker vid års-
skiftet 2000/2001. Detta kapitel bygger huvudsakligen på dessa intervjuer.

9.1 Den nye landstingsdirektören kommer till LiV
I december 1996 kom den nya landstingsdirektören till LiV. Förväntning-
arna på landstingsdirektören var höga och många var övertygade om att
det var en lyckad rekrytering. Detta gällde för såväl tjänstemännen som
politikerna. Det allmänna intrycket var att den nya landstingsdirektören
var en ytterst kompetent person och att hon dessutom skulle kunna
representera LiV på ett bra sätt. Det sistnämnda eftersom hon bedömdes
inneha god social kompetens. Även landstingsdirektören fick under
rekryteringsprocessen ett gott intryck av LiV. I samband med anställnings-
intervjuerna och andra mer informella samtal som landstingsdirektören
förde med några högre tjänstemän fick hon uppfattningen att LiV var ett
tämligen problemfritt landsting, förutom en underbalanserad budget.
Samtliga parter förväntade sig således ett problemfritt byte av landstings-
direktör.

Redan samma månad som landstingsdirektören kom till LiV fick hon ett
omfattande utredningsuppdrag. Resultatet av utredningsuppdraget be-
skrevs i kapitel fem. Utredningen bedrevs i två beredningsgrupper. ULV-
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gruppen (Utveckling av Landstinget i Värmland) och en grupp bestående
av förvaltningschefer, vilken kan betraktas som LiVs ledningsgrupp. I
kapitel fem visades att arbetet i ULV-gruppen inte var fritt från mot-
sättningar, vilket också gällde för den andra gruppen. Landstingsdirektören
kände sig efter sitt tillträde omgående motarbetad av de högre tjänste-
männen inom LiV.

Så då satte jag igång med detta [utredningsuppdraget] och då hade jag
också en ledningsgrupp uppe på kansliet, som bara bestod av de här chefer-
na som fanns då. Jag utgick ifrån att en ledningsgrupp jobbar med ledning
och då sa jag, att nu tar vi upp alla principiella ärenden och så jobbar vi
med dem. Det kom aldrig några sådana ärenden. Jag fattade inte vad det
var. Det tog bara två veckor eller något sådant och så kom allt motstånd.
Då började de maska, de kom inte eller de informerade ingenting. Jag tror
inte ens jag hade 14 dagars smekmånad. (fd landstingsdirektör)

Det goda intryck som landstingsdirektören fick av LiV under rekryterings-
processen förändrades förhållandevis omgående till ett negativt intryck.
Hon ansåg att LiVs tjänstemän inte vara vana att jobba med strategiskt
ledarskap och att de inte kunde respektera den högste chefens vilja. Det är
utifrån gjorda intervjuer svårt att sluta sig till vad tjänstemännen förvänta-
de sig av den nya landstingsdirektören men deras goda intryck av henne
förbyttes, även det, snabbt mot ett negativt.

…det var vissa saker som tedde sig oviktiga för henne, som ter sig väldigt
viktiga för många andra människor, för de flesta av oss. Sådana här saker
som att passa tider till exempel, passa avtalade utsatta tider, var ju en sak
som många, många retade sig på, för det klaffade ju aldrig. Inte ens i bör-
jan...Och sen så tyckte man ju inte att det heller fanns en överensstämmel-
se då med hennes, vad ska vi säga, sätt att tala om saker och förhållanden
och vad som egentligen sedan i praktiken kom att hända. Det fanns inte en
överensstämmelse där mellan ord och handling, vilket också retade många.
(fd högre tjänsteman)

De högre tjänstemännen formade, jämfört med landstingsdirektören, en
annan bild av vad motsättningen mellan dem och landstingsdirektören
bestod i. Motsättningarna bestod inte i ovana hos de högre tjänstemännen
att jobba på det sätt som landstingsdirektören förordade, utan de berodde
på landstingsdirektörens oförmåga att passa tider. Det fanns också en
känsla av att det som landstingsdirektören sa inte alltid stämde överens
med vad som sedan hände. Några bland de högre tjänstemännen förvänta-
de sig att motsättningarna snart skulle gå över.

Alla maktcentra som fanns, upplöstes ju, när X [landstingsdirektören] kom
in, som det gör i en sån här organisationsförändring…jag skulle inte säga
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att jag den första tiden var säker på att det skulle bli konflikter, utan jag
trodde nog att vi skulle mala ihop oss. Det gör man ju. Man måste lära
känna varandra först och så där och så går man och slår i varandra ett par
gånger. Sedan modererar man sig och så utvecklas det en attityd i lednings-
arbetet, som gör att man hanterar konflikter. Det blev inte så här. Det är
intressant, varför det inte blev så. (högre tjänsteman)

I kontrast till den högre tjänstemannens förväntningar kan man snarare
hävda att motsättningarna, istället för att lindras under det fortsatta utred-
ningsarbetet 1997, hårdnade. En effekt av utredningsuppdraget var att LiVs
centrala kansli omorganiserades och ett betydande resultatet var att de
flesta högre tjänstemän byttes ut (se kapitel 5), vilket bland annat får ses
som en konsekvens av motsättningarna. Bland ersättarna fanns den nye
ekonomichefen, som liksom landstingsdirektören, hade erfarenhet av chef-
skap och förändringsarbete ifrån andra offentliga organisationer. Den nya
ekonomichefen och landstingsdirektören kom att bli de drivande krafterna
bakom LiV 2002-arbetet som påbörjades under våren 1998. Vid den här
tidpunkten kunde man förmoda att motsättningarna skulle mjukas upp,
eftersom de flesta högre tjänstemän hade bytts ut, men så blev inte fallet.
Några av de gamla tjänstemännen fanns kvar inom LiV, fast på något lägre
positioner, men deras informella position var fortfarande stark. Snarare
kan man hävda att motsättningarna hårdnade ytterliggare och de kan från
1998, enligt intervjuer med de inblandade, beskrivas som en konflikt mel-
lan de gamla tjänstemännen och den nya ledningen (främst ekonomichef-
en och landstingsdirektören).

Det kan vara intressant att, som den högre tjänstemannen påpekar i citatet
ovan, titta lite närmare på varför det blev en konflikt. Inte minst för att
konflikten fick stor betydelse för institutionaliseringsprocessen av kvalitets-
idén. I nästa avsnitt presenteras de konstruktioner av orsaker till konflikten
som den nya ledningen respektive de gamla tjänstemännen gjorde.

9.2 Vad var orsaken till konflikten?
I föregående avsnitt visades att landstingsdirektören och de högre tjänste-
männen hade olika åsikter om vad motsättningarna mellan dem bestod i;
en polarisering som blev allt tydligare ju längre arbetet med LiV 2002
pågick. Eftersom konflikten stod mellan två aktörsgrupper, den nya led-
ningen och de gamla tjänstemännen, struktureras framställningen utifrån
dessa båda grupper. Det bör påpekas att dessa två grupper av tjänstemän
endast innefattar en mindre antal av tjänstemännen inom LiV. Många
tjänstemän var passiva, andra var mer eller mindre med i någon av
grupperingarna. Inte desto mindre har motsättningarna mellan de båda
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grupperna stor betydelse för att förklara och förstå institutionaliserings-
processen av kvalitetsidén, eftersom de hade stort formellt och informellt
inflytande.

9.2.1 Den nya ledningens bild av konflikten
Landstingsdirektören formade tidigt en bild av vad konfliktens orsaker var.

…grunden i det här det var att man [de gamla tjänstemännen] kom ifrån
en sådan här subkultur, som vi kallar det för. Min företrädare, han var
aldrig inne i hälso- och sjukvårdsfrågorna. Han höll på med annat. Och så
kommer jag då och säger, till de som i praktiken styrde mycket av hälso-
och sjukvården i Värmland, nämligen X [högre tjänsteman], Y [högre
tjänsteman] och Z [högre tjänsteman], det var tre personer, och då säger jag
så här att, då försöker jag att samla dem och lägga upp strategi etc. Det var
inte deras förväntan att jag skulle in i den här frågan. (fd landstingsdirektör)

Att de gamla tjänstemännen skulle komma från en specifik ”subkultur” är
ett tydligt tema i landstingsdirektörens åsikter om orsaken till konflikten,
vilket även gäller för ekonomichefen. Två grunder till denna subkulturella
tillhörighet kan utifrån intervjuer med landstingsdirektören och ekonomi-
chefen skönjas. För det första, att de gamla tjänstemännen tillhörde en
specifik subkultur - ”grabbgänget” (jmf kapitel 4.4). Grabbgänget hade,
enligt landstingsdirektören och ekonomichefen, bildat vissa kulturella före-
ställningar som motverkade LiVs utveckling.

Så den här lilla klicken, som dessutom då under åratal av sådan här makt-
utövning på något vänster, det är ganska sjukt alltså, tyckte att det var deras
landsting…Populärt kallas ju det här gänget för grabbgänget…att de på nåt
sätt skulle ställa upp och skära ner det de själva varit med och byggt upp,
det var liksom kört från början. (fd ekonomichef52)

Både landstingsdirektören och ekonomichefen hade fått metaforen ”grabb-
gäng”, som konstruerats redan innan de kom till LiV, förmedlad till sig.
När motståndet mot LiV 2002-arbetet kom från de gamla tjänstemännen
använde de denna bild för att förstå motståndet. Den andra orsaken, enligt
landstingsdirektören och ekonomichefen, till att de gamla tjänstemännen
hade konstruerat en subkultur, som i förändringsarbetet tog sig uttryck i
motstånd, var Värmlandsvägen.

                                                
52 Med fd ekonomichef avses den ekonomichef som anställdes i samband med de
förändringar av kansliet som vidtogs 1997 (se kapitel fem). Ekonomichefen referer-
as som ”fd” eftersom han, liksom landstingsdirektören, avgick i november 1999.
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…den alldeles övergripande linjen som de drev, det var ju att man skulle
bevara alla fem akutsjukhusen i Värmland. Detta är en grund till varför allt
blev som det blev. Och det var deras baby, deras skapelse. Och man förstår
ju också att det har sin grund i Värmlands sociala och kulturella historia.
Värna de olika orterna och hela det här med motsättningar, Munkfors-
Hagfors, mellan dalgångarna och allt sådant där. Så det är klart att de
framstod ju som riddare eller försvarare av det som väldigt många tyckte
var rätt, att man skulle ha fem akutsjukhus. Det var det som kallades för
Värmlandsvägen. (fd landstingsdirektör)

Kapitel 4.3 visades att den dominerande organiseringsidén inom LiV,
innan LiV 2002, var Värmlandsvägen. Värmlandsvägen kan betraktas som
en väl institutionaliserad organiseringsidé. Själva begreppet kom inte till
förrän 1991, i samband med den kansliutredning som då blev klar (se LiV
1991a). Men LiV hade organiserats enligt idéerna i Värmlandsvägen sedan
slutet av 1970-talet. Många av de gamla tjänstemännen hade varit med om
att forma grundidéerna till Värmlandsvägen eller i alla fall funnits inom
organisationen från och med 1970-talet. Det verkar som om den nya
ledningen trodde att de gamla tjänstemännen inte hade förväntat sig att
Värmlandsvägen skulle ”bytas ut” mot någon annan organiseringsidé när
den nye landstingsdirektören tillträdde. Landstingsdirektören och
ekonomichefen hävdar att de gamla tjänstemännens förväntningar på dem
snarare gällde att de skulle stå för en annan ledarstil än vad den tidigare
landstingsdirektören hade gjort. Detta hade landstingsdirektören fått klart
för sig under rekryteringsförfarandet; ”…vi är lite grabbiga här…” hade
exempelvis någon av de högre tjänstemännen sagt. När den nya ledningen
sedan ”importerade” nya idéer till LiV och någon form av motstånd
uppstod bland de högre tjänstemännen är en rimlig tolkning, utifrån den
nya ledningens perspektiv, att motståndet grundade sig i att de gamla
tjänstemännen ansåg att Värmlandsvägen var hotad. Men det håller inte de
gamla tjänstemännen med om (se nedan).

Att de gamla tjänstemännen skulle utgöra en specifik subkultur är en
orsak, som den nya ledningen konstruerat, till att en konflikt uppstod
mellan dem och de gamla tjänstemännen. En annan orsak är att den nya
ledningen ansåg att LiV var en omodern organisation. Landstings-
direktören uppfattade LiVs kansli nästan mer som en familj än som en
professionell arbetsplats. Till stor del tyckte hon att det var positivt med
den sociala omtanken och de sociala värderingarna bland medarbetarna.
Men hon såg det också som ett uttryck för social kontroll.

Jag har aldrig varit med om att man går ner och dricker kaffe i grupp och
sitter där hela tiden ihop, som man gör på landstingskansliet. Jag såg det
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som uttryck för ett behov av kontroll. Det var en sån konstig stämning,
gammaldags, för mig var det 70-tal. (fd landstingsdirektör)

Landstingsdirektören ansåg att den konstiga stämningen och behovet av
social kontroll var symptom på mer grundläggande problem inom LiV.
Hon ansåg att avsaknaden av gemensamma mål och tydlighet om vad som
skulle åstadkommas samt oklarheter vad gällde roller och ansvar var grun-
den till att LiV var en omodern organisation. Detta tog sig uttryck i en
konstig stämning och behov av social kontroll. Landstingsdirektören
tyckte att det var synd om personalen som tvingades att leva med denna
osäkerhet och hävdar att många uttryckte rädsla och otrivsel. Även
ekonomichefen upplevde att LiV var en omodern organisation.

Men du vet, när vi kom till landstinget; har man jobbat en 25 år med
förändring inom offentlig sektor, så var det här en fullständigt ny grej.
Något så efterblivet som landstinget i Värmland har man liksom inte sett.
(fd ekonomichef)

Att den nya ledningen ansåg att LiV var en omodern organisation bör ses i
ljuset av att de hade erfarenhet från andra offentliga myndigheter. Både
landstingsdirektören och ekonomichefen hade bedrivit förändringsarbeten,
som i hög utsträckning liknade LiV 2002, i andra myndigheter men ansåg
att förändringsoviljan inom LiV var markant större jämfört med dessa. Det
var alltså inte så att LiV var omodernt jämfört med privatägda företag, utan
jämfört med andra offentliga förvaltningar. Detta är en intressant iakttagel-
se eftersom hela den offentliga sektorn på 1990-talet kom att betraktas som
omodern, vilket NPM-debatten är ett uttryck för (jmf Ferlie et al 1996,
Hood 1995). LiV betraktades således som ”omodernast av de omoderna”.
Ekonomichefen rubricerade ofta landstingen som ”den sista bastionen” i
den offentliga sektorns omvandling. Att förändra en så omodern organisa-
tion var enligt ekonomichefen och landstingsdirektören mycket svårt.

9.2.2 De gamla tjänstemännens bild av konflikten
Enligt den nya ledningen var LiV ett omodernt landsting i behov av
radikal förändring. Exakt vad denna förändring skulle åstadkomma är svårt
att förstå men medlet för förändringen var LiV 2002, och de förändrings-
förslag som verksamhetsplaneringen och processorienteringen av verksam-
heten skulle resultera i. Landstingsdirektören och ekonomichefen hävdade
vidare att det motstånd som förändringen mötte bland de gamla tjänste-
männen hade sin grund i att dessa ansåg att idéerna i LiV 2002 inte var bra
eftersom LiV 2002 i förlängningen kunde hota den befintliga organisa-
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tionsstrukturen inom LiV. De gamla tjänstemännen har en annan bild av
konflikten. Dessa menade att idéerna i LiV 2002 inte orsakade konflikten.

Så att det var egentligen inte fel på grundkonceptet…utan då blir slutsatsen
att det är nåt fel i metodiken. Och det låter kanske lite chauvinistiskt, men
jag tror att X [landstingsdirektören] skulle ha lyckats mycket bättre i sitt
uppsåt om hon hade haft förmåga att få sina politiker att förstå att det här
tar längre tid än vad de önskade, vilket är en viktig uppgift för en chefs-
administratör i en sådan här politisk organisation också. Att ha förmågan
att beskriva för politikerna vad som det finns möjligt att göra och vilken tid
olika processer tar. Den förmågan, den viljan hade hon inte riktigt, tror jag.
(fd högre tjänsteman)

Många av de gamla tjänstemännen ansåg, tvärtemot vad landstings-
direktören och ekonomichefen hävdade, till och med att idéerna i LiV
2002 var bra. Snarare var det så att det ledarskap som den nya ledningen
stod för var orsaken till konflikten. I citatet ovan kritiseras landstings-
direktören för att hon inte hade förmåga att förklara för och få politikerna
att inse hur lång tid förändringsarbete av LiV 2002s karaktär tar. Rent
generellt ansåg de gamla tjänstemännen att LiV 2002-arbetet genomfördes
i ett alldeles för högt tempo utan möjlighet till reflektion och eftertanke.
Det höga tempot gjorde också, menade de, att många personer inte fick
möjlighet att delta i förändringsarbetet på det sätt som de önskade. Bilden
som spred sig bland dem var att landstingsdirektören och ekonomichefen
styrde LiV 2002 med strama tyglar, vilket gjorde att de kände sig
överkörda. Det bör dock påpekas att pressen från politikerna på landstings-
direktören och andra chefstjänstemän att nå ekonomi i balans var påtaglig,
eftersom statsmakterna hade ställt krav på landstingen att nå ekonomi i
balans år 2002. Detta förefaller dock vissa gamla tjänstemän inte fäst
speciellt stor vikt vid. Samtidigt fanns det mer grundläggande orsaker till
att de gamla tjänstemännen uppfattade det ledarskap som den nya
ledningen stod för som mindre bra.

…väldigt mycket av andan här, det var ju att nu gör vi upp med det förflut-
na, rensar bort…Detta förstärktes ju sedan när X [ekonomichefen] kom,
bilden av att döma ut det historiska och betona det nya…Men så dåligt
som de beskrev det var det inte. Och om de hade varit lite mer lyhörda att
lyfta fram även det positiva, så kunde man vara väldigt tydligt kritisk mot
det som var dåligt. Man skulle ha behövt specificera sin kritik lite bättre,
inte ha den här allmänt svepande. Då hade de kunnat bygga upp ett för-
troende. (högre tjänsteman)

LiVs historia kritiserades av den nya ledningen och enligt de gamla tjänste-
männen gjordes detta ofta på ett onyanserat och implicit sätt. Den nya
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ledningen angav inte exakt vad som var dåligt utan deras budskap var –
”nu ska det förändras och rensas ut”, som de gamla tjänstemännen upp-
fattade det. De gamla tjänstemännen uttrycker en viss sorgsenhet och
frustration över att den nya ledningen inte kunde se det goda inom LiV.

Det som jag sa förut att vi hade ett informellt arbetssätt, tyckte vi hade varit
en fördel, men det såg liksom aldrig X [den nye landstingsdirektören]. Vid
något tillfälle så beskrev jag det som att vi hade en informell struktur med
väl upptrampade stigar som X aldrig förstod sig på. Vi gick de där stigarna,
och vi hade genvägar. I stort sett så fungerade det väldigt bra. Men hon
trängde liksom aldrig igenom urskogen, hon såg aldrig det där nätverket,
eller nätet av kontaktvägar. (högre tjänsteman)

Det informella arbetssättet, som av landstingsdirektören liknades vid en
familj och som hon till viss del betraktade som ett uttryck för social kon-
troll, upplevdes av de gamla tjänstemännen som en positiv sida av att
arbeta inom LiV. När den nya ledningen ger uttryck för sin negativa kritik,
med avseende på den informella strukturen, blir de gamla tjänstemännen
missnöjda. En del menar också att ledningen talade med kluven tunga. Ett
exempel på detta är ordet delaktighet (jmf 7.3.1) som den nya ledningen
kommunicerade som viktigt i LiV 2002-arbetet.

…för att använda ett ord som används mycket här, som används på pappe-
ret och i teorin, men som många upplever inte motsvaras av verkligheten,
det är delaktighet. Jag är ju medveten om att med min placering, min
position här, så är jag ju en del i ledningen, uppfattas väl som det utåt
också men samtidigt; jag känner också den här bristen på delaktighet. Och
det gör ju att det är väldigt svårt att vara, vad ska jag säga, vara en del av
ledningen och på nåt sätt vara lojal med X [landstingsdirektören] utåt…det
måste liksom kopplas till en verklig delaktighet. (högre tjänsteman)

Under den nya ledningen känner sig de gamla tjänstemännen i viss mån
orättvist behandlade, marginaliserade och inte behövda. Uppfattningen är
att den nya ledningen kritiserar och svartmålar det förflutna, som de gamla
tjänstemännen var med och byggde upp, på ett orättvist sätt. Det gör att
vissa känner lojalitetskonflikter då de blir utsatta för negativ kritik sam-
tidigt som de ska vara en del av LiVs ledning.

Flera av de gamla tjänstemännen var medvetna om att den nya ledningen
ansåg att de var ”förändringsobenägna” men hävdade själva att de var
villiga att förändra organiseringen inom LiV.

…de flesta av oss, är ganska pragmatiskt inriktade. I mitt fall, jag ville ju
arbeta med sjukvård och jag vill bo i den här staden. Jag kan flytta, men jag
vill helst bo här. Och då är jag ju självklart – och mina kollegor också –
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beredd att moderera mig för att det ska flyta på. Och till slut så vet vi ju
vilket arbetssätt som blir det mest fungerande. Bara man har den attityden,
så är det inga problem att man skiftar lite här och där. Vi är pragmatiker, vi
är inga glödande principfasta personer som måste ha allt exakt på ett visst
sätt. Men detta skedde inte här, utan här drevs det ett förändringståg, som
jag menade var blint för rationella argument i någon riktning. (högre
tjänsteman)

För att sammanfatta kan det hävdas att de gamla tjänstemännen ansåg att
det var den nya ledningens ledarstil som var orsaken till konflikten. Den
nya ledningen kritiserade LiVs historia på ett onyanserat sätt. Tjänste-
männen menar att kritiken i vissa avseenden var berättigad och i andra
avseenden inte. Det som upprör tjänstemännen mest är dock det sätt som
kritiken framförs på. Missnöje rådde också med avseende på att ord och
handling inte stämde överens, vilket allas delaktighet, ett honnörsord i
förändringsarbetet för den nya ledningen, är ett exempel på (jmf Edvards-
son et al 2001).

9.3 Vad hände med LiV 2002?
När intervjuerna med LiVs högre och före detta högre tjänstemän utfördes
hade LiV 2002-arbetet pågått i cirka två och ett halvt år. Även om LiV
2002 förväntas ge fullt resultat först vid årsskiftet 2002/2003 skulle arbetet,
enligt skrivningen i den övergripande verksamhetsplanen, vid tidpunkten
för intervjuerna (årsskiftet 2000/2001) i viss mån börjat ge avsedda effekter
i form av förverkligandet av de tre målen och processorienteringen. I verk-
samhetsplanen kan man exempelvis läsa att det utifrån vissa antaganden är
”…möjligt att ha ett ekonomiskt mål som innebär att LiV fr.o.m. år 2000
uppnår ett nollresultat före omställningskostnader av engångskaraktär”
(LiV 1998:64). Exempel på de antaganden som denna prognos bygger på
är att lönerna ökar med tre procent och att inflationen ökar med 1,5
procent per år samt att förändringsarbetet inom LiV 2002 ger kostnads-
besparingar på 100 miljoner kronor år 2000 (se LiV 1998). Det kan vara
fruktbart att höra de högre tjänstemännens röster om framstegen i LiV
2002-arbetet eftersom de alla hade god insikt i projektet. Dessa röster kan
ge underlag för tolkningar av institutionaliseringsprocessen av kvalitetsidén
på aktörsnivån.

Ekonomichefen och landstingsdirektörens uppfattning är att LiV 2002 inte
”lyckades” fullt ut. De menar att de tog sig fram väldigt långt på ”pappret”.
Den övergripande verksamhetsplanen är det viktigaste uttryck för detta
men även en del verksamhetsplaner som skrevs i processgrupperna. Det
som förvånar dem är det massiva motstånd som LiV 2002 fick när ”ord”
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skulle omvandlas till ”handling”. Både landstingsdirektören och ekonomi-
chefen hade prövat organiseringsidéer, som i stor utsträckning liknade LiV
2002, i andra offentliga myndigheter. Där hade det gått betydligt enklare
att omvandla idéerna till handling.

Skillnaden mot [organisation X], där cheferna såg till verksamheten, de bar
idéerna. Då har man ju en chans att komma in. Vad som blev fel sen här,
vi fick ta allting. Vi var några personer i ledningen, som fick ta allting kring
detta, medan i själva verket så borde ju ledningarna för sjukhusen ha ställt
upp för saken också. Så därför så projicerade sig detta oerhört starkt på två
personer. (fd landstingsdirektör)

Skillnaden mot den organisation som landstingsdirektören jämför med
och där hon tidigare provat en liknande idé som chef var att cheferna
inom LiV inte var bärare av ledningens idéer. Med ”bärare av idéer” åsyftar
landstingsdirektören personer som omfattar idéerna och fungerar som
aktiva ambassadörer och förespråkare av idéerna ute i organisationen. De
gamla tjänstemännen fungerade, enligt landstingsdirektören, inte som
sådana bärare. Istället hävdar hon att de flesta av dem aktivt obstruerade
och förlöjligade LiV 2002-arbetet. Enligt landstingsdirektören och med
hennes begrepp kan de således inte bara karakteriseras som ”icke-bärare” av
idéer, dvs passiva, utan snarare som ”idémotståndare”. De chefer som
landstingsdirektören främst åsyftar är sjukhusdirektörer och vissa högre
tjänstemän på det centrala kansliet, där det, enligt henne, fanns ”subver-
siva krafter” kvar trots byte av några chefer i toppen.

De gamla tjänstemännen är överens med den nya ledningen om att LiV
2002 ännu inte medfört några konkreta effekter. Föga överraskande upp-
lever de dock inte sig själva som den huvudsakliga orsaken. Istället poäng-
terar de återigen att det var den nya ledningens förhållningssätt som gjorde
att det var svårt att samarbeta med dem. Även om de ville vara med i
förändringsarbetet så menar många att de inte bjöds den möjligheten av
landstingsdirektören och ekonomichefen. Några av dem menar också att
arbetet med LiV 2002 skulle ha getts mer tid.

9.4 Tolkning: Konflikt bland tjänstemännen
Konflikten som utvecklades mellan den nya ledningen (främst ekonomi-
chefen och landstingsdirektören) och de gamla tjänstemännen, verkar ha
präglat förhållandena bland tjänstemännen efter det att landstingsdirektör-
en anställdes. Konflikten handlade i mångt och mycket om LiV 2002 men
det är utifrån den empiriska beskrivningen inte självklart varför konflikten
utvecklades och vad den egentligen bestod i. Därför kommer tolkningen
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att söka förstå bakgrunden till konflikten och dess substans samt vilken
betydelse konflikten hade för institutionaliseringsprocessen av kvalitets-
idén.

9.4.1 Idé vs. praktik – två skilda meningsgrunder
En intressant aspekt av konflikten är att den nya ledningen och de gamla
tjänstemännen inte hade samma åsikter om dess orsaker. Den nya ledning-
en hävdade huvudsakligen att konflikten hade sin grund i två förhålland-
en. För det första att LiV var en omodern organisation, vilket gjorde att de
gamla tjänstemännen inte ville förändra vare sig organisationen eller sig
själva. För det andra att de gamla tjänstemännen tillhörde en subkultur, i
form av ”grabbgänget”, som föredrog Värmlandsvägen och såg de nya
idéerna som ett hot mot den. De gamla tjänstemännen framstod för den
nya ledningen som motståndare till kvalitetsidén. Den nya ledningens bild
av konflikten är således att det är en ideologisk konflikt.

De gamla tjänstemännen hävdar däremot att de inte var motståndare till
LiV 2002, snarare hävdar några av dem att LiV 2002 var en välkommen
idé. Däremot var flertalet av dem missnöjda med det sätt som förändrings-
arbetet bedrevs på, en missnöjdhet som visats på tidigare i den empiriska
berättelsen, både bland hälso- och sjukvårdspersonalen och tjänstemännen
(se kapitel 6 och 7). Förändringen bedrevs med alldeles för hög hastighet,
den var ”blind för rationella argument” och landstingsdirektören och
ekonomichefen kritiserade LiVs historia på ett orättvist sätt. Tjänste-
männens konstruktion av konflikten utgår således snarare från den orga-
nisatoriska praktik som förknippas med projektet än utifrån de idéer som
vägleder projektet. Det kan vara intressant att fråga sig varför de båda
aktörsgrupperna konstruerade olika typer av konflikter och vilken betydel-
se dessa konstruktioner fick för kvalitetsarbetet.

I teorikapitlet (jmf Van Maanen och Barley 1985) hävdades att begreppet
subkultur är centralt för att förstå konflikter utifrån ett kulturperspektiv.
För att förstå varför de båda aktörsgrupperna konstruerade olika konflikter
ska därför deras respektive kulturella föreställningar, som beskrivits i
tidigare kapitel, rekapituleras. Landstingsdirektören och ekonomichefen
hade erfarenhet av chefskap från andra organisationer inom den offentliga
sektorn. Utifrån beskrivningen och tolkningen i tidigare kapitel ger de
intrycket av att ha kunskap om och insikt i samt förorda NPM-inspirerade
förändringsförsök. Sådana förändringsförsök har präglat förändrings-
ambitionerna inom den offentliga sektorn i Sverige under 1990-talet (se
Klausen och Ståhlberg red. 1998, Pollitt och Bouckaert 2000, Selander
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2001). I avhandlingens inledning framhölls att NPM-idéerna bland annat
syftar till att öka effektiviteten, marknadsorienteringen, och servicegraden
inom den offentliga sektorn (Hood 1995, Power 1997) genom någon form
av förändringsprogram. Exempel på använda förändringsprogram är
kvalitetsutvecklings- och kvalitetssäkringsmodeller, såsom SIQs modell och
ISO 9000 (Furusten 2000). Förändringsförsöken kan också ses som för-
hållandevis markanta brott med den traditionella organiseringen och
organisationen av den offentliga sektorn (Lundquist 1998). Den nya
ledningen framstår som förespråkare av NPM-idéer och deras föreställ-
ningar om organisation och organisering verkar präglas av dessa (jmf figur
8:1).

I kapitel fyra hävdade jag att de gamla tjänstemännen utvecklat kulturella
föreställningar som präglas av en försiktighetsprincip i förändringsarbete.
Denna försiktighetsprincip har bland annat tagit sig uttryck i att få
förändringar gjorts av organisationen. En annan central del av de kulturella
föreställningar de konstruerat verkar ha varit att de var lika mycket
kamrater som arbetskamrater med sina kollegor. Landstingshuset präglades
av en familjär stämning. Mot bakgrund av beskrivningen i kapitel fyra kan
deras kultur karakteriseras som försiktig och traditionell och jämfört med
NPM-idéerna, som en public administration kultur (Lundquist 1998, jmf
figur 8:1).

Om de gamla tjänstemännens kulturella föreställningar beaktas måste det
för dem ha framstått som de former LiV 2002 bedrevs i gick tvärtemot
dessa public administration föreställningar. Enligt den övergripande
verksamhetsplanen (LiV 1998) skulle arbetet i samtliga processgrupper,
exempelvis, vara klart på mindre än ett halvår. Beaktat att det rörde sig om
cirka 60 processgrupper måste detta betraktas som en kort tid. Dessutom
skulle en ny organisationsstruktur, som bland annat var tänkt att utgå från
de verksamhetsplaner som processgrupperna skulle skriva, implementeras,
kort efter att dessa processgrupper var klara med sitt arbete. Diskussionen
om internatveckan i Gräsmarksgruppen är ett annat exempel på att förän-
dringsarbetet skulle bedrivas med hög hastighet (se 6.2). I ett citat tidigare i
detta kapitel påpekar också en tjänsteman att landstingsdirektören ”…skul-
le ha lyckats mycket bättre i sitt uppsåt om hon hade haft förmåga att få
sina politiker att förstå att det här [LiV 2002-arbetet] tar längre tid än vad
de önskade…”. Det framstår således som en rimlig tolkning att den praktik
som landstingsdirektören och ekonomichefen förespråkade, att LiV 2002
skulle bedrivas enligt, samt deras ledarstil gick tvärtemot tjänstemännens
kulturella föreställningar om detsamma.
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Landstingsdirektören (och senare även ekonomichefen), som konstruerat
ett NPM-inspirerat förhållningssätt till organisation och organisering,
kunde till en början inte förstå vad motståndet från tjänstemännen
berodde på. Efter ett tag fick landstingsdirektören dock förmedlat till sig
den metafor som, innan hon kom till LiV, konstruerats för att beskriva
tjänstemannaledningen. I kapitel fyra visades att denna metafor var ”grabb-
gänget”. Liksom ekonomichefen ansåg landstingsdirektören även att LiV
var en omodern och förändringsovillig organisation. För att skapa mening
kring motståndet och sedermera även om konflikten användes dessa
konstruktioner. De gamla tjänstemännen framstod i ljuset av detta som
motståndare till idén LiV 2002.

9.4.2 Få idébärare
Ett rimligt antagande är att konflikten mellan de gamla tjänstemännen och
den nya ledningen inverkade negativt på LiV 2002-arbetet. De gamla
tjänstemännen översatte landstingsdirektören, från att inledningsvis vara
LiVs ”räddning”, till en symbol som stod för att förstöra den organisation
som byggts upp inom LiV under en lång period. Ett rimligt antagande är
även att tjänstemännen spred sin bild av ledningen i sina respektive
nätverk. Eftersom flera av tjänstemännen hade arbetat inom LiV under
lång tid hade de format sådana nätverk. Beskrivningen av de medicinska
nätverken i kapitel fyra är ett exempel på detta.

För att sammanfatta och relatera tolkningen i det här avsnittet till
avhandlingens syfte och problemställning verkar det som att landstings-
direktörens ”tolkning” av arbetet med LiV 2002 i avsnitt 9.3 ter sig rimlig.
Där hävdade hon att ”bärare” av idén LiV 2002 saknades och implicit att
det var hon och ekonomichefen som fick ”bära” hela arbetet. Konflikten
mellan den nya ledningen och de gamla tjänstemännen kan ses som en
förklaring till detta.

För att skapa ökad förståelse och insikt om institutionaliseringsprocessen
av kvalitetsidén kan landstingsdirektörens tolkning av konfliktens effekter
även relateras till Latours (1987) översättningsbegrepp. Latour hävdar att
idéer inte sprider sig av sig själva, vilket förövrigt är hans huvudkritik mot
diffusionsmodellen, en kritik som jag ansluter mig till. Idéer har nämligen,
enligt Latour, inte någon egen ”energi”. Det krävs att aktörer tillför idén
energi för att den ska kunna ”resa” i tid och rum. En sådan resa, där idén
tillförs energi, kan ses som den huvudsakliga förutsättningen för att en idé
ska institutionaliseras, enligt en Latour-inspirerad syn på institutionali-
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sering.53 Inom LiV tillförde få personer kvalitetsidén sådan energi. Detta
kan förklara att kvalitetsidén inte översattes till handling.

I kapitel fem framhölls tesen att de inresande NPM-idéerna kunde ses som
början till en översättning av den befintliga public administration kul-
turen/praktiken till en new public management kultur/praktik. Det verkar
inte som denna tes fått stöd. Det förefaller snarare som om den tolkning
som gjordes i föregående kapitel har fått stöd. Kvalitetsidén har i viss
utsträckning institutionaliserats i den formella strukturen men kommer rimligtvis
inte att institutionaliseras på aktörsnivån inom den närmaste tiden.

Det sistnämnda kan dock vara en för tidig slutsats att dra. Som tidigare
hävdats i den empiriska berättelsen var ett av syftena med LiV 2002 att det
skulle växa fram en ny organisationsstruktur för LiV. De verksamhets-
planer som producerats av processgrupperna skulle vara ett underlag för
denna förändring. I den empiriska berättelsens nästa (och även sista
kapitel) ska fokus vändas mot denna förändring, som blev verklighet i
mitten av 1999. Förändringen innebar bland annat att läkarna fick större
möjlighet att påverka organiseringen inom LiV. Var det också så att denna
förändring bidrog till institutionalisering av kvalitetsidén på aktörsnivån?

                                                
53 Denna diskussion om Latours översättningsbegrepp kan med fördel relateras till
Czarniawska och Joerges idémodell (Czarniawska och Joerges 1996, se även 2.2.5)
samt avhandlingens tolkningsmodell i kapitel 2.5. I avhandlingens tolknings-
modell visas vilken ”resa” en idé behöver ”göra” för att den ska institutionaliseras i
både den formella strukturen och på aktörsnivån.
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10. EN NY VÄG FÖR VÄRMLAND
I kapitel nio hävdade jag att kvalitetsidén rimligtvis inte kommer att insti-
tutionaliseras på aktörsnivån inom den närmaste tiden. Jag argumenterade
för att en orsak till detta var den konflikt som utvecklade sig mellan den
nya ledningen och de gamla tjänstemännen. Jag visade även hur konflikten
kunde förstås utifrån de båda aktörsgruppernas kulturella föreställningar. I
mitten av 1999 implementerades emellertid en ny organisationsstruktur,
benämnd ”nya Värmlandsvägen”. Ett resultat av detta arbete skulle
möjligen kunna vara att institutionaliseringsprocessen av kvalitetsidén
påskyndades. Inte minst för att de verksamhetsplaner som utarbetades av
processgrupperna, enligt skrivningen i den övergripande verksamhets-
planen, skulle vara ett viktigt underlag för den nya strukturen. I föreliggan-
de kapitel ska jag diskutera om så blev fallet eller om den tolkning som
gjordes i kapitel nio verkar mer rimlig.

I kapitlet beskrivs det utredningsarbete som resulterade i nya Värmlands-
vägen. Intervjuer med några centrala aktörer inom LiV redovisas också.
Intervjuerna fokuserade vad som hände med LiV 2002 i samband med att
nya Värmlandsvägen arbetades fram. Syftet med dem var således att belysa
avhandlingens forskningsfråga. Kapitlet avslutas med en reflektion över
den empiriska berättelsen.

10.1 Struktur 2000
I slutet av 1998 blev en utredning gällande psykiatrin och en gällande
kirurgins framtida organisationsstrukturer inom LiV klara.54 Enligt den
förstnämnda utredningen går trenden inom psykiatrin från institutionsvård
till öppenvård. Utredarna fann därför att den psykiatriska slutenvården
borde koncentreras till Karlstad. Utredningen om den kirurgiska verksam-
heten resulterade i tre olika alternativa lösningar:
1. En fortsatt decentraliserad verksamhet.
2. En total centralisering av akutverksamheten till Karlstad.
3. ”Akutsjukhus” respektive ”Närsjukhus”. Akutsjukhusen skulle följa

socialstyrelsens definition på akutsjukhus och närsjukhus skulle ha
begränsad jourfunktion och ägna sig åt planerad kirurgi med tydlig
profilering.

Ledningsfunktionen för de kirurgiska verksamheterna föreslogs bestå av
länsövergripande kliniker för kirurgi, ortopedi och urologi.

                                                
54 Det här avsnittet bygger på ”Struktur 2000” (LiV 1999a).
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Eftersom besluten om främst kirurgins men också psykiatrins organisa-
tionsstruktur skulle påverka övriga delar av LiVs hälso- och sjukvård
beslöts det att två tjänstemän skulle göra en utredning gällande LiVs
övergripande hälso- och sjukvårdsstruktur. Utredningen fick namnet
”Struktur 2000” och utgick från ovan nämnda utredningar och de kriterier
för organisationsutveckling som finns i den övergripande verksamhets-
planen (LiV 1998). Det sistnämnda innebar bland annat att de tre målen
(nöjda värmlänningar/patienter, nöjda medarbetare och ekonomi i balans)
skulle beaktas liksom att de fem sjukhusen skulle finnas kvar. Struktur
2000 utgjorde grunden till nya Värmlandsvägen.

Frågan om akutkirurgins organisationsstruktur lämnas mest utrymme i
utredningen. Två förslag ges: centraliserings- och länsklinikalternativet.
Centraliseringsalternativet innebär att all akutkirurgisk verksamhet koncen-
treras till Karlstad men att internmedicinsk akutverksamhet även fortsätt-
ningsvis ska bedrivas på länsdelssjukhusen, liksom kirurgiskt utrednings-
arbete och planerade operationer. Länsklinikalternativet innebär att inte
bara den kirurgiska specialiteten utan även andra specialiteter, som intern-
medicin och psykiatri, organiseras som en sammanhållen klinik (men
spridd på de fem sjukhusen) för hela länet. Det föreslås att en chef utses
för de olika länsklinikerna. På sjukhusen, vars kirurgiska akutberedskap
enligt förslaget bibehålls, ska en platschef finnas för varje specialitet. Av
dessa två förslag förordas länsklinikalternativet främst beroende på att det
svarar mot politikernas vilja att ”…de sjukdomstillstånd som utan kvalitets-
förluster eller med minskad effektivitet, kan vårdas, botas eller lindras i
patientens närmiljö, bör omhändertas där” (LiV 1999a:32). Denna formu-
lering liknar tanken om småskalighet i Värmlandsvägen (se 4.3.1).

Oavsett akutkirurgins organisation föreslås i utredningen att en tydlig
operativ ledning för hälso- och sjukvården skapas, vilket i princip innebär
att en hälso- och sjukvårdschef tillsätts (jmf Värmlandsvägens organisa-
tionsstruktur i 4.1). All psykiatrisk slutenvård bör, enligt utredningen,
koncentreras till Karlstad.

Utredningen ledde inte till speciellt mycket debatt i de värmländska
tidningarna. VF (1999-01-19) konstaterar att det blir ”Akutkirurgi på länets
alla fem akutsjukhus”. En fd överläkare från Arvika hyser dubier om det
verkligen finns förmåga hos läkarna i Värmland att leda en länsklinik
(NWT 1999-02-10).
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10.2 Politisk organisation
I samband med utredningen gällande hälso- och sjukvårdens organisations-
struktur utreddes även den politiska organisationens struktur.55 Den sist-
nämnda utredningen gick ut på att ”…verkställa en utredning beträffande
hälso- och sjukvårdens politiska organisation som skall harmonisera med
arbetet med LiV 2002 samt belysa för och nackdelar med den nuvarande
organisationen” (LiV 1999b:1). Utredningen berör främst de lokala hälso-
och sjukvårdsnämnderna. Enligt utredarna (två konsulter) är fördelen med
de lokala nämnderna att kontakten mellan verksamheten och politikerna
blir tydlig. Den största svagheten med modellen är att de lokala nämnder-
na inte kan ta ett helhetsansvar för landstingets hälso- och sjukvård.
”Nuvarande modell gör det i princip omöjligt att tillvarata de rationali-
seringsmöjligheter som finns genom en bättre samordning av verksam-
heten på de fem sjukhusen” (LiV 1999b:3). Modellen har konserverande
inslag, vilket gör det svårt att företa förändringar menar utredarna.
Slutsatsen blir att den politiska organisationen inom LiV har svagheter
som gör det svårt att leva upp till de intentioner som återfinns i den
övergripande verksamhetsplanen (LiV 1998).

Två förslag på ny struktur för den politiska organisationen ges. Ett första
förslag innebär att en central sjukvårdsnämnd inrättas med ansvar för all
sjukhusvård vid de fem akutsjukhusen. Enligt det första förslaget skulle
även fem lokala hälsonämnder inrättas med ansvar för primärvården och
folkhälsofrågor. Det andra förslaget innebär att en hälso- och sjukvårds-
nämnd inrättas med ansvar för samtliga frågor rörande hälso- och sjuk-
vården. Enligt detta förslag avskaffas således de lokala nämnderna helt.

Utredarna föredrar det förstnämnda alternativet, framför allt beroende på
det demokratiska inflytandet som alternativet ger i primärvården. De
föreslår också att politikerna ska få ett ökat inflytande över arbetet i
processgrupperna genom att ett antal utskott bildas med uppgiften att
ställa krav på dem.

10.3 Nya Värmlandsvägen
Utredningarna om den politiska organisationen och Struktur 2000 var två
viktiga underlag för nya Värmlandsvägen, som den nya organisations-
strukturen kom att benämnas. Ännu fanns dock inget konkret samman-

                                                
55 Detta avsnitt bygger på utredningen ”Hälso- och sjukvårdens politiska organisa-
tion inom landstinget i Värmland” (LiV 1999b). Utredningen är bland annat
baserad på intervjuer med 18 politiker.
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hållet förslag för hur LiVs organisationsstruktur skulle se ut. Att skapa ett
sådant förslag blev nästa steg i arbetet.

10.3.1 Idéskissen
I mitten av februari 1999 fanns ett första utkast om den framtida organisa-
tionsstrukturen att tillgå, benämnd idéskissen.56 Idéskissen syftar till att för
administrationen skapa en förvaltning med en hälso- och sjukvårdschef,
vilket innebär att de fem distriktsförvaltningarna skulle försvinna (jmf figur
4:1). Sjukhusdirektörerna skulle ersättas med en lokal funktion –
patientservice – med uppgiften att samordna verksamheten inom de olika
sjukhusen med vårdcentraler, kommuner och privata vårdgivare. Det
skulle alltså även fortsättningsvis finnas en chef inom varje distrikt, eller
”geografiskt område” som de nu kallas, men cheferna har förlorat makt
eftersom de enligt förslaget är direkt underställda hälso- och sjukvårds-
chefen. Den lokala administrationen begränsas också till fördel för en
utbyggnad av den centrala.

Hälso- och sjukvårdens organisationsstruktur föreslås bygga på så kallade
länsverksamheter (motsvarande länskliniker i struktur 2000). Inom varje
länsverksamhet ska en chef utses, som i normalfallet ska ha sin bakgrund
inom hälso- och sjukvården. Länsverksamheter ska enligt förslaget inrättas
i allmänmedicin, kirurgi, ortopedi, internmedicin, psykiatri, anestesiologi,
radiologi och ambulansverksamheten. Sedan tidigare fanns en länsverk-
samhet för laboratorieverksamheten, vilken kommer att fortsätta att verka
som sådan. På varje sjukhus kommer platschefer för de olika specialiteterna
tillsättas. Exakt vilket ansvar länsverksamheternas chefer kommer att få är
något diffust beskrivet. Men eftersom de liknas vid länsövergripande
kliniker och laboratorieverksamheten måste man anta att de ska få ett fullt
ekonomiskt ansvar för respektive specialiteter och att cheferna ska bli
högsta chefer för de olika verksamheterna. Länsverksamheterna ska således
inte enbart vara rådgivande organ.

För den politiska organisationen förslås att en nämnd för hälso- och sjuk-
vården inrättas (hälso- och sjukvårdsdelegationen) vars medlemmar ska
utses av landstingsstyrelsen. Det finns även ett förslag om att inrätta fem
lokala hälsonämnder. Dessa ska se till att patientflödena fungerar effektivt
inom de olika geografiska områdena. De lokala politiska nämnderna skulle

                                                
56 Det här avsnittet är främst baserat på utredningen ”Nya Värmlandsvägen: Idé-
skiss till övergripande styrsystem och verksamhetsstruktur för landstinget i Värm-
land” (LiV 1999c).
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således förlora mycket av sitt tidigare förhållandevis stora inflytande (jmf
4.1).

10.3.2 Debatt om idéskissen
De värmländska tidningarna tolkar (föga förvånande) idéskissen som en
markant centralisering av verksamheten, framför allt den politiska orga-
nisationen. Några veckor efter att idéskissen offentliggjordes publicerades
också några kritiska kommentarer i form av debattartiklar från fd läkare (se
VF och NWT 1999-03-12). Efter en månad publicerar NWT en artikel
med rubriken ”Det jäser i läkarleden” där det hävdas att en mot idéskissen
kritisk skrivelse cirkulerar bland läkarna i Värmland. En anonym klinikchef
hävdar att:

Det finns ett omfattande misstroende bland professionen mot landstings-
ledningen. Deras idéskiss till exempel vänder upp och ner på allt vi tidigare
gjort, utan att erbjuda något alternativ. (NWT 1999-03-16)

I artikeln framgår att den kritik som riktas mot ledningen varierar beroende
på om kritiken riktas från läkare vid CSK eller övriga distrikt. ”En gemen-
sam nämnare är dock att samtliga anser att landstingsledningen saknar
sjukvårdskunnande samtidigt som den inte lyssnar på läkarna” (NWT
1999-03-16). En läkare som citeras anonymt hävdar att:

Vi på centralsjukhuset ser en förvaltning som en fördel, på den punkten
har vi och länsdelssjukhusen kanske olika uppfattning. Men vi tror inte på
den okritiska uppdelningen i länskliniker som har gjorts. Det är kanske bra
inom vissa specialiteter, men det är också klart negativt inom andra. I
skissen gör man sig helt av med den lokala sjukhusorganisationen på
distriktsnivå, något vi motsätter oss. (NWT 1999-03-16)

Ytterligare några veckor senare har de värmländska chefsläkarna samlat sig
kring en gemensam skrivelse riktad till tjänstemannaledningen. NWT
(1999-03-31) och VF (1999-03-30) uppmärksammar skrivelsen under
rubrikerna ”Läkare varnar för vårdkaos”, respektive ”Läkarattack mot
’idéskissen’”. Framför allt är läkarna kritiska till att inrätta länskliniker utan
att man utrett förutsättningarna för detta. Istället föreslår de ett utökat
samarbete inom nuvarande organisation och länskliniker där detta är
lämpligt. Läkarna är också kritiska mot den negativa kritik som finns i
idéskissen mot den nuvarande organisationen. Kritiken uppfattas som
svepande och allt för generaliserande, vilket får en negativ inverkan på
involverandet i förändringsarbetet bland personalen samt sprider ett
negativt klimat, hävdas det. Landstingsdirektören och ekonomichefen
beskylls också för att de inte lyssnar på synpunkter från hälso- och
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sjukvårdspersonalen. Idéskissen uppfattades som ett färdigt förslag, varför
läkarna hävdar att delaktigheten i förändringsarbetet är låg. Läkarna ser
också en risk för ”kompetensflykt” om sådana genomgripande förändringar
som föreslås i idéskissen genomförs. En enkät som läkarförbundet gjort
bland Värmländska läkare visar att många läkare är missnöjda med tjänste-
mannaledningen (NWT 1999-04-07).

Samma dag som läkarförbundet offentliggör sin undersökning presenteras
ett nytt förslag till förändring av organisationen. Nu heter den inte idéskiss
längre utan enbart ”nya Värmlandsvägen” (se LiV 1999d) Den största
skillnaden mot idéskissen är att tanken om länskliniker/länsverksamheter
är borta till fördel för länsledningsgrupper (se mer om dessa nedan).
Läkarkritiken hade alltså fått önskad effekt och man skulle kunna tro att
motsättningarna var över. En del tyder också på detta då tre personer – två
läkare och en tjänsteman – i slutet av maj utses till ordföranden i de
interimistiska länsledningsgrupperna för kirurgi, invärtesmedicin och
radiologi (VF 1999-05-27), som nu bildats.

Tanken var att nya Värmlandsvägen skulle antas av landstingsstyrelsen den
8:e juni och av landstingsfullmäktige den 25:e juni men de fackliga
förhandlingarna, som hölls den 7:e juni, strandade. Orsaken till att facken
(alla utom vårdförbundet) motsatte sig förslaget var att de saknade
konsekvensanalys gällande det ekonomiska utfallet av nya Värmlands-
vägen. Facken hävdar också att de nya medicinska platscheferna får en
splittrad roll samt att administrativa och fackliga nätverk slås sönder
(NWT, VF 1999-06-09). Dessutom riktar facken kritik mot tjänstemanna-
ledningen.

Landstingsstyrelsen och tjänstemännen befann sig nu i tidspress eftersom
de ville ta beslut om att implementera nya Värmlandsvägen i landstings-
fullmäktige den 25:e juni. Beslutet i fullmäktige behövde dock föregås av
ett beslut i landstingsstyrelsen. Landstingsstyrelsen bokade ett nytt möte
den 15:e juni men facken kunde förhala förslaget ytterliggare genom att
begära centrala förhandlingar. Under tiden som facken funderade utsåg
landstingsdirektören två nya ordföranden i de interimistiska länslednings-
grupperna (psykiatri och anestesiologi, VF 1999-06-10). Tjänstemanna-
ledningen hade överläggningar med facken den 12:e där projektledaren för
nya Värmlandsvägen blir hårt ansatt: ”Han är en katastrof” uttalar sig en
facklig representant i NWT (1999-06-12). Ledningen bemöter några av
fackens krav genom att under projektledaren tillsätta särskilda ansvariga för
LiV 2002-arbetet inom hälso- och sjukvården och de övriga verksamhets-
områdena inom LiV. Trots dessa förändringar väljer facken att ytterliggare
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fördröja nya Värmlandsvägen genom att begära centrala förhandlingar
(NWT 1999-06-19). Landstingsledningen hävdar dock att de kommer att
genomdriva nya Värmlandsvägen efter de centrala förhandlingarna oavsett
resultatet (VF 1999-06-19). Den 23:e augusti fattar landstingsfullmäktige
beslutet att anta nya Värmlandsvägen (NWT och VF 1999-08-24).

Efter en tämligen komplicerad process hade tjänstemannaledningen och
politikerna fått igenom förslaget om ny organisationsstruktur, men priset
hade varit högt. En markant konflikt med både läkare och facken hade
utvecklat sig under processens gång. Turerna hade också varit många.
Länskliniker blev länsverksamheter som blev länsledningsgrupper. Vilken
utformning fick egentligen den slutgiltiga strukturen?

10.3.3 Den slutgiltiga strukturen
Det övergripande syftet med nya Värmlandsvägen var att:

…värmlänningarna ska uppleva att LiV är ett landsting med en decentrali-
serad, lokal verksamhet men som tack vare gemensamma system för styr-
ning och uppföljning garanterar alla värmlänningar en lika god vård var de
än bor i länet. (LiV 1999e:5-6)

I linje med utredningen om den politiska organisationen skapades en
central nämnd för hälso- och sjukvården. Nämnden utgörs av landstings-
styrelsen och har ansvar för i princip alla frågor gällande hälso- och
sjukvården förutom ”medborgarperspektivet” som fem lokala hälsonämnd-
er, en för varje distrikt, har som uppgift att bevaka. Med ”att bevaka
medborgarperspektivet” åsyftas att hälsonämnderna ska se till att ”…hälso-
och sjukvården som organisation sätter patienten i centrum under hela
mötet med vården” (LiV 1999e:20). Jämfört med Värmlandsvägen blev
alltså de lokala nämnderna kvar men tappade mycket av sitt formella
inflytande.

Även organisationsstrukturen för hälso- och sjukvården förändrades jäm-
fört med Värmlandsvägen. En ny sammanhållen hälso- och sjukvårds-
förvaltning skapades under ledning av en förvaltningschef (hälso- och
sjukvårdschefen). Verksamheten organiserades även fortsättningsvis i fem
olika distrikt men nu benämns de för ”geografiska områden” och chefen
för varje geografiskt område benämns distriktschef istället för sjukhus-
direktör. Distriktschefen fick budgetansvaret för det ”geografiska området”.
En annan förändring var att medicinska länsledningsgrupper skapades för
olika medicinska specialiteter, exempelvis kirurgi. I grupperna ingår de
berörda lokala verksamhetscheferna och en av dessa chefer utsågs till
ordförande för gruppen. Arbetet inom länsledningsgrupperna skulle syfta
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till god långsiktig kompetens- och vårdkvalitetsutveckling, en kostnads-
effektiv verksamhet genom att eliminera kostnads- och kvalitetsskillnader i
länet som inte är motiverade samt ”…en för länsverksamheten i övrigt god
ekonomisk hushållning” (LiV 1999e:27). Med begreppet ”länsverksamhet”
åsyftas den typ av verksamhet, exempelvis kirurgi, som en länslednings-
grupp har ansvar för. En länsledningsgrupp leder alltså en länsverksamhet.
Av skrivningen framgår att man övervägt att skapa länskliniker, innebäran-
de att olika specialiteter i länet skulle organiseras som sammanhållna
kliniker med en operativ chef och fullt ekonomiskt ansvar, men förslaget
fick inte stöd hos hälso- och sjukvårdspersonalen. En enhet inom LiV
fortsatte dock att fungera som en länsklinik, nämligen laboratoriemedicin.
Nya Värmlandsvägen resulterade i följande organisationsstruktur.

Figur 10:1 LiVs organisationsstruktur enligt nya Värmlandsvägen
 Hälso- och sjukvårdsnämnd 

Hälso- och sjukvårdschef Stab Läkemedelsråd 

Stab Distriktets kliniker 

Distriktets kliniker Stab 

Distriktets kliniker 

Distriktets kliniker 

Distriktets kliniker 

Stab 

Stab 

Stab 

Länsledningsgrupper 

Hälsonämnd 

Hälsonämnd 

Hälsonämnd 

Hälsonämnd 

Hälsonämnd 

Lab 

Debatten om nya Värmlandsvägen var het och uppslitande. Negativ kritik
drabbade tjänstemannaledningen. Problemen var dock inte över med att
beslutet togs. Den politiska oppositionen hade under debatten ställt sig på
fackens och läkarnas sida (se NWT 1999-05-28 och NWT 1999-06-09).
Oppositionens kritik fortsätter även efter beslutet, nu på grund av att de
inte har den insyn i budgetarbetet som de anser vara en demokratisk rättig-
het (NWT 1999-10-23). Landstingsdirektören höjde även lönerna för de
högre tjänstemännen i slutet av oktober (VF 1999-10-22), vilket vållade
protester som pressen uppmärksammade: ”Starka reaktioner på höjda
chefslöner” (VF 1999-10-26). Höjning av lönerna får också kritik från delar
av den politiska majoriteten ”…det är klart att de ligger fel i tiden. Det
sticker i ögonen och jag förstår om människor reagerar…” säger ett
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landstingsråd från vänsterpartiet (VF 1999-10-26). I början av november
blev även mätningarna av målen nöjda medarbetare och nöjda Värmlän-
ningar klara (se 1.2). Enkäter hade skickats ut till ett representativt urval av
den Värmländska befolkningen liksom till samtlig personal. Resultatet
visar bland annat att endast var femte Värmlänning var nöjd med LiV (LiV
1999f, VF 1999-11-09), vilket gav upphov till ytterliggare kritik av tjänste-
mannaledningen men också av den politiska majoriteten.

10.4 Landstingsdirektören och ekonomichefen lämnar sina
uppdrag
Tjänstemannaledningen hade under 1999 fått utstå en massiv kritik från
läkare, fack, politiker (mest från oppositionen men också från vissa delar av
majoriteten) och media. Kritiken riktades främst mot landstingsdirektören
och ekonomichefen. Måndagen den 15:e november sammanträdde lands-
tingsfullmäktige. Några dagar innan detta sammanträde publicerade en
läkare, som även hade en tjänst som högre tjänsteman på landstingets
centrala kansli, ett ”öppet brev till landstingsstyrelsen” i Arvika Nyheter
(AN). I brevet står det att läsa att förändringsarbetet inom LiV bedrivs på
två fundament, den lärande organisationen och processorienterad verk-
samhet.57

Landstingsledningens val av dessa två fundament som stomme i det
pågående förändringsarbetet är…enligt min mening helt riktig…Men det
finns dock hot som kan få förändringsarbetet att gå överstyr. Dessa hot
utgörs av det konfrontationsskapande sätt som olika förändringsarbeten
bedrivs på. (AN 1999-11-12)

Läkaren hävdar att LiV präglas av:

• En stagnerad ledningsfunktion, både centralt och ute i distrikten.
• Tillitsbrist i organisationen i förhållande till tjänstemannaledningen.
• Bristande engagemang och delaktighet i processarbetet och även helt

havererade processer.
• Bristande konsekvensanalyser av föreslagna förändringsalternativ.
• Kompetenta medarbetare som inte får delta i förändringsarbetet på

grund av bristande lojalitet mot tjänstemannaledningen.

                                                
57 Det bör påpekas att läkarens tolkning inte stämmer överens med den jag gjort.
Jag vill snarare hävda att förändringsarbetets utgångspunkt var kvalitetsidén, i
vilken processorientering utgör ett centralt inslag.
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Slutsatsen blir att: ”…klimatet är intolerant, vilket är förödande för arbets-
glädje och effektivitet” (AN 1999-11-22). Mot denna bakgrund ställer
läkaren tesen om sakernas tillstånd möjligen beror på utebliven ledning
och styrning. Läkaren exemplifierar med några områden för att stärka sin
tes. Budgetprocessen har varit inkonsekvent, debatten om den nya
organisationen har varit smärtsam, delaktigheten bland medarbetarna och
informationen till facken har varit obefintlig respektive bristfällig.
Sammanfattningsvis hävdar läkaren att:

Det praktiserade nya arbetssättet rimmar illa med budskapet om lärande
organisation, delaktighet, tillit, processorientering och utveckling av med-
arbetare. Kort sagt: Ledningen lever inte som den lär… (AN 1999-11-12)

För egen del hävdar läkaren att han är beredd att fortsätta sitt arbete på
landstingets kansli…

…men jag tror att respekten och förtroendet för ledningen ute i sjukvårds-
organisationen nu är så lågt, att den som uppfattas som lierad med ledning-
en själv förlorar i förtroende och därmed även får svårare att spela en bra
roll i förändringsprocessen. (AN 1999-11-12)

Läkaren avslutar sitt öppna brev med att lyfta fram ett antal frågor om
ledarskapet inom LiV så att en öppen och bred diskussion kan ta vid.
Brevet ska dock uppfattas som ett misstroendevotum mot ekonomichefen
och landstingsdirektören. Dagen efter läkarens brev kräver oppositions-
landstingsrådet landstingsdirektörens och ekonomichefens avgång (VF
1999-11-13). Måndagen den 15 november öppnar landstingsstyrelsens
ordförande landstingsfullmäktige med att deklarera att landstingsdirektör-
en och ekonomichefen har lämnat sina uppdrag. ”Eftersom formaliteter
och personfrågor kommit att fokuseras mer än de politiska målen för
landstinget, har majoriteten funnit det nödvändigt att vidta förändringar i
landstingsledningen” (VF 1999-11-16). En person med förflutet som högre
tjänsteman och politiker inom LiV utsågs till tf landstingsdirektör.

Efter ett par veckor återfinns en intervju i VF med titeln ”Grabbgäng
styrde landstinget” (1999-11-27) där landstingsdirektören ”talar ut” om sina
tre år på LiV.

”Förutsättningarna var egentligen ohållbara redan när jag kom…Jag borde
ha förstått det.” För att Värmlands landsting styrdes på ett något ovanligt
och gammaldags sätt var känt bland hennes kollegor [syftande på andra
landstingsdirektörer], säger hon. Just här var sammanblandningen av roller-
na som politiker och tjänstemän större än på andra håll. ”Men att systemet
så till den grad också skulle bygga på kompisskap, sociala relationer och
familjeband visste jag inte.” (VF 1999-11-27)
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Det motstånd som landstingsdirektören kände förhållandevis omgående
efter hennes tillträde är således en orsak som hon finner till att hon blev
tvungen att avgå. Den bild som förmedlades av media är dock, enligt
landstingsdirektören, inte fullständig. En annan mer direkt orsak är att
verksamheten på länsdelssjukhusen hotades under utredningsarbetet med
nya Värmlandsvägen. Akutsjukhusen i Säffle och Kristinehamn kom
senare att avvecklas. Landstingsdirektören menar att hotet mot länsdels-
sjukhusen väckte starka känslor hos befolkningen och en oro för bygden
eftersom det finns en naturlig känsla av att närhet till sjukhus/sjukvård är
tryggt. Det var svårt att få förståelse för att det med en alltmer specialiserad
medicinsk verksamhet är det ofta minst lika tryggt att få sin vård på ett
större sjukhus även om detta ligger längre bort geografiskt, hävdar lands-
tingsdirektören. Att det blir stor upprördhet när man vill lägga ner BB eller
förändra akutsjukvården är väl känt i hela Sverige. När ett beslut låg nära
om att anta nya Värmlandsvägen var oron mycket stor och det blev, enligt
landstingsdirektören, svårt för den politiska majoriteten att klara situation-
en. Man behövde syndabockar. Oppositionen, främst tidigare nämnda
oppositionslandstingsråd, gjorde politik av att angripa tjänstemanna-
ledningen som ett sätt att misskreditera den politiska majoritetens ledar-
skap. Vissa tjänstemän och en del bland vårdpersonalen drev även på
aktivt, bland andra sjukhusdirektörerna som ansåg att sjukhusens admini-
stration skulle finnas kvar oförändrad. Landstingsdirektören anser således
att en viktig orsak till att hon själv och ekonomichefen fann sig tvungna
att avgå var att oppositionen politiserade förändringsarbetet. Oppositions-
landstingsrådet hävdar att landstingsdirektörens fall berodde på bristande
förtroende (VF 1999-11-29).

Ett par veckor efter intervjun med landstingsdirektören publiceras en
intervju med ekonomichefen i NWT. Ekonomichefen hävdar att han fick
intrycket att LiV bestod av fem landsting när han kom till LiV. Det var
detta han och landstingsdirektören försökte förändra. Ekonomichefen
framhåller att läkarna och sjuksköterskorna fått större inflytande och att så
många som 1000 personer involverats i förändringsarbetet. Men han ger
också bilden av en omogen politisk organisation och hävdar att det blev
en ”kulturkrock” när ledningen satte igång med förändringsarbetet.
”’Landstinget lider fortfarande av efterdyningarna av de gamla patriar-
kaliska pampfasonerna’…Ekonomichefen ångrar det sätt som länskliniker-
na fördes fram på: ’Det stora felet vi gjorde var att för tidigt föra fram idén
om länskliniker. Förslaget var dåligt förankrat’”(NWT 1999-12-13).
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10.5 LiV 2002 i nya Värmlandsvägen
Efter det att landstingsdirektören och ekonomichefen avgick tillsättes som
tidigare nämnts en tf landstingsdirektör och senare även en tf hälso- och
sjukvårdschef. Samtidigt inleddes arbetet med att rekrytera en ny lands-
tingsdirektör men inte med att rekrytera en hälso- och sjukvårdschef,
eftersom det ansågs att den nye landstingsdirektören skulle vara med i
denna process. Under våren 2000 tillsattes den nye landstingsdirektören
och det var samme person som tidigare var tf landstingsdirektör. Under
sommaren tillsattes den nye hälso- och sjukvårdschefen, som tidigare hade
varit chef för laboratorieverksamheten inom LiV. Laboratorieverksamheten
hade sedan en tid tillbaka organiserats som en länsklinik och jobbat fram-
gångsrikt med kvalitetsutveckling enligt QUL-modellen (landstingsför-
bundets modell för kvalitetsutveckling). Laboratorieverksamhet Värmland
vann den nationella QUL-utmärkelsen 2000.

Vid den här tiden fanns interimistiska länsledningsgrupper som leddes av
tf ordföranden. De flesta var läkare och tidigare klinikchefer inom LiV,
liksom de flesta av gruppernas övriga medlemmar. Under hösten 2000
intervjuades ordförandena. Den huvudsakliga frågeställningen var på vilket
sätt länsverksamheterna arbetade med LiV 2002. Under samma period
intervjuades några tjänstemän på LiVs centrala kansli för att förstå vilka
framsteg som gjorts med LiV 2002.

10.5.1 LiV 2002 i länsverksamheterna
Intervjuerna med de tf ordförandena för länsledningsgrupperna gav för-
hållandevis entydiga svar på hur länsverksamheterna under år 2000 hade
arbetat med LiV 2002 – de hade inte alls gjort det. I intervjuerna anges ett
antal orsaker till att de inte ägnat något intresse åt LiV 2002. Den huvud-
sakliga orsaken verkar vara att andra aspekter, främst ekonomiska, i första
hand hade prioriterats. Samtliga hade uppfattningen att LiV vid den här
tidpunkten befann sig i en ekonomisk kris. Främst till följd av att LiV
under en period saknade både ordinarie ekonomichef och landstings-
direktör, vilket gjorde att ingen tog det övergripande ansvaret för ekono-
min. Inte förrän den nya landstingsdirektören övergick från att ha varit
tillförordnad till att bli ordinarie hade någon tjänsteman haft mandat och
legitimitet att fatta beslut och denna process tog nästan ett halvår. Inte ens
då menar de att någon egentlig styrning av hälso- och sjukvården var
möjlig, eftersom det fortfarande inte fanns någon ordinarie hälso- och
sjukvårdschef. Många menar att det överhuvudtaget hade tagit för lång tid
att få den nya organisationen på plats. LiV hade lidit av ”ledarskapsglapp”
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i cirka ett år, vilket haft förödande konsekvenser för den ekonomiska
situationen. Därför hade arbetet med att få ordning på ekonomin
prioriteras.

Den empiriska berättelsen har tidigare visat att den nya ledningen och de
gamla tjänstemännen inte oroat sig för den ekonomiska utvecklingen i
samma utsträckning. Med tanke på statsmakternas krav på ekonomi i
balans år 2002 och att LiV riskerade tvångsförvaltning om inte målet
uppnåddes kan detta tyckas något märkligt. En orsak kan vara att den nya
ledningen ansåg att LiV 2002 skulle lösa de ekonomiska problemen. För de
gamla tjänstemännen är det svårare att hitta en förklaring. Möjligen kände
de inte längre så stort ansvar för den ekonomiska situationen.

En annan orsak till att arbetet i länsverksamheterna inte inriktats mot LiV
2002 var att ordförandena, liksom övriga personer i ledningsgrupperna för
länsverksamheterna, vid den tidpunkt som intervjuerna utfördes fortfaran-
de var tillförordnade. Även om de flesta tror att de kommer att erbjudas de
ordinarie tjänsterna vill de inte starta något genomgripande arbete innan
tillsättningarna är formellt beslutade. Arbetet i grupperna verkar snarare,
under år 2000, kretsat kring att hitta lämpliga arbetsformer och att lära
känna varandra. Många väntade också på att ledningsgruppen för hälso-
och sjukvården, där ordförandena för länsledningsgrupperna ska ingå,
skulle bildas så att en gemensam inriktning för den värmländska hälso- och
sjukvården kan skapas.

En del av ordförandena hävdar också att arbetet med LiV 2002 i övriga
delar av organisationen inte är så aktivt för tillfället och någon hävdar till
och med att det är ett avslutat projekt. En av dem frågar sig:

Existerar LiV 2002 idag som projekt?…Det pågår ju ett antal sådana här
processgrupper fortfarande, men det tror jag mer hänger ihop med att man
i verksamheten för de här grupperingarna upplever att det är meningsfullt.
Men LiV 2002 uppfattar inte jag att det som ett sammanhållet projekt
existerar. (tf ordförande för länsledningsgrupp)

Även om de flesta inte hävdar att LiV 2002 är helt avslutat så anser de att
aktiviteten i projektet har sänkts betydligt. Den främsta orsaken är att de
drivande krafterna för projektet (den fd landstingsdirektören och ekonomi-
chefen) inte finns kvar inom LiV. Viljan hos andra att ta vid var minimal
menar de, inte minst för att LiV 2002 fått en negativ innebörd inom
organisationen. Det förefaller som att ingen tog ansvaret för att fullfölja
projektet trots att politikerna hade beslutat att det skulle drivas fram till år
2002.
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Det huvudsakliga intrycket från intervjuerna med ordförandena är att LiV
2002 är under avveckling och att energin ägnas åt att få rätsida på LiVs
besvärliga ekonomiska situation. Intrycket förstärks av den deltagande
observation som gjordes av några möten som den nybildade lednings-
gruppen för hälso- och sjukvården hade i början av år 2001. LiV 2002
diskuterades knappast alls på dessa möten. Men när det vid ett tillfälle
nämndes var det i samband med områden som man kunde spara pengar
på. ”Där borde man kunna dra in lite grann” var en kommentar som då
fälldes.

10.5.2 Tankar om LiV 2002 bland några tjänstemän
Under samma period (dvs hösten år 2000) som intervjuerna med ordföran-
dena för länsledningsgrupperna gjordes intervjuades även några tjänstemän
på LiVs centrala kansli. Huvudfrågan var vad som hade hänt och vad som
kommer hända med LiV 2002 i den nya organisationsstrukturen.

Intervjuerna ger i stort sett samma intryck som de intervjuer som hölls
med ordförandena för länsledningsgrupperna. De flesta menade att aktivi-
teten i LiV 2002, vid tidpunkten för intervjuerna, var låg. Arbetet fortskred
i några processgrupper och en tjänsteman hävdar att några nya process-
grupper skulle bildas. Enligt planen skulle jag studera någon av dessa
grupper men arbetet i dem påbörjades inte. En av de intervjuade hävdar
att den första ”halvleken” i LiV 2002 är ”färdigspelad” och att det för
tillfället råder ”paus”. Efter ”pausen” kommer andra ”halvlek” att ta vid.
Det huvudsakliga intrycket från andra intervjuer är att projektet håller på
att avslutas.

En tjänsteman hävdar att ett av de stora misstagen som gjordes i LiV 2002-
arbetet var att ingen utsågs att ansvara för att de verksamhetsplaner som
processgrupperna producerade förverkligades.

Det är också en sådan här grej som vi inte riktigt hade klart från början.
Vem tar hand om det? Det är fullständigt omöjligt att en hälso- och
sjukvårdschef skulle ta hand om detta, han har vare sig befogenheter eller
närheten till vården. Sedan har vi ju inte haft det egentligen under hela den
här perioden, någon tydlig hälso- och sjukvårdsledning, förrän kanske i
höst. (högre tjänsteman)

Avsaknaden av en person som ansvarade för att de verksamhetsplaner som
utarbetats i processgrupperna omvandlades till handling innebar, exempel-
vis, att de inte fick någon reell inverkan på nya Värmlandsvägen. Enligt de
övergripande riktlinjerna skulle verksamhetsplanerna vara ett viktigt under-
lag för tillskapandet av den nya organisationsstrukturen (LiV 1998). Detta
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innebar också att de inte förverkligades lokalt, eftersom de som arbetat
fram dem inte hade tid och möjlighet att realisera idéerna i dem.

10.5.3 Sammanfattning av intervjuerna
Det huvudsakliga intrycket av intervjuerna är att LiV 2002 under hösten
2000 var under avveckling. Om LiV 2002 skulle fortsatt att existera hade
det behövts ett stöd från och ett aktivt arbete med idéerna i lednings-
grupperna för länsverksamheterna, då dessa i den nya organisationsstruk-
turen fick stor makt. Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp hade varit ett
annat forum där projektet hade behövt drivas om det skulle fortleva. Så
var dock inte fallet. Dessa forum fick istället ägna sig åt att försöka förbätt-
ra LiVs ekonomiska situation. Trots det slutade underskottet för år 2000 på
200 miljoner kronor. En åtgärd som vidtogs var att avveckla akutsjukhus-
en, i Kristinehamn och Säffle. Detta var en direkt följd av den så kallade
vision 200X (LiV 1999g), som antogs av landstingsfullmäktige i november
1999. Vision 200X förordade en uppdelning av hälso- och sjukvården i
närsjukvård och specialistsjukvård.58 Hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp
fick ägna mycket energi åt att avveckla de två akutsjukhusen samt att
bemöta den ”folkstorm” som följde på beslutet. De båda sjukhusen har
blivit närsjukhus, vilket bland annat innebär att de inte längre har
akutavdelning.

10.6 Tolkning: Översättningen av kvalitetsidén avstannar
Kapitel 10 utgör det sista kapitlet i den empiriska berättelsen och har
mestadels handlat om hur LiV fick en ny organisationsstruktur i form av
nya Värmlandsvägen och vilket intresse kvalitetsidén ägnades i den nya
strukturen. Tolkningen kommer att uppehålla sig kring meningsskapandet
om den nya organisationsstrukturen och vilken betydelse det rimligen fick
samt kvalitetsidéns institutionalisering.

10.6.1 Svårt att skapa mening
Det sista steget av verksamhetsutveckling i enlighet med LOTS-modellen
är att en ny organisationsstruktur ska skapas utifrån de tidigare stegen i
verksamhetsplaneringen. Tanken med LiV 2002 var följaktligen att en ny
organisationsstruktur skulle konstrueras, bland annat utifrån arbetet i
processgrupperna. Det kan dock konstateras att processgruppernas verk-

                                                
58 Vision 200X har inte beskrivits i avhandlingen eftersom den är löst kopplad till
de kvalitetsidéer som LiV 2002 är exponent för och därmed till avhandlingens
huvudfokus – institutionaliseringsprocessen av kvalitetsidén.
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samhetsplaner inte fick någon reell inverkan på nya Värmlandsvägen. Nya
Värmlandsvägen grundades istället i utredningar som var förhållandevis
löst kopplade till LiV 2002. För den enskilde aktören måste det vara
problematiskt att koppla ihop nya Värmlandsvägen med arbetet i process-
grupperna. Ett rimligt antagande är att många ställde sig frågande till
varför så mycket tid hade lagts ner på arbetet i processgrupperna när det
inte beaktades i framtagandet av den nya organisationen. Den lösa kopp-
lingen till arbetet i processgrupperna kan möjligen bidra till förståelse om
varför många till synes hade svårt att skapa mening om nya Värmlands-
vägen.

Meningsskapande görs ofta retrospektivt, dvs att aktörer skapar mening
utifrån sin historia, innebärande att meningsskapandet ofta konserverar
befintliga strukturer (Weick 1979, 1995). Med tanke på att den värmländ-
ska sjukvården tidigare präglats av kontinuitet beträffande organisationens
utformning och inriktning måste de genomgripande förändringarna som
den nya ledningen initierade framstått som markanta brott med historien.
Det måste varit svårt att skapa mening av förändringarna, inte minst med
tanke på att arbetet i processgrupperna inte beaktades. Den mening som
förmodligen skapades i det kaos som LiV 2002-arbetet och nya Värmlands-
vägen bidrog till var att den nya ledningen inte klarade av sitt uppdrag.
Den utredningsprocess som resulterade i nya Värmlandsvägen förefaller
fungerat som en ny arena för konflikter mellan olika aktörsgrupper inom
LiV, främst mellan den nya ledningen och de gamla tjänstemännen samt
mellan den nya ledningen och hälso- och sjukvårdspersonalen. Dessa
konflikter, tillsammans med oppositionens kritik, innebar att den politiska
majoriteten fann det nödvändigt att vidta förändringar i tjänstemanna-
ledningen. Landstingsdirektören och ekonomichefen fick inte fullgöra sina
uppdrag.

10.6.2 Kvalitetsidén för en tynande tillvaro
Förutom att aktörer och aktörsgrupper inom LiV hade svårt att skapa
mening av förändringarna visar kapitel 10 att LiV 2002 och därmed även
kvalitetsidén för en tynande tillvaro. De huvudsakliga orsakerna till det
sistnämnda torde vara: För det första att landstingsdirektören och eko-
nomichefen tvingades att avgå. Som visades i kapitel nio var dessa de
drivande krafterna bakom kvalitetsidén. För det andra har det på senare tid
fokuserats på andra aspekter av organisation och organisering än kvalitet.
Ombildandet av två akutsjukhus till närsjukhus, de ekonomiska problem-
en, förändringen av organisationsstrukturen samt de kontroverser som
resulterade i landstingsdirektörens och ekonomichefens avgång verkar ha
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förflyttat fokus från LiV 2002. För det tredje kan det hävdas att LiV 2002
var landstingsdirektörens och ekonomichefens projekt. Eftersom dessa fick
utstå negativ kritik smittade kritiken av sig på LiV 2002. Efter deras avgång
verkar det som att ingen längre vill befatta sig med projektet.

Om beskrivningen som gjorts i kapitel 10 relateras till avhandlingens
tolkningsmodell (se 2.5) kan det på goda grunder hävdas att översättnings-
processen avstannade när kvalitetsidén skulle översättas till handling. Få
aktörer tillförde översättningsprocessen ”energi” och riktning. När de
aktörer som gjorde det tvingades att avgå förefaller institutionaliserings-
processen av kvalitetsidén ha avstannat (jmf Latour 1987). Utifrån den
empiriska berättelsen kan det därför rimligtvis hävdas att kvalitetsidén inom LiV
inte kommer att institutionaliseras på aktörsnivån inom den närmaste tiden. I alla
fall inte under beteckningen LiV 2002.

Slutsatsen stärks av Brorströms och Siverbos (2002) nyligen publicerade
forskningsrapport om varför landstingen och kommunerna har ekonom-
iska svårigheter, samt av en revisionsrapport om LiV 2002 (LiV 2001).
Brorström och Siverbo redovisar fallstudier av fyra kommuner och ett
landsting med ekonomiska problem. Det landsting som studerats är LiV.
Intervjuerna med de politiker och tjänstemän som fallstudien av LiV byg-
ger på gjordes någon gång mellan mitten av maj och mitten av juni 2001.
Brorström och Siverbo sammanfattar sina intryck av LiV på följande sätt:

Den bild som intervjupersonerna förmedlar är en organisation som före-
faller vara oförmögen att bryta upp de låsningar som finns och skapa
förutsättningar för en gynnsam utveckling. Det tycks finnas mängder av
dåliga relationer i organisationen och medarbetare som inte alls trivs med
hur saker och ting är idag. Samtidigt som dessa problem finns på aktörsnivå
så är systemen för att styra verksamhet och ekonomi enligt redovisade
uppfattningar av dålig kvalitet. Systemen är bristfälliga och kompenserar
inte för de samarbetsproblem som råder mellan enskilda individer i
organisationen. De ekonomiska problem som finns idag kan ha uppstått
som följd av yttre orsaker men de har sannolikt förvärrats av brister i ledar-
skap, samarbete och kvalitet i styrningen. Vi har sällan eller aldrig mött en
uppsättning personer med en så negativ hållning till den egna organisa-
tionen, till kollegor i organisationen och till möjligheten att åstadkomma
förändring och förbättring. (Brorström och Siverbo 2002:76)

Revisionsrapporten om LiV 2002 utfördes av ett konsultföretag på uppdrag
av LiVs förtroendevalda revisorer. Syftet var att bedöma projektets aktuali-
tet och utvecklingspotential. Rapporten, som blev offentlig 12:e december
2001, bygger på intervjuer med politiker, högre tjänstemän, processägare
samt representanter från facken och kommunerna. I rapporten hävdas att
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LiV 2002 och dess mål “..idag är okänt eller inte aktuellt för personal och
ledning i landstingets organisation…” (LiV 2001:3). Det argumenteras
vidare för att LiV 2002 i för stor utsträckning blev knutet till landstings-
direktören och ekonomichefen och att ingen tog ansvaret för projektet
efter deras avgång. Den enda positiva kritik som ges rör arbetet i process-
grupperna. De som ingått i detta arbete har knutit kontakter och skapat
nätverk både inom LiV och med samarbetspartners, “…vilket kan ha haft
betydelse vid införandet av den samlade organisationen för hälso- och
sjukvården…” som nya Värmlandsvägen resulterade i. Revisonsrapporten
ger intryck av att LiV 2002s aktualitet är låg men ger inga explicita svar på
vilken utvecklingspotential projektet har.

Trots den dystra bild som förmedlas av Brorström och Siverbo (2002)
liksom i revisionsrapporten (LiV 2001) kan man inte bortse från möjlighet-
en att den nya tjänstemannaledningen tar tag i LiV 2002 med ny kraft. Det
politiska beslutet ligger fortfarande fast. Det är också möjligt att kvalitets-
idén lämnat spår efter sig som gör att institutionalisering av kvalitetsidén
eller andra organiseringsidéer underlättas i framtiden. Arbetet med QUL-
modellen inom laboratoriemedicin Värmland kan ses som ett tecken på
detta.

10.7 Avslutande reflektion
Detta avslutande avsnitt i den empiriska berättelsen utgör en reflektion
över densamma. Jag reflekterar, dels över fokuset i berättelsen och dels
visar jag på några alternativa tolkningar av det empiriska skeendet.

Med tanke på att jag under avhandlingsarbetet uppfattade att politikerna
inte i någon betydande utsträckning var engagerade i det faktiska kvalitets-
arbetet beaktades de inte i den empiriska berättelsen i samma utsträckning
som andra aktörsgrupper, exempelvis tjänstemannaledningen. Tjänste-
mannaledningen ska företräda politikerna inåt i LiV och driva förändrings-
arbetet. Politikerna ska inte delta i det faktiska förändringsarbetet enligt
den rollfördelning som eftersträvas i politiskt styrda organisationer.

Några personer med god kännedom om LiV och LiV 2002 som har läst
avhandlingen anser dock att den politiska nivån borde ha beaktats i större
utsträckning än vad som är fallet i den empiriska berättelsen. Möjligen
politiserades LiV 2002-arbetet i högre grad än vad som framgår av den
empiriska berättelsen. Det är många gånger svårt att nå en i alla avseenden
korrekt beskrivning av ett förändringsarbete. Det kan under en intervju
vara svårt för respondenter att ge en uttömmande beskrivning av ett socialt
skeende som de är mitt uppe i samtidigt som de kanske inte vill avslöja allt
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(jmf Alvesson och Sköldberg 1994, Silverman 1993). Det uppfattas ofta
inte som en politikers uppgift att blanda sig i hur ett förändringsarbete ska
bedrivas när väl uppdraget och förutsättningarna har fastlagts. Om
politikerna trots allt gjorde det var de förmodligen inte speciellt benägna
att prata om det. Av de intervjuer som gjorts med en majoritets- och en
oppositionspolitiker framgår inte någon sådan inblandning. Med tanke på
de synpunkter som jag har fått på avhandlingen borde jag möjligen ändock
ha problematiserat den politiska nivån explicit i större utsträckning än vad
som nu är fallet, för att nå en mer allsidig beskrivning.

I det här sammanhanget är det dock viktigt att påminna om att avhand-
lingen inte ska ses som en historieskrivning om LiV. Fokus ligger, dels på
institutionaliseringsprocessen av kvalitetsidén inom LiV, och dels på vilka
effekter kvalitetsidén fick på LiVs formella struktur samt på aktörernas
faktiska handlings- och tankemönster. En central del av forskningsintresset
riktas således mot kognitiva processer hos aktörer och aktörsgrupper inom
LiV (Meyer et al 1994, Zucker 1977). Att den empiriska berättelsen inte
fokuserar politikerna får, enligt min mening, ingen inverkan på de resultat
som har redovisats för institutionaliseringsprocessen av kvalitetsidén. Däremot
kunde möjligen resultaten förståtts på ett annorlunda sätt om den politiska
nivån beaktats i större utsträckning.

En annan reflektion som kan göras är att det redan nu är för tidigt att
uttala sig om vilka effekter LiV 2002 fick. I en artikel publicerad i tid-
ningen Landstingsvärlden (2002, nr. 1) framgår att landstingsstyrelsens
ordförande anser att LiV 2002 har givit positiva effekter och att föränd-
ringsarbetet fortgår inom LiV.

Syftet [med LiV 2002] var att skapa dialog och bättre delaktighet i en
decentraliserad, målstyrd verksamhet och samtidigt åstadkomma en bättre
helhetssyn på vårdbehovet hos olika patientgrupper. Detta synsätt genom-
syrar i dag förändringsarbetet på ett helt annat sätt än innan vi startade och
det har haft stor betydelse, inte bara för de enskilda patienterna, utan också
för vår möjlighet att uppnå ekonomi i balans. (Landstingsvärlden 2002, nr.
1)

Landstingsstyrelsens ordförande ser också ljust på LiVs nuvarande situa-
tion liksom på framtiden:

Det förändringsarbete som landstinget i Värmland startade 1997 har följts
med spänning av många, inte minst för att det var så genomgripande. Nu
börjar vi närma oss målet. Budgeten för 2002 pekar på minskade kostnader
med 250 miljoner kronor och på ekonomisk balans 2003…Många förstår
fortfarande inte att vi nu skördar resultatet av en medvetet planerad stegvis
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förändring och att vi utan det arbete som gjordes från första början aldrig
hade stått där vi står idag…Nu har vi äntligen tagit igen stora delar av det
vi förlorade i tempo [när landstingsdirektören och ekonomichefen avgick]
för ett par år sedan. Vi har gjort det få trodde oss om. (Landstingsvärlden
2002, nr. 1)

Utifrån artikeln av landstingsstyrelsens ordförande framträder en annan
bild än den som förmedlats i revisionsrapporten (LiV 2001), i Brorströms
och Siverbos (2002) studie samt i den här studien. Artikeln tyder på att
den nya tjänstemannaledningen inom LiV tagit tag i förändringsarbetet
igen. Det finns också tecken på att den ekonomiska situationen inom LiV
förbättrats under senare tid. Landstingsstyrelsens ordförande kopplar ihop
den förbättrade ekonomiska situationen med det arbete som gjordes inom
LiV 2002. Om detta är en riktig slutsats har jag utifrån min studie svårt att
uttala mig om. Om den skulle vara riktig visar den på problematiken med
att beskriva och utvärdera effekter av förändringsprojekt efter förhållande-
vis kort tid. Det bör dock påpekas att utifrån den bild som har redovisats i
avhandlingen är det inte troligt att förbättrade ekonomiska effekter redan
nu skulle bero på att kvalitetsidén institutionaliserats på aktörsnivån, dvs att
merparten av aktörerna inom LiV förändrat sina handlings- och tanke-
mönster i enlighet med kvalitetsidén. Detta har varit ett huvudsakligt fokus
i studien.

Däremot kan naturligtvis organisationsförändringar av annat slag som har
sin grund i LiV 2002, exempelvis införandet av den nya organisations-
strukturen (nya Värmlandsvägen), bidragit till en förbättrad ekonomisk
situationen och till ökade möjligheter för politikerna att styra verksam-
heten. Denna slutsats styrks av landstingsstyrelsens ordförande som i sin
artikel hävdar att nya Värmlandsvägen gav politikerna en möjlighet att
styra verksamheten i ett länsperspektiv och att den så kallade Vision 200X
(LiV 1999g) utgjort grunden för de strukturförändringar som senare
genomfördes.

Det förändringsarbete som inleddes 1997 var långsiktigt till sin karaktär.
Det bedrevs, enligt landstingsstyrelsens ordförande, enligt en i förväg upp-
gjord ”steg för steg- strategi” som var politiskt förankrad i den övergripan-
de verksamhetsplanen (LiV 1998). Målet var att ekonomin skulle vara i
balans årskiftet 2002/2003, varför hela förändringsarbetet fick samlings-
namnet LiV 2002. Avsikten var alltså att hela förändringsarbetet skulle
utvärderas först 2003. Eftersom förändringsarbetet inom LiV uppenbarlig-
en tappade tempo när den förre landstingsdirektören och ekonomichefen
avgick sent på hösten 1999 kan man reflektera över om inte utvärderingen
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av hela förändringsarbetet inom LiV borde genomföras 2005 istället för
2003. För detta talar att man på grund av ”tempoförlusten” redan tvingats
skjuta på det ekonomiska balansmålet från 2002 till 2003.

Jag vill också reflektera något över det motstånd som fanns mot för-
ändringsarbetet under den tid jag gjorde min empiriska undersökning.
Erfarenhet från genomgripande förändringsarbete inom den offentliga
sektorn visar att det ofta blir mycket motstånd mot förändringar som
aktörer och aktrösgrupper inte till fullo kan se konsekvenserna av från
början. Somliga menar också att landstingen ligger sist i omdaningen av
den offentliga sektorn. Även inom LiV blev det motstånd och konflikter,
vilket tydligt redovisas i avhandlingen. Att motståndet mot förändringarna
var väntat framgår av vad landstingsstyrelsens ordförande säger i sin artikel
i Landstingsvärlden.

Vi var väl medvetna om att många människor inte vill ha några förändring-
ar och att det skulle bli mycket motstånd. Så är det alltid. Förändringar
skapar oro och otrygghet, något som ofta pågår ända tills det nya har satt
sig och man ser vinsterna med det. (Landstingsvärlden 2002 nr. 1)

Det är naturligtvis svårt att säga något om huruvida ledningen hade lyckats
fullfölja det uppdrag som de fick av politikerna 1998 om de inte tvingats
avgå på hösten 1999. Å ena sidan fanns det ett utbrett motstånd. Å andra
sidan hade man, enligt vad landstingsstyrelsens ordförande framhåller i sin
artikel, ett gott grepp om ekonomin samtidigt som de tunga politiska
besluten om verksamhetens fortsatta inriktning var fattade i enlighet med
tjänstemannaledningens förslag och intentioner. Nästa steg i den plan-
erade ”steg för steg” -strategin var att dra slutsatser om vilka konkreta
strukturella förändringar som skulle bli nödvändiga. Så långt kom aldrig
den tidigare tjänstemannaledningen innan de avgick.

För att avrunda reflektionen om den empiriska berättelsen vill jag åter-
knyta till avhandlingens socialkonstruktionistiska utgångspunkt (se 2.1,
Berger och Luckmann 1967). Utifrån denna position är det fullt rimligt att
individer tolkar verkligheten på olika sätt och att individuella motiv färgar
av sig på dessa tolkningar. Min empiriska beskrivning, liksom andra forsk-
ares, är färgad av min förförståelse. Detta gäller även ”praktiker”. Det kan
många gånger som forskare vara svårt att förstå, beskriva och tolka ett
skeende på ett helt uttömmande sätt. Men det kan också vara svårt för
praktiker att förstå och tolka den vardag som de är mitt uppe i och det
förändringsarbete de ytterst ansvarar för. Det är således naturligt att olika
tolkningar görs och att olika förståelse skapas av ett socialt skeende.
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11. KVALITETSIDÉN – KONSTRUKTION AV EN MER
IDEAL ORGANISATION
I avhandlingens teorikapitel hävdades att två former av effekter i första
hand studeras med en nyinstitutionell ansats, effekter på den formella
strukturen och på aktörsnivån (se även Czarniawska och Joerges 1996,
Meyer och Rowan, 1977, Power 1997, Tolbert och Zucker 1996). I den
empiriska berättelsen avslutades varje kapitel med en tolkning, som bland
annat fokuserade kvalitetsidéns effekter. Tolkningarna problematiserade
även institutionaliseringsprocessen av kvalitetsidén inom LiV, vilket är en
viktig aspekt av avhandlingens syfte. I det här kapitlet ska tolkningarna i
kapitel 4-10 rekapituleras. I övrigt ska avhandlingens tre avslutande kapitel
ägnas åt vad Ricoeur (1993) benämner förstå. Jämfört med den empiriska
berättelsen, där den semiologiska tolkningen betonades, får tolkningarna i
kommande kapitel en övervägande semantisk karaktär, se kapitel tre. Syftet
är att förstå den empiriska berättelsen på ett mer grundläggande och
systematiskt sätt än vad som varit möjligt i tolkningsavsnitten genom att
tydligare relatera den till avhandlingens teori. Fokus läggs vid att fördjupa
tolkningen gällande kvalitetsidéns effekter samt vid att bidra med kunskap
om lokala institutionaliseringsprocesser och kvalitetsutveckling.

11.1 Riktlinjer för den fortsatta tolkningen
I den empiriska berättelsen har tre aktörsgrupper identifierats; den nya led-
ningen, de gamla tjänstemännen och hälso- och sjukvårdspersonalen, vilka
gjort olika översättningar av kvalitetsidén. Tolkningarna pekar på att den
förstnämnda aktörsgruppen översatt kvalitetsidén till att förändra LiV,
bland annat de kulturella föreställningarna. För att sammanfatta de gamla
tjänstemännen och hälso- och sjukvårdspersonalens översättningar av
kvalitetsidén kan man hävda att de snarare sökt bevara den befintliga
organisatoriska praktiken.

Förutom att tre aktörsgrupper framträder i den empiriska berättelsen har
den också visat på att kvalitetsarbetet präglades av konflikter och motsätt-
ningar; dels mellan den nya ledningen och de gamla tjänstemännen och
dels mellan den nya ledningen och hälso- och sjukvårdspersonalen. Det är
därför rimligt att den empiriska berättelsen snarare kan förstås som ett
konfliktfyllt språkspel59 (Wittgenstein 1953/1992) än som en översättnings-

                                                
59 Eftersom Ricoeurs hermeneutik är en central del av avhandlingens metodologi
kan det möjligen te sig mer naturligt att förstå den empiriska berättelsen utifrån
metaforen text (Ricoeur 1993). Text är dock ett statiskt begrepp. Med metaforen
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process. Översättningen av kvalitetsidén förefaller ha avstannat i samband
med att den nya ledningen avgick. Översättningsbegreppet kommer därför
inte att vara centralt i den fortsatta tolkningen, vilket även betyder att dess
förklaringar till institutionalisering eller utebliven institutionalisering inte
kommer beaktas.

Det verkar dock orimligt att kvalitetsidén, som den materialiserades inom
LiV, ska betraktas som essensen i det konfliktfyllda språkspelet, trots att
det kan verka så på ytan. Målen nöjda värmlänningar, nöjda medarbetare
och ekonomi i balans samt ambitionen att processorientera LiV behövde
egentligen inte innebära så stora förändringar av den befintliga organisa-
tionen. En del intervjupersoner menade också att detta egentligen inte var
något nytt. Det verkar som om konflikterna och motsättningarna mellan
de tre aktörsgrupperna handlade om något mer grundläggande än kvalitet.
Vad var då essensen i det konfliktfyllda språkspel som den empiriska
berättelsen kan betraktas som?

I teorikapitlet nämndes att vissa forskare inom den svenska nyinstitutional-
ismen har hävdat att ett implicit syfte med NPM-idéer är att konstruera
mer kompletta organisationer utifrån externa institutionella föreställningar
om vad som är en god organisation. De har hävdat att det finns en viss typ
av organisationsidé inbäddad i NPM-idéer syftande till att skapa en tyd-
ligare identitet och hierarki samt att öka graden av rationalitet (Brunsson
och Hägg 1992, Brunsson och Sahlin-Andersson 1998, 2000, Jacobsson
1994b). Detta gäller inte minst för modeller och verktyg syftande till att
arbeta med kvalitet (Furusten 2000). Ett rimligt antagande är att konstruk-
tion av organisation berör mer grundläggande föreställningar hos de tre
aktörsgrupperna och möjligen speciellt bland de båda grupperna av tjänste-
män mellan vilka konflikten framträder mest tydligt. I detta kapitel ska det
konfliktfyllda språkspelet därför tolkas utifrån institutionellt konstruerade
föreställningar om organisation. Tolkningen kommer bland annat inriktas
mot om konflikten mellan aktörsgrupperna kan förstås utifrån att de före-
språkar olika externt konstruerade organisationsideal. Därutöver kommer
effekten av den lokala institutionaliseringen inom LiV fokuseras, vilket är
ett centralt syfte med avhandlingen. Tolkningen av organisationsidéns
effekter görs utifrån strukturperspektivet inom nyinstitutionalismen. I

                                                                                                                  
språkspel betonar Wittgenstein (1953/1992) både språkets utveckling och dess
statiska aspekter. Metaforen språkspel har således valts för att betona avhand-
lingens fokus på både process och struktur (organisering och organisation, jmf
Weick 1979, 1995 och kapitel 2).
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teorikapitlet tydliggjordes att effekter av institutionalisering studeras uti-
från idealtyperna (och motsatserna) lös koppling (Meyer och Rowan 1977)
och kolonisering (Power 1997).

Den empiriska berättelsen tyder dock på att det konfliktfyllda språkspelet
inte enbart kan förstås utifrån externt konstruerade organisationsideal. Den
kritik som riktades mot den nya ledningen handlade i högre utsträckning
om hur förändringsarbetet bedrevs än om de idéer som angav ramen för
detsamma. Utifrån den empiriska berättelsen är det därför även rimligt att
konflikterna och motsättningarna handlade om den interna konstruktions-
processen av organisation. Konflikten skulle alltså kunna förstås utifrån att
kvalitetsidén tydliggör olika former av meningsskapande om organisering –
uppfattat som det aktiva skapandet och upprätthållandet av organisationer
(jmf Weick 1979, 1995) – och att dessa förhållningssätt skapar konflikter
mellan aktörsgrupperna. I kapitel 12 fokuseras de förhållningssätt till
organisering som framträder för de tre aktörsgrupperna i den empiriska
berättelsen. Det hävdas att dessa förhållningssätt tar sin utgångspunkt i
aktörsgruppernas meningsskapande om den goda hälso- och sjukvården
samt den goda hälso- och sjukvårdsadministrationen. Tolkningen av
meningsskapandet baseras på aktörsgruppernas kulturella föreställningar
som tydliggjorts i den empiriska berättelsen. Kapitel 12 tar således sin
utgångspunkt i kulturperspektivet och fokuserar institutionalisering som en
process. Organisation och organisering (Weick 1979, 1995) uppfattas
således inte som motsatta utan som kompletterande perspektiv i avhand-
lingen (jmf 2.1).

Genom att uppfatta den empiriska berättelsen som ett konfliktfyllt språk-
spel om olika organisationsideal respektive olika förhållningssätt till orga-
nisering kan den problematiseras på ett grundläggande och systematiskt
sätt. Inte minst erbjuder denna problematisering möjlighet att belysa
avhandlingens syfte och forskningsfråga. Forskningsfrågan kommer att
besvaras i kapitel 12, vilket tydliggör de effekter som kvalitetsidén medför-
de inom LiV. I kapitel 13 diskuteras syftet på en teoretisk nivå. Ambition-
en är där att konkretisera avhandlingens bidrag till den nyinstitutionella
organisationsteorin och forskningen om tjänstekvalitet. Fokus ligger på att
utveckla en modell för studiet av lokala institutionaliseringsprocesser samt
på att bidra med kunskap om kvalitetsutveckling.

11.2 Sammanfattning av tolkningarna i kapitel 4-10
Den ledande organiseringsidén inom LiV innan kvalitetsidén kom dit var
Värmlandsvägen, vars huvudtanke var ett värnande om de fem akutsjuk-
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husen i Värmland. Värmlandsvägen kan beskrivas som en reaktion mot de
NPM-idéer som funnits inom offentlig sektor och inom hälso- och
sjukvården under 1990-talet, då den explicit tog avstånd från sådana idéer.
De gamla tjänstemännens kulturella föreställningar karakteriserades därför
som public administration influerade (Lundquist 1998).

I kapitel fem visade jag att det under 1997 gjordes utredningar inom LiV
innehållande olika NPM-idéer; lärande organisation, kvalitet, vision och
organisation. Utredningarna kan betraktas som förarbetet till LiV 2002 och
visar att LiV 2002 inspirerades av idéer i omgivningen. Den främsta bärar-
en av dessa NPM-idéer var landstingsdirektören. I tolkningen hävdade jag
att de inresande idéerna möjligen kunde ses som startpunkten för en över-
sättningsprocess av den befintliga administrativa kulturen och praktiken. I
kapitel sex visade jag hur kvalitetsidén vidareutvecklades och materialisera-
des i den övergripande verksamhetsplanen. Denna materialisering kan
betraktas som att kvalitetsidén institutionaliserats i LiVs formella struktur, i
alla fall på den centrala nivån. Mot bakgrund av att tjänstemännen inom
LiV tidigare kunde ses som motståndare till NPM-inspirerade förändringar
kan det framstå som märkligt att dessa idéer reser in så enkelt och material-
iseras. Brunsson och Olsen (1997) har dock noterat att idéer förvånansvärt
lätt kan ”importeras” till organisationer. I kapitel sex hävdade jag även att
den nya ledningens kulturella föreställningar inspirerats av NPM och att
hälso- och sjukvårdspersonalens kulturella föreställningar på en aggregerad
nivå kunde karakteriseras som patientorienterade, även om empiriskt
underlag saknades för att göra en bestämd tolkning av det sistnämnda.

I kapitel sju och åtta följdes kvalitetsidéns ”resa” till den lokala nivån inom
LiV. Genom att studera en processgrupp med deltagande observation och
genom att intervjua deltagare från andra processgrupper visades vad som
hände när hälso- och sjukvårdspersonalen konfronterades med kvalitets-
idén. Den huvudsakliga slutsatsen var att processgrupperna snarare
omtolkade kvalitetsidén i enlighet med sina kulturella föreställningar än
förändrade sina kulturella föreställningar i enlighet med idén. Det verkade
dock som om kvalitetsidén mer eller mindre institutionaliserades i den
formella strukturen på den lokala nivån, genom dess avtryck i verksamhets-
planerna. Däremot fanns inte belägg för att den översattes till handling
och institutionaliserades på aktörsnivån. Tolkningarna i kapitel sju och åtta
gav även stöd åt tesen att hälso- och sjukvårdspersonalens kultur på en
aggregerad nivå kunde betraktas som patientorienterad.

I kapitel nio vändes fokus åter mot den centrala nivån. Utifrån detta
kapitel kunde det bland annat konstateras att en konflikt utvecklade sig
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mellan den nya ledningen och de gamla tjänstemännen. Jag argumentera-
de för att konflikten kunde förstås utifrån de båda gruppernas kulturella
föreställningar. I kapitel tio visade jag hur LiV fick en ny organisations-
struktur och att landstingsdirektören och ekonomichefen, de drivande
krafterna bakom LiV 2002, lämnade sina uppdrag. Den viktigaste slut-
satsen för den här studiens vidkommande var emellertid intrycket att LiV
2002 var under avveckling. Slutsatsen som drogs var, mot denna bakgrund,
att kvalitetsidén inte kommer att institutionaliseras på aktörsnivån inom
den närmaste framtiden.

Avhandlingens forskningsfråga ser jag som en del av ett vidare forsknings-
samtal om effekter av mötet mellan idéer och praktik inom den svenska
nyinstitutionalismen (jmf Brunsson och Olsen 1997, Johansson 2002,
Lundin och Söderholm 1997, Selander 2001). En ambition med avhand-
lingen är således att söka förstå kvalitetsidéns effekter på LiVs organisa-
toriska praktik. Utifrån den nyinstitutionella tolkningen i den empiriska
berättelsen framgår att den huvudsakliga slutsatsen är att kvalitetsidén i
viss utsträckning materialiserats i den formella strukturen, främst centralt
(den övergripande verksamhetsplanen är det tydligaste uttrycket för detta)
men till viss del även lokalt (genom verksamhetsplanerna i processgrupper-
na). Däremot verkar det inte som om kvalitetsidén har översatts till
handling eller kommer att gör det inom en snar framtid. Kvalitetsidén har i
viss utsträckning institutionaliserats i den formella strukturen men inte skapat
några tydliga handlings- och tankemönster hos merparten av aktörerna.60 Den
nyinstitutionella tolkningen överensstämmer således med tidigare forsk-
ning om den offentliga sektorns omvandling inom den svenska nyinstitu-
tionalismen. Inspiration till kvalitetsarbetet inom LiV hämtades från

                                                
60 I den här studien har en longitudinell ansats använts för att studera institu-
tionaliseringsprocessen av tjänstekvalitet. Processen har studerats i realtid och på
plats, något som rekommenderas av en del forskare (Brunsson och Olsen 1997,
Czarniawska och Joerges 1996, Erlingsdóttir 1999, Sahlin-Andersson 1994).
Institutionaliseringsprocesser tar dock ofta lång tid, varför longitudinella studier
utifrån historiska data (exempelvis DiMaggio 1991), liksom kvantitativa studier
(exempelvis Ruef och Scott 1998, Westphal et al 1997) varit vanligare. En brist
med den sistnämnda typen av studier är dock ofta att det kan vara svårt att förstå
kontexten kring institutionaliseringsprocessen. I valet mellan att följa en idé en
längre tid eller att på ett ingående sätt förstå institutionaliseringsprocessens
kontext har det senare valts. Trots den brist som detta innebär vill jag ändock
hävda att jag kan göra sannolikt vilket utfall institutionaliseringsprocessen av
kvalitetsidén inom LiV fick.



188

omgivningen men kvalitetsidén blev i det närmaste fullständigt löst kopp-
lad till aktörernas faktiska handlings- och tankemönster (jmf Blomgren
1999, Brunsson och Olsen 1997, Brunsson och Sahlin-Andersson 1998,
2000, Erlingsdóttir 1999, Hellqvist 1997).

11.3 LiV 2002 – ett försök att konstruera organisation?
Det kan dock vara svårt att förstå den empiriska berättelsen som en institu-
tionaliseringsprocess av kvalitet. Dels kan det vara svårt att förstå det
konfliktfyllda språkspel som den empiriska berättelsen är ett uttryck för.
Dels visar den empiriska berättelsen att det hänt en hel del inom LiV som
en effekt av LiV 2002, även om detta inte resulterat i institutionalisering av
kvalitet på aktörsnivån. Det verkar som att den empiriska berättelsen på
ytan handlar om kvalitetsidén men att den på djupet handlar om något
mer grundläggande.

I kapitlets inledning visades att forskare inom den svenska nyinstitutional-
ismen hävdat att det finns en viss typ av organisationsidé inbäddad i NPM-
idéer, bland annat i modeller och verktyg syftande till att arbeta med
kvalitet. Ett exempel på ett sådant ”kvalitetsverktyg”, som utvecklats inom
den privata sektorn och använts inom den offentliga sektorn, är ISO-9000.
Enligt Furusten (2000:75) är ISO-9000-idén baserad på ett antal antagan-
den om vad som är en god organisation.

These are embodied in six principles for achieving quality: customer orien-
tation, clearly defined processes, a view of organizations as manageable
units, the use of measurable objectives, management that exercises control,
and ongoing documentation of each process.

Utgångspunkterna i ISO-9000 överensstämmer således till stor del med
utgångspunkterna för LiV 2002. Furusten (2000) konstaterar vidare att
denna syn på organisationer inte är förankrad inom senare års organisa-
tionsforskning utan i tidigare organisationsforskning, exempelvis scientific
management och human relationsskolan, samt populära management
böcker (se Furusten 1996). Kvalitetsidén vilar således på rationell organisa-
tionsteori, vars huvudtanke är att organisationer fungerar som medel för
att nå huvudmännens mål (Scott 1998). Henning (2000) menar dock att
offentliga organisationer sällan är organisationer i den rationella bemärkel-
sen, vilket inneburit att NPM-idéer enbart institutionaliserats i den
formella strukturen utan att påverka aktörernas faktiska handlings- och
tankemönster (se Blomgren 1999, Brunsson och Olsen 1997, Brunsson
och Sahlin-Andersson 1998, 2000, Erlingsdóttir 1999, Hellqvist 1997), dvs
har blivit löst kopplade (Meyer och Rowan 1977).
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I samband med förändringsarbete ”upptäcker” dock ofta aktörer inom den
offentliga sektorn att deras organisationer inte är kompletta organisationer
(i rationalistisk bemärkelse). Den ursprungliga organiseringsidén kan i
dessa fall komma att omtolkas, alternativt kompletteras med andra organi-
seringsidéer så att det egentliga, om än implicita syftet, blir att konstruera
organisation (Brunsson och Hägg 1992, Brunsson och Sahlin-Andersson
1998, 2000, Jacobsson 1994b). Brunsson och Sahlin-Andersson (1998,
2000) hävdar utifrån detta resonemang att det övergripande projektet i
omvandlingen av offentlig sektor kan ses som ett försök att konstruera
organisation. Organisation uppfattas som en meta-institution på offentliga
sektorns organisatoriska fält.

Det finns alltså en del teoretiska argument som tyder på att kvalitetsidén
inom LiV innehåller en rationalistisk organisationsidé och att ett övergrip-
ande projekt på offentliga sektorns organisatoriska fält är att konstruera
organisationer. Men finns det även, utifrån den här studien, empiriska
argument som stödjer denna tankekonstruktion?

Inom LiV startades förändringsarbetet i samband med att den nye land-
stingsdirektören kom till LiV i slutet av 1996. I den empiriska berättelsen
beskrevs LiV som en traditionell organisation som hade svårt att förändra
sig. I den konflikt som utvecklade sig mellan den nya ledningen och de
gamla tjänstemännen, vilken beskrevs i kapitel nio, framgår tydligt att
ekonomichefen och landstingsdirektören ansåg att LiV var en föråldrad
organisation i behov av radikal förändring. Det kan därför hävdas att den
nya ledningens underliggande syfte med LiV 2002, medvetet eller omed-
vetet, var att konstruera en mer modern organisation av LiV. Med tanke på
att den nya ledningen jämförde LiV med andra organisationer och utifrån
denna jämförelse drog slutsatsen att LiV var en omodern organisation är
det troligt att de inspirerades av idéer om organisation i omgivningen. Det
är således en rimlig tes att den empiriska berättelsen på ytan handlade om
institutionalisering av kvalitet men att den på djupet kan betraktas som ett
konfliktfyllt språkspel om att konstruera organisation.

För att förstå den empiriska berättelsen utifrån ett nyinstitutionellt
perspektiv ska denna tes prövas i resterande delar av kapitlet. För att göra
detta behöver de institutionella föreställningarna om vad en organisation
är för något och vilka olika typer av organisationer det enligt dessa före-
ställningar finns, beskrivas. Detta görs i avsnitt 11.4 och 11.5. Det argu-
ment som lagts fram ovan, att kvalitetsidén kan betraktas som ett försök att
konstruera organisation, behöver även fördjupas utifrån den övergripande
verksamhetsplanen (LiV 1998). Det sistnämnda är det samma som att
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klargöra om organisationsidén institutionaliserats i den formella strukturen
inom LiV. Detta görs i avsnitt 11.6, där det även diskuteras om organisa-
tionsidén institutionaliserats på aktörsnivån. Genom att relatera tolkning-
arna till de tre aktörsgrupperna avslutas kapitlet med en reflektion om den
empiriska berättelsen betraktad som ett konfliktfyllt språkspel om organisa-
tion kan skapa ökad förståelse om densamma.

11.4 Institutionella föreställningar om organisation
Brunsson och Sahlin-Andersson (1998, 2000) hävdar, utifrån institutio-
nella föreställningar om organisation, att organisationer kännetecknas av
tre karakteristika; identitet, rationalitet och hierarki. De menar att omvand-
lingen av organiseringen inom offentlig sektor syftar till att konstruera
dessa storheter. Men vad åsyftar de med identitet, rationalitet och hierarki?

11.4.1 Konstruktion av identitet
Med identitet åsyftas för det första att organisationer har en hög grad av
autonomi, vilket innebär att de är hierarkiskt underordnade endast en liten
del av sin omgivning. I många länder har det gjorts försök att öka den
lokala autonomin för organisationer inom offentlig sektor, vilket exempel-
vis gäller hälso- och sjukvården. För det andra hålls organisationer ihop
genom kollektiva tillgångar som de kontrollerar, vilket skapar en identitet.
En tredje storhet som bidrar till en känsla av identitet är att organisationer
definieras av gränser mellan sig själva och omvärlden. En distinktion görs
ofta mellan vad som händer ”inuti” och ”utanför” organisationen. En del
av omvandlingen av den offentliga sektorn har bestått i att lokala myndig-
heter har definierat sin omgivning och sina gränser tydligare i policydoku-
ment. För det fjärde definieras organisationer just som organisationer,
vilket också bidrar till konstruktionen av identitet utifrån en semantisk
aspekt. Slutligen konstrueras identiteten genom att organisationer på något
sätt är speciella, de skiljer sig från andra organisationer (Brunsson och
Sahlin-Andersson 1998, 2000).

11.4.2 Konstruktion av hierarki
Med hierarki åsyftas att organisationer präglas av dels koordination och
kontroll och dels av ledarskap. Förändringsarbeten inom offentlig sektor
har syftat till att öka graden av koordination genom att team skapats
bestående av olika personalkategorier. Däremot har spontant bildade
samarbeten mellan professionella från olika enheter förhindrats. Tenden-
sen från spontant och informellt bildade nätverk till formellt bildade team
har ökat graden av kontroll, eftersom teamen har kommit att betraktas
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som resultatenheter, vilket nätverken inte gjorde. En organisation bör även
bestå av ledare som antas ha förmågan att utöva kontroll över och ha
ansvar för organisationen. Flera reformer inom offentlig sektor har syftat
till att öka ledares förmåga att styra verksamheten (Brunsson och Sahlin-
Andersson 1998, 2000).

11.4.3 Konstruktion av rationalitet
Organisationer antas även vara rationella. Ledare antas överväga olika mål
och alternativa handlingslinjer för att nå dessa mål utifrån relevant
information. Därefter antas att ledare jämför dessa olika handlingslinjer
och väljer den handlingslinje som bäst bidrar till att nå målen. För att en
organisation ska kunna vara rationell behöver det finnas något eller några
mål som organisationen strävar mot. Det krävs också att graden av mål-
uppfyllelse mäts och att vem som har ansvaret för att nå målen är klart
definierat. Brunsson och Sahlin Andersson (1998, 2000) menar att en
generell trend i omvandlingen av den offentliga sektorn har varit en ökad
målstyrning. Ledningen har satt upp mål som organisationen ska nå.
Reformer har också syftat till att implementera system för att mäta mål-
uppfyllelsen samtidigt som vissa personer har utsetts som ansvariga för att
nå dessa mål.

11.5 Olika organisationsideal
Utifrån diskussionen om vad som enligt institutionella föreställningar
karakteriserar en organisation presenterar Brunsson och Sahlin-Andersson
(1998, 2000) tre idealtyper – aktör, agent och arena – som anger olika
grader av organisation eller olika typer av organisationsideal. Av dessa är
aktörorganisationen den som innehåller högst grad av organisation. En
aktörorganisation liknas vid en individ.

Like the actor-organization the actor-individual is also assumed to exhibit a
high degree of identity, hierarchy (between soul and body) and rationality.
An actor is able to act. Both actor-organizations and actor-individuals can
perform actions: they can invest, produce, sell and buy, and they can make
statements, and since autonomous actors choose and control their own
actions, they also become responsible for them. (Brunsson och Sahlin-
Andersson 2000:731)

Agentorganisationen är inte i lika hög grad en organisation som aktör-
organisationen. Agenter arbetar ofta för någon annans räkning. De statliga
departementen är exempelvis huvudsakligen serviceorgan åt regering och
riksdag. Agenter har ofta en instrumentell uppgift i bemärkelsen att de
agerar som serviceorgan åt principalen. ”Agents are not complete actors in
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themselves; the principal is supposed, at least indirectly, to control the
action and to be responsible for it” (Brunsson och Sahlin-Andersson
2000:732). Jämfört med aktörorganisationen minskar således graden av
rationalitet, eftersom ansvaret minskar för agentorganisationen, vilket är en
viktig del av att konstruera rationalitet. Agenten har också en lägre grad av
identitet eftersom deras resurser ofta kontrolleras av enheter högre upp i
hierarkin. De har även mindre markanta gränser mot omgivningen
eftersom resultatet som agenten ska utföra ofta uppkommer utanför dess
gränser.

Arenan är den idealtyp som Brunsson och Sahlin-Andersson (1998, 2000)
använder för att beskriva en inkomplett organisation. Den huvudsakliga
orsaken till att arenan är en inkomplett organisation beror på att dess
medlemmar och deras handlingar är styrda av externa intressen, normer,
värderingar och standards istället för interna organiseringspolicys. Exempel
på enheter som karakteriseras som arenor är sjukhus, universitet och
parlament.

Hospitals, for instance, must recruit registered doctors, whose professional
activities are governed by their common education and the explicit norms
of their profession…Such organizations can be described as arenas, whose
members perform their tasks relatively free from the control by the local
leadership. (Brunsson och Sahlin-Andersson 2000:734)

En arena kan ha hög autonomi gentemot byråkratin högre upp i hierarkin
men de styrs i hög utsträckning av externa ideologier och normer. Gränsen
mellan en professionellt dominerad arena, som sjukhus, och det organisa-
toriska fält som arenan befinner sig på är svag och vag. Arenor känneteck-
nas också av otydliga hierarkier. Inom landstingen finns exempelvis flera
personalkategorier av professionell karaktär – exempelvis läkare, tjänste-
män och politiker – där hierarkierna är klara och tydliga inom dessa men
inte mellan dem. Detta leder ofta till problem för ledare inom arenorna att
utöva kontroll över medarbetarna. Jämfört med aktörorganisationen är det
heller inte arenan som en sammanhållen enhet som agerar utan snarare
professionen, vilket leder till en otydlig identitet. Att de olika professio-
nella systemen som finns inom arenan huvudsakligen styrs av normer och
värderingar som konstruerats externt medför olika tolkningar om vad som
är rätt beteende, vilket också leder till en otydlig identitet. Arenor har
också en del element som gör dem organisationslika, exempelvis stark
kontroll över materiella resurser och tydlig intern samordning. Men
utmärkande är att de, enligt institutionella föreställningar om organisation,
saknar många karakteristika för att vara en organisation, varför många
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arenor försöker förändra sig i riktning mot att bli mer kompletta organisa-
tioner (Brunsson och Sahlin-Andersson 1998, 2000).

For an arena to become a more complete organization, it therefore needs
clear organizational boundaries, local hierarchical control over recruitment
and over the activities of its members, a clear idea of its own special miss-
ion and characteristics relative to other organizations (in particular those
with similar tasks), goals for the organization as such rather than general
external objectives, and a local management responsible for achieving
organizational results. (Brunsson och Sahlin-Andersson 2000:735)

Enligt Brunsson och Sahlin-Andersson (1998, 2000) har arenor inom den
offentliga sektorn, som sjukhus, på senare år försökt att förändra sig från
arenor till aktörer. Dessa förändringsförsök har ofta på ett radikalt sätt
brutit mot den befintliga organisatoriska praktiken inom dem (Hood 1995,
Lundquist 1998).

11.6 Kvalitetsidén – ett lyckat försök att konstruera organisation?
Det här avsnittet koncentreras kring om kvalitetsidéns underliggande syfte
var att konstruera organisation och om detta lyckades. Mer specifikt
fokuseras i vilken utsträckning organisationsidén institutionaliserades inom
LiV. Utgångspunkten tas i de tre begreppen identitet, hierarki och ratio-
nalitet samt i tre frågor:

• Vilket organisationsideal – aktör, agent eller arena – kan LiV ses som
innan kvalitetsidén kom till LiV?

• Kan kvalitetsidén inom LiV ses som ett försök att konstruera organisa-
tion, dvs har organisationsidén institutionaliserats i den formella
strukturen?

• Har organisationsidén påverkat aktörernas faktiska handlings- och
tankemönster inom LiV, dvs har organisationsidén institutionaliserats
på aktörsnivån?

11.6.1 LiV initialt; en aktör, agent eller arena?
I det här avsnittet ska en tolkning göras angående vilken typ av organisa-
tion (aktör, agent eller arena) LiV bör karakteriseras som innan den nya
ledningen var på plats och LiV 2002 lanserades. Tolkningen utgår främst
från den empiriska beskrivningen i kapitel fyra samt begreppen identitet,
hierarki och rationalitet. En hög grad av dessa storheter inom en enhet,
som gör anspråk på att vara en organisation, indikerar, enligt de institu-
tionella föreställningar om organisation som Brunsson och Sahlin-
Andersson (1998, 2000) identifierat, att enheten är en aktörorganisation.
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Graden av identitet definieras av graden av autonomi, kollektiva resurser,
”verkliga” gränser, konceptuella gränser och att enheten är speciell. Vad
gäller autonomin kan det konstateras att LiV är underordnat politiska
organ i form av riksdagen och regeringen, som exempelvis kan förändra
storleken på statsbidragen eller ställa krav om tvångsförvaltning på LiV.
Därmed kan statsmakterna påverka LiVs autonomi. LiV är också under-
ordnat regulativa organ som socialstyrelsen. Professionella sammanslut-
ningar, som läkarförbundet, kan också tänkas ha viss betydelse för att
forma värderingar och normer inom LiV. LiVs autonomi begränsas också
genom krav från den värmländska befolkningen, exempelvis att inte lägga
ned sjukhus. Graden av autonomi är således relativt låg för LiV.

Å andra sidan har LiV formella möjligheter att kontrollera sina kollektiva
resurser. LiV kan nämligen bestämma över intäkterna genom möjligheten
att höja landstingsskatten eller att öka patientavgifterna. LiV har också
stora möjligheter att bedriva vad som inom LiV benämnts hushållnings-
arbete, dvs att minska kostnaderna så länge det inte gäller strukturföränd-
ringar. Däremot har LiV mindre möjlighet att göra strukturella föränd-
ringar av organiseringen, vilket debatten om att förändra sjukhusstrukturen
visar (se 4.3.3). Formellt sett har således LiV stora möjligheter att kontroll-
era sina kollektiva resurser men denna formella kontrollen begränsas något
av LiVs låga autonomi.

LiVs gränser mot omgivningen, både ”verkliga” och konceptuella är
otydliga. I Värmlandsvägen är LiV uppdelat i fem distrikt och de flesta
medarbetare identifierar sig mer med distrikten än med LiV som total
enhet. I debatter rörande förändring av sjukhusstrukturen i Värmland
argumenterar man för distriktets bästa, dvs att behålla akutsjukhuset,
istället för vad som är bäst för hela LiV. Utgångspunkten är det egna
sjukhuset och distriktet. Den geografiskt baserade organisationsstrukturen
skapar således otydliga bilder av var gränsen för organisationen går
samtidigt som det finns många organisatoriska enheter att identifiera sig
med – arbetslaget, avdelningen, kliniken, sjukhuset, distriktet och lands-
tinget som helhet. Även de konceptuella gränserna är otydliga. Med
begreppet landstinget åsyftas bland hälso- och sjukvårdspersonalen den
centrala administrativa nivån, dvs landstingshuset. Få identifierar sig som
”landstingsanställda” utan säger att de jobbar på kirurgen, medicin osv.
Den otydliga bilden av ”verkliga” gränser förstärks förmodligen av otydliga
bilder vad gäller konceptuella gränser och vice versa. Ytterliggare förstärks
detta av att det inte finns någon känsla av att vara speciell som landstings-
anställd. Identifikation (och därmed även känslan av att vara speciell) sker
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istället med avdelningen/kliniken och den professionella tillhörigheten.
Allt detta sammantaget gör att anställda inom LiV rimligtvis känner en låg
grad av identitet med landstinget som helhet. Identifikation sker istället
med den lokala arbetsplatsen och den professionella tillhörigheten.

Graden av hierarki definieras av samordning/kontroll och ledning. Den
formella samordningen och kontrollen i Värmlandsvägens organisation är
på många sätt bristfällig. Landstingsdirektören är inte formell chef över
förvaltningscheferna. Det finns också en uppdelning mellan den faktiska
verksamheten inom hälso- och sjukvården och dess administration –
kopplingen mellan dessa system är lös, vilket minskar möjligheten till
samordning och kontroll. Däremot innebär den befolkningsbaserade
budgeten en viss möjlighet att kontrollera kostnaderna och att argumen-
tera för att de budgetnivåer som de olika klinikerna tilldelas är riktiga. Den
informella kontrollen och samordningen är förhållandevis god genom den
samverkan som sker i de medicinska nätverken och den påverkansmöjlig-
het som dessa utgör för tjänstemännen. Genom att producera fakta om
olika behandlingars kostnader inom de olika distrikten samt genom att visa
på skillnader, har tjänstemännen möjligheter att påverka den medicinska
normbildningen och därmed kostnaderna om normbildningen förändras
gentemot de mer kostnadseffektiva behandlingarna.

Det finns således viss möjlighet för de ledande tjänstemännen att utöva
ledning genom de informella nätverken. Hushållningsarbetet i början av
1990-talet som drevs av tjänstemannaledningen var också relativt fram-
gångsrikt (se figur 4:2). Däremot utgör inte idéerna i Värmlandsvägen och
de mål som finns där försök till radikal förändring av verksamheten.
Värmlandsvägen innebär istället ett värnande om LiVs historia då främst
tjänstemännen explicit vänder sig mot radikala förändringar. Något
formellt system för att utöva ledning finns inte i Värmlandsvägen. Man
kan också tänka sig att ledningens informella möjlighet att utöva ledning
begränsades av den låga legitimitet ledningen hade i verksamheten, till
följd av den bild av ”grabbgänget” som konstruerats internt och externt för
att referera till ledningen. Sammantaget måste man säga att graden av
hierarki är tämligen låg. Det är oklart vem som är chef över vem och vilka
befogenheter cheferna har.

De mål som fanns i Värmlandsvägen innebär ett bevarande av den befint-
liga strukturen. I Värmlandsvägen hävdas att det kan komma att ske
förändringar inom den befintliga strukturen men vilka förändringar som
åsyftas är oklart eftersom det övergripande målet är att bevara strukturen.
Målen är också svåra att mäta och utvärdera, varför det inte finns några
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mätningar relaterade till målet. Däremot skedde mätningar inom projektet
kostnad per patient (KPP). KPP syftade till att mäta kostnaden för vissa
diagnoser i distrikten samt att jämföra dessa kostnader mellan dem. Mät-
ningar förekommer således men det är svårt att se hur visioner, strategier,
mål och handlingsplaner är kopplade till dem. Graden av rationalitet är
därmed låg.

Utifrån tolkningen av organisationen inom LiV innan den nya ledningen
kom dit och LiV 2002 lanserades kan det konstateras att såväl graden av
identitet, hierarki som rationalitet var låg. LiV kan således inte, utifrån
institutionella föreställningar om organisation, beskrivas som en fullfjädrad
organisation, eller i Brunsson och Sahlin-Anderssons (1998, 2000) termer,
en aktörorganisation. Inte heller kan det hävdas att LiV kan beskrivas som
en agent. Definitionen på en agent är att enheten ska fungera som ett
serviceorgan åt principalen. På sätt och vis kan man hävda att landstingen
utgör serviceorgan för att nå statens övergripande hälso- och sjukvårds-
politiska mål. Men dessa är vida och allmänt formulerade och innehåller
få krav gällande hur organisationen exakt ska utformas (se hälso- och
sjukvårdslagen, SFS 1982:763). Vilken utformning organisationen ska ha
och hur målen ska formuleras bestäms av respektive landsting. LiV kan
därför under första hälften av 1990-talet karakteriseras som en arena, med
svag identitet, otydlig hierarki och låg grad av rationalitet. Värmlandsvägen
kan möjligen betraktas som ett sätt att skapa identitet åt den arenaliknande
konstruktionen.

Den första frågan är därmed besvarad. Den andra frågan var om kvalitets-
idén kunde ses som ett försök att konstruera organisation; dvs om orga-
nisationsidén institutionaliserats i den formella strukturen. Tolkningen
görs som tidigare utifrån de tre begreppen, identitet, hierarki och rationali-
tet.

11.6.2 Har organisationsidén institutionaliserats i den formella strukturen?
Utifrån LiVs övergripande verksamhetsplan (LiV 1998) kan man konstatera
att tjänstemannaledningen försökte konstruera tydligare ”verkliga” och
konceptuella gränser. Verksamhetsplanen gällde för samtliga förvaltningar
inom LiV. Förutom hälso- och sjukvården, även tandvården, landstings-
service och regional utveckling, vilket indikerar en strävan mot en
sammanhållen kollektiv identitet. De mål och den vision som skapades för
LiV var även de/den av landstingsövergripande karaktär. LiV 2002-arbetet
skulle inte utföras inom distrikten utan på en landstingsövergripande nivå.
Arbetet i Gräsmarksgruppen och de olika processgrupperna hade deltagare
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från samtliga distrikt. Oavsett var i Värmland patienten väljer att få sin
vård ska den se likadan ut, samma tjänst ska erhållas. Projektet kan ses som
ett försök att konstruera ett landsting som en sammanhållen organisation.
Alla medarbetares delaktighet upplevs som viktigt för att detta ska bli
verklighet. LiV ska också vara speciellt. En målbild som ledningen hade
var att skapa Sveriges bästa landsting. Målet ekonomi i balans kan också
ses som ett försök att utöka, eller i alla fall bibehålla, LiVs autonomi
eftersom statsmakterna hade som mål att alla landsting skulle uppvisa
ekonomi i balans år 2002. Om inte detta infriades fanns hot om tvångs-
förvaltning. Kontrollen över de kollektiva resurserna var svår att påverka
med tanke på att dessa till stor utsträckning regleras i lagar och förord-
ningar. Sammantaget kan man konstatera att kvalitetsidén inom LiV kan
ses som ett försök att stärka LiVs kollektiva identitet.

Graden av samordning/kontroll och ledning försökte också stärkas genom
LiV 2002 och andra åtgärder som företogs i samband med att den nya
ledningen kom till LiV. Kansliutredningen 1997 (1997c, se kapitel 5)
innebar att en ledningsgrupp bildades bestående av förvaltningscheferna
och med landstingsdirektören som ordförande. Genom ledningsgruppen
gavs nya möjligheter att diskutera strategiska ledningsfrågor. Ledningen
försökte också förbättra sina möjligheter att utöva kontroll över verksam-
heten genom att mål och visioner utformades för LiV. På detta sätt fanns
konkreta mål som LiV kunde sträva mot. Dessutom kunde mätningar
företas om i vilken utsträckning olika enheter uppnådde målen. En högre
tjänsteman hävdar exempelvis att mätningarna av det tre målen ekonomi i
balans, nöjda medarbetare och nöjda värmlänningar kan ses som ett
ledningssystem, eftersom man utifrån mätningarna kan kontrollera vilka
enheter som förbättrar sig i relation till målen. Utifrån dessa data skulle
ledningen utöva påverkan på enheter som lyckades mindre bra, genom att
exempelvis avsätta chefer. Samordningen och kontrollen syftar således till
att förtydligas samtidigt som ledningens möjligheter att leda är tänkt att bli
tydligare.

Graden av rationalitet anses som hög om organisationen har mål och
system för att mäta dessa mål. I LiV 2002 finns tydliga mål i form av nöjda
medarbetare, ekonomi i balans och nöjda patienter/värmlänningar. Till
dessa mål finns även framgångsfaktorer kopplade vilka anger hur målen
ska nås. Hela verksamhetsplanen bygger ju de facto på LOTS-modellen
som kan beskrivas som en modell för att konstruera aktörorganisationer.
Bakgrund ska leda till syfte som ska leda till mål som ska leda till fram-
gångsfaktorer för att nå målen och utifrån detta ska aktiviteter föreskrivas
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för att nå framgångsfaktorerna. För att möjliggöra dessa aktiviteter är det
sista steget att skapa en ny organisation. Själva målet med LOTS-modellen
är således att konstruera organisation på ett rationellt sätt (jmf figur 6.1).
Förutom att det finns tydliga mål i LiV 2002 finns även instrument för att
mäta dessa mål. Kvalitetsidén kan således tolkas som ett försök att konstru-
era rationalitet.

Sammanfattningsvis kan kvalitetsidén, utifrån den tolkning som har gjorts
här, ses som ett försök att konstruera organisation. LiV 2002 innehåller
idéer för att öka graden av identitet, hierarki och rationalitet. Syftet med
den arbetsmodell som använts – LOTS-modellen – är just att komma fram
till en förändrad eller ny organisationsstruktur. Organisationsidén institu-
tionaliserades således i den formella strukturen.

11.6.3 Har organisationsidén institutionaliserats på aktörsnivån?
Den sista frågan gällde i vilken utsträckning organisationsidén påverkat
aktörernas faktiska handlings- och tankemönster inom LiV, vilket avser om
eller i vilken utsträckning som organisationsidén institutionaliserats på
aktörsnivån. Det övergripande svaret på denna fråga är att den påverkat
aktörerna endast i ringa utsträckning. Förslaget till ny organisation som
presenterades 1999 – nya Värmlandsvägen – liknar i stor utsträckning
Värmlandsvägens organisationsmodell. De professionella nätverken har
återuppstått igen även om en skillnad är att de blivit något mer formali-
serade. En annan skillnad är att de lokala politiska nämnderna tappade
mycket av sin reella makt.

Den empiriska berättelsen visar också att de tre målen (nöjda medarbetare,
nöjda värmlänningar/patienter och ekonomi i balans) inte institutionali-
serades hos medarbetarna inom LiV. Målen kom att ges olika innebörder
inom olika personalgrupper, varför det fortfarande verkar som att man
identifierar sig mer med sin egen profession än med LiV som helhet.
Genomslaget av arbetet i processgrupperna är också lågt i nya Värmlands-
vägen. I kapitel 10 visades att processgruppernas verksamhetsplaner inte
blev klara i tid för att beaktas i utformandet av den nya organisations-
strukturen. Uppföljningen av målen nöjda Värmlänningar och nöjda
medarbetare har man också övervägt att avskaffa. LiV 2002 fick också ett
avbräck när landstingsdirektören och ekonomichefen avgick. Arbetet i de
länsledningsgrupper som bildades under 1999 inriktades heller inte mot
grundtankarna i LiV 2002, med undantag för det ekonomiska målet. Det
är således osäkert åt vilket håll LiV kommer att gå. Det övergripande
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intrycket är emellertid att organisationsidén, liksom kvalitetsidén, inte i
någon större utsträckning institutionaliserats på aktörsnivån.

11.7 Problematisering av begreppet lös koppling
En central ambition i detta arbete är att problematisera institutionali-
seringsprocessen av kvalitetsidén inom LiV samt att studera kvalitetsidéns
effekter på en komplex och professionell organisatorisk praktik. I kapitlets
inledning hävdades att det var orimligt att kvalitetsidén skulle vara orsaken
till de konflikter och motsättningar som den empiriska berättelsen visat på.
Det föreföll som om konflikterna handlade om något mer grundläggande.
Därför prövades tesen om att vad som på ytan framstår som ett försök att
införa kvalitet egentligen var ett försök att utifrån omgivande institutio-
nella organisationsideal medvetet eller omedvetet konstruera organisation.
Tesen förefaller rimlig – det verkar som att den kvalitetsidé som fanns
inbäddad i LiV 2002 kan ses som ett försök att konstruera organisation.
Organisationsidén institutionaliserades i den formella strukturen. Däremot
kan det inte betraktas som ett lyckat försök, eftersom institutionalisering av
aktörsnivån uteblev. Slutsatsen ligger således i linje med den dominerande
slutsatsen inom den svenska nyinstitutionalismen om vad som händer när
NPM-idéer möter en specifik organisatorisk praktik (Blomgren 1999,
Brunsson och Olsen 1997, Brunsson och Sahlin-Andersson 1998, 2000,
Erlingsdóttir 1999, Hellqvist 1997). Det verkar som om tesen inom
nyinstitutionell teori, att den formella strukturen endast är löst kopplad till
organisationens faktiska handlings- och tankemönster har fått stöd av den
här studien (Meyer och Rowan 1977). Teserna om kolonisering (Power
1997) har däremot inte fått stöd. Slutsatsen blir således att förändrings-
förespråkarnas avsedda förändringar till största delen uteblev.

Men varför uteblev de avsedda förändringarna? Eller något mer teoretiskt
formulerat; varför blev den formella strukturen löst kopplad till aktörernas
faktiska handlings- och tankemönster? Meyer och Rowan (1977:355)
hävdar att lös koppling har två orsaker.

Two very general problems face an organization if its success depends
primarily on isomorphism with institutional rules. First, technical activities
and demands for efficiency create conflicts and inconsistencies in an
institutionalized organization’s efforts to conform to the ceremonial rules
of production. Second, because these ceremonial rules are transmitted by
myths that may arise from different parts of the environment, the rules
may conflict with one another.
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Meyer och Rowan (1977) hävdar alltså att lös koppling antingen beror på
att den idé som institutionaliseras går emot interna effektivitetskrav eller
att den idé som institutionaliseras står i konflikt med andra institutionella
krav. De ser lös koppling som ett symptom som kan förklaras genom dessa
två anomalier. Inom den svenska nyinstitutionella forskningen om NPM-
idéers möte med hälso- och sjukvården återfinns avtryck av båda dessa
förklaringar till lös koppling (för en aktuell översikt se Selander 2001).

11.7.1 Lös koppling som konflikt mellan institutionella krav och interna
effektivitetskrav
Om den första av dessa orsaksförklaringar appliceras på organisationsidén
inom LiV så skulle det hävdas att de gamla tjänstemännen och hälso- och
sjukvårdspersonalen motsätter sig den för att den strider mot deras effekt-
ivitetskrav. För de gamla tjänstemännens vidkommande är det svårt att se
argument i den empiriska berättelsen för att de motsätter sig LiV 2002 på
grund av att den tidigare organisationsformen (Värmlandsvägen) var mer
effektiv. Hälso- och sjukvårdspersonalen hävdar dock att LiV 2002-arbetet
tar för mycket tid från arbetet med patienterna, varför det första argumen-
tet för lös koppling skulle kunna förklara varför dessa motsätter sig
organisationsidén. Däremot kan det hos hälso- och sjukvårdspersonalen
inte märkas någon generell tendens till att de ur effektivitetssynpunkt
skulle förespråka den befintliga organisationen istället för LiV 2002.
Snarare kan det hävdas att de har en något indifferent inställning till
organisationsfrågor. Det förefaller som att de är kritiska till själva processen
för skapandet av den nya organisationen (organiseringen) snarare än till
slutmålet med den (jmf exempelvis diskussionen om veckan i Gräsmarks-
gruppen). Det verkar således som att orsaken till den lösa kopplingen
mellan formell struktur och aktörernas faktiska handlings- och tanke-
mönster endast i liten utsträckning kan förklaras med att organisationsidén
går emot interna effektivitetskrav.

11.7.2 Lös koppling som konflikt mellan olika institutionella krav
Den andra orsaken till lös koppling är, enligt Meyer och Rowan (1977), att
det råder konflikt mellan olika institutionella krav. Relateras detta argu-
ment till den tolkning som gjorts i det här kapitlet skulle man hävda att de
gamla tjänstemännen och hälso- och sjukvårdspersonalen förespråkar
arenan eller agentorganisationen eftersom det är tydligt att den nya
ledningen förespråkar aktörorganisationen. Det verkar dock inte rimligt att
de gamla tjänstemännen skulle förespråka arenan eller agentorganisationen
framför aktörorganisationen. De hade visserligen inte lyckats med att
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konstruera aktörorganisationen med Värmlandsvägen men det behöver ju
nödvändigtvis inte betyda att de föredrog arenan eller agentorganisationen
framför aktörorganisationen. På samma sätt kan man inte hävda att den
nya ledningen föredrar arenan eller agentorganisationen bara för att de
inte lyckades konstruera aktörorganisationen.

Om de gamla tjänstemännen exempelvis förespråkade arenan skulle de ha
strävat efter en organisation som präglas av otydlig identitet och hierarki
samt låg grad av rationalitet. Utifrån den empiriska berättelsen verkar det
som att de gamla tjänstemännen inte eftersträvade en allt för formaliserad
hierarki. Däremot finns det tydliga tecken på att de försökte öka graden av
rationalitet, bland annat genom den befolkningsbaserade budgeten, liksom
att de varnade för en fragmenterad identitet i förarbetet till Värmlands-
vägen (se LiV 1991b). De försökte även aktivt motverka en fragmenterad
identitet genom skapandet av de medicinska nätverken och de kontinuer-
liga mötena inom hälso- och sjukvårdsgruppen. Det förefaller således som
att de gamla tjänstemännen inte skulle vara motståndare till att organisa-
tionen profileras i riktning mot aktörorganisationen.

Konflikten mellan de gamla tjänstemännen och den nya ledningen kan
således inte förstås som en konflikt mellan olika organisationsideal. Det
har dock i den empiriska berättelsen (kapitel 9.4) hävdats att konflikten
mellan den nya ledningen och de gamla tjänstemännen skulle kunna
förstås utifrån deras skilda kulturella föreställningar. I den empiriska
berättelsen har dessa även relaterats till olika skolor för ledning av den
offentliga förvaltningen. Det har hävdats att den nya ledningens kulturella
föreställningar har en del gemensamt med NPM-skolan och den gamla
ledningen med public administration-skolan. NPM och public admini-
stration kan ses som motsatta institutionella krav för ledning av den
offentliga förvaltningen (Lundquist 1998). Den teoretiska värdemotsätt-
ningen mellan dessa skulle således kunna förklara att de båda aktörsgrupp-
erna förespråkar olika typer av organisation. Argumentationen förutsätter
dock att aktörorganisationen är en naturlig följd av NPM och att arenan är
en naturlig följd av public administration, vilket inte verkar rimligt.
Snarare kan det hävdas att de båda skolbildningarna förespråkar olika typer
av aktörorganisation genom att olika värden förväntas vara styrande i den
(ekonomivärden respektive demokrativärden). Dessutom kan det hävdas
att de båda aktörsgruppernas kulturella föreställningar inte exakt stämmer
överens med värderingarna inom NPM och public administration. Det är
exempelvis svårt att passa in de gamla tjänstemännens ”grabbiga” förhåll-
ningssätt i public administration-skolan. Den nya ledningen och de gamla
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tjänstemännen förefaller ha översatt och omtolkat (Latour 1987) NPM och
public administration till specifika och situationsanpassade kulturella
föreställningar snarare än exakta kopior. Konflikten mellan de gamla
tjänstemännen och den nya ledningen kan följaktligen inte heller förstås
som en konflikt mellan olika skolor/institutionella krav för ledning av den
offentliga förvaltningen.

Vad gäller hälso- och sjukvårdspersonalen skulle man kunna tänka sig att
de motsätter sig aktörorganisationen för att de föredrar arenan. Utifrån den
patientorienterade kulturen skulle det kunna tänkas att de föredrar en
fragmenterad identitet för LiV som helhet, eftersom de i hög utsträckning
identifierar sig med sin yrkesgrupp. Samtidigt verkar det som de föredrar
aktörorganisationen inom yrkesgruppen eller kliniken. Inte minst med
tanke på den rådande hierarkin inom hälso- och sjukvården.

11.7.3 Lös koppling på grund av olika meningsskapande
Sammanfattningsvis verkar det som om institutionella föreställningar om
organisation och kvalitet påverkat och inspirerat kvalitetsarbetet inom LiV.
Detta stödjer den grundläggande tesen inom nyinstitutionalismen, att
organisationer är inbäddade i sin omgivning (DiMaggio och Powell 1983,
1991, Meyer och Rowan 1977, Scott 1995). Däremot verkar det vara svårt
att förstå interna organisatoriska förhållanden utifrån omgivande institu-
tioner. Det här kapitlet har exempelvis visat att Meyer och Rowans (1977)
två orsaker till lös koppling endast i ringa utsträckning kan förklara varför
organisationsidén blev löst kopplad till aktörernas faktiska handlings- och
tankemönster. Eftersom det utifrån forskningsfrågan finns ett intresse att
förstå effekter av kvalitetsidén kan det vara intressant att fråga sig om det
utifrån den empiriska berättelsen kan finnas någon annan förklaring till
den lösa kopplingen. En rimlig tolkning av det konfliktfyllda språkspelet
som den empiriska berättelsen visar på skulle kunna vara att det rådde
enighet om att aktörorganisationen är att eftersträva men oenighet om hur
aktörorganisationen skulle konstrueras. Den lösa kopplingen skulle således
kunna förstås utifrån de tre aktörsgruppernas förhållningssätt till organi-
sering, dvs processen för skapandet av organisationer, och de konflikter
som dessa förhållningssätt möjligen skapade, snarare än som en konflikt
mellan olika organisationsideal.

Den empiriska berättelsen visar även att det hänt en hel del på aktörsnivån
inom LiV under den period som LiV studerats. Landstingsdirektör har
bytts två gånger, olika aktörer har deltagit i processgruppsarbete, en ny
organisationsstruktur har implementerats osv. Den lösa kopplingen gör det
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dock svårt att förstå vad som händer på aktörsnivån. Nyinstitutionell teori
är främst ämnad att studera institutionalisering av organisationsövergripan-
de kulturella regler (dvs institutioner, DiMaggio och Powell 1983, Meyer
och Rowan 1977, Tolbert och Zucker 1996). Om institutionalisering av
dessa externa institutioner uteblir kan det vara svårt att förstå aktiviteter
som uppkommer på grund av institutionella krav, men som inte resulterar
i institutionalisering av aktörsnivån. Särskilt gäller detta om översättning
uteblir eller avstannar. Sådan förståelse kan dock skapas genom att de
meningsskapande processer som är kopplade till institutionaliserings-
processen tydliggörs. I nästkommande kapitel ska de tre aktörsgruppernas
förhållningssätt till organisering som tydliggörs i samband med kvalitets-
arbetet fokuseras. Det huvudsakliga syftet med denna tolkning är att förstå
varför kvalitets- och organisationsidén blev löst kopplade samt vad som
händer på aktörsnivån inom LiV. Detta möjliggör ett mer precist svar på
avhandlingens forskningsfråga samt lägger grunden till avhandlingens
bidragsdiskussion i kapitel 13.
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12. KVALITETSIDÉN – MENINGSSKAPANDE OM SITT
EGET OCH ANDRAS FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL
ORGANISERING
I kapitel 11 visade jag att både kvalitets- och organisationsidén i viss ut-
sträckning institutionaliserades i den formella strukturen inom LiV men att
institutionalisering av dem på aktörsnivån till stor del uteblev. Jag hävdade
emellertid, dels att det var svårt att förstå den lösa kopplingen utifrån de
två orsaker som Meyer och Rowan (1977) anger till densamma och dels att
det var svårt att utifrån nyinstitutionell teori förstå de aktiviteter som
kvalitetsidén gav upphov till. Jag menade att en tolkning som fokuserar de
tre aktörsgruppernas förhållningssätt till organisering i form av deras
meningsskapande om själva konstruktionsprocessen av organisation som
kvalitetsidén tydliggjorde, skulle kunna bidra till att skapa ökad förståelse
om den lösa kopplingen och konflikterna.

En ambition i det här kapitlet är således att förstå vad som händer på
aktörsnivån när kvalitetsidén möter en komplex och professionell praktik.
Den empiriska utgångspunkten tas i organiseringsaspekter av det konflikt-
fyllda språkspel som kvalitetsidén gav upphov till inom LiV. Utifrån den
empiriska berättelsen kan det hävdas att denna aspekt av språkspelet
handlade om de tre aktörsgruppernas (de gamla tjänstemännen, den nya
ledningen och hälso- och sjukvårdspersonalens) meningsskapande om vad
som bör känneteckna den goda hälso- och sjukvården och den goda hälso-
och sjukvårdsadministrationen. Värmlandsvägen och LiV 2002 kan
exempelvis ses som två ”språk” som handlar om dessa begrepp. Med den
goda hälso- och sjukvården åsyftas vilken uppgift hälso- och sjukvården
bör ha och med den goda hälso- och sjukvårdsadministrationen vad som
bör känneteckna hälso- och sjukvårdens administrativa funktioner. De
båda begreppen är inte genererade direkt från empirin. De har exempelvis
inte omnämnts i intervjuer. Begreppen har konstruerats av mig för att
förstå språkspelet som den empiriska berättelsen visat på utifrån ett organi-
seringsperspektiv.

Den teoretiska utgångspunkten för tolkningen tas i kulturperspektivet
(Alvesson 2001). Den kulturinspirerade tolkningen koncentreras kring att
förstå de tre aktörsgruppernas meningsskapande (Weick 1979, 1995) om
den goda hälso- och sjukvården och den goda hälso- och sjukvårds-
administrationen utifrån respektive kulturella föreställningar. Eftersom
språkspelet kan förstås utifrån dessa båda dimensioner går det att utifrån
aktörsgruppernas meningsskapande argumentera för vilka förhållningssätt
de har till organisering. Det är således i första hand aktörsgruppernas egna
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meningsskapande och inte forskarens (mina) åsikter om deras menings-
skapande som eftersöks i detta kapitel.

I tolkningen görs en uppdelning mellan aktörsgruppernas självkonstruerade
och tillskrivna förhållningssätt till organisering. Det självkonstruerade
förhållningssättet till organisering utgår från meningsskapandet inom
aktörsgrupperna om den goda hälso- och sjukvården och den goda hälso-
och sjukvårdsadministrationen. Med tillskrivet förhållningssätt till organi-
sering åsyftas det förhållningssätt som en aktörsgrupp rimligtvis anser att
en annan aktörsgrupp har till organisering. Tolkningen av det tillskrivna
förhållningssättet till organisering försöker således fånga det menings-
skapande som en aktörsgrupp anser att en annan aktörsgrupp gör med
avseende på den goda hälso- och sjukvården och den goda hälso- och
sjukvårdsadministrationen.61 Kapitlet avslutas med en reflektion om
betydelsen av att det tre aktörsgrupperna konstruerar olika förhållningssätt
till organisering genom att forskningsfrågan besvaras. Där skapas även
basen för avhandlingens bidragsdiskussion som förs i kapitel 13.

12.1 De gamla tjänstemännens självkonstruerade förhållningssätt
till organisering – reflekterande
Den dominerande organiseringsidén inom LiV innan LiV 2002 kom dit
var Värmlandsvägen. I kapitel fyra visades att den centrala idén i Värm-
landsvägen var värnandet om småskaligheten, dvs att bibehålla bassjuk-
vården på samtliga fem sjukhus i Värmland. Den decentraliserade
verksamhetsstruktur som Värmlandsvägen är uttryck för får ses som väl
institutionaliserad både i den formella strukturen och på aktörsnivån.
Organisationen hade i princip varit oförändrad sedan slutet av 1970-talet.
Uppslutningen bland de gamla tjänstemännen till Värmlandsvägen var
betydande och de flesta ansåg att den stod för något gott. Värmlandsvägen
kan ses som en signifikant symbol för de gamla tjänstemännen och

                                                
61 Begreppet tillskrivet meningsskapande kan ses som ett tillägg till Weicks
meningsskapandeperspektiv (Weick 1979, 1995). Weick diskuterar ju inte hur
aktörer tillskriver andra aktörer ett visst meningsskapande men principen för den
här typen av meningsskapande skiljer sig inte nämnvärt från annat menings-
skapande (jmf Weick 1979). Tolkningen av tillskrivet meningsskapande görs inte
för hälso- och sjukvårdpersonalen eftersom det utifrån det empiriska materialet är
svårt att förstå vilket meningsskapande de tillskriver de två övriga aktörsgrupperna.
Det är även svårt att förstå vilket meningsskapande de gamla tjänstemännen och
den nya ledningen tillskriver hälso- och sjukvårdspersonalen.
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därmed utgångspunkten för deras meningsskapande om den goda hälso-
och sjukvården och den goda hälso- sjukvårdsadministrationen.

12.1.1 Värmlandsvägen: Den goda hälso- och sjukvården…
Värmlandsvägen kan alltså ses som en symbol för den goda hälso- och
sjukvården för de gamla tjänstemännen men vilken mening skapar den? I
Värmlandsvägen är värnandet om småskaligheten det mest centrala temat,
vilket tar sig uttryck i form av argument för (pro-argument) bevarandet av
den befintliga sjukhusstrukturen. Argumentationen för småskaligheten förs
utifrån olika ståndpunkter men de mest framträdande är närhet, över-
lappande kompetens och överblickbarhet (se kapitel 4).

De gamla tjänstemännen hade genom Värmlandsvägen valt att skilja mel-
lan bassjukvården, den avgränsade sjukvården och regionsjukvården.
Någon regionsjukvård förekommer inte inom LiV då den utförs på de
olika regionsjukhusen runt om i Sverige, exempelvis i Örebro, Göteborg
och Uppsala. Vid behov av regionsjukvård remitteras LiVs patienter till
något regionsjukhus. Däremot utförs både avgränsad sjukvård och bassjuk-
vård inom LiV. Det är svårt att exakt ange skillnaden mellan dessa båda
sjukvårdsslag men den avgränsade sjukvården kräver mer specialistkompe-
tens, varför den endast utförs i Karlstad. Bassjukvården handlar om enklare
diagnoser och sjukdomstillstånd som med framgång kan botas eller lindras
på ett mindre sjukhus och de patienter som är i behov av sådan vård är
framför allt äldre med multipla åkommor. Enligt beräkningar gjorda inom
LiV stod patienter, som definierades vara i behov av bassjukvård, för 75%
av vårdbehovet.

Det var framför allt inom bassjukvården som småskaligheten skulle råda.
För att bedriva den goda hälso- och sjukvården för den här typen av
patienter är närhet till sjukhuset viktigt hävdar de gamla tjänstemännen,
enligt utredningstexter om Värmlandsvägen. Dels för att patienterna
känner sig trygga med ett sjukhus på orten ifall de skulle vara i behov av
akut sjukvård och dels för att anhöriga ska kunna komma och hälsa på
dem under deras, ofta långa, sjukhusvistelser. Även överlappande kompe-
tens är av vikt för den här patientgruppen eftersom de ofta inte är i behov
av högspecialiserad vård utan snarare av flera kompetenser samtidigt.
Genom småskaligheten inom det mindre sjukhusets ram kan naturliga
samarbetsytor bildas mellan olika specialiteter, vilket ofta inte blir fallet på
det större sjukhuset. Överblickbarheten är främst viktigt ur perspektivet att
politikernas insyn och möjlighet till demokratisk styrning ökar, vilket ses
som en förutsättning för demokratiskt riktiga beslut.
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Den mening som de gamla tjänstemännen skapar av den goda hälso- och
sjukvården utifrån värdepremissen småskalighet kan beskrivas i termer av
trygghet utifrån patientens perspektiv. Denna tolkning motsägs något av över-
blickbarheten, som vilar på värderingen demokratisk insyn och styrning,
men överblickbarheten är å andra sidan inte den viktigaste dimensionen i
småsakligheten. Det är närheten.

12.1.2 …och den goda hälso- och sjukvårdsadministrationen.
Värmlandsvägen kan, för de gamla tjänstemännen, även betraktas som en
symbol för den goda hälso- och sjukvårdsadministrationen. Begreppet
Värmlandsvägen introducerades i början av 1990-talet. Organiseringen av
den svenska hälso- och sjukvården hade från slutet av 1980-talet präglats av
att NPM-idéer prövades. Centralt i dessa förändringsförsök var exempelvis
att landstingen i större utsträckning skulle likna företag på en fri marknad
och att alla landsting skulle ha sin egen organisationsmodell (Borgert
1992). Det som tjänstemännen tog till sig av dessa ”förändringsvindar” var
att beskriva det egna vägvalet i form av Värmlandsvägen. De tog emellertid
avstånd från det nya idéinnehållet som präglade många av förändringsför-
söken i andra landsting. Värmlandsvägen ska inte ses som en förändrings-
modell utan bygger på den organisationsstruktur som etablerades inom
LiV i slutet på 1970-talet. Det finns till och med explicita argument mot de
nya NPM-idéerna i några utredningsdokument som rör Värmlandsvägen
(se LiV 1994, 1995). Värmlandsvägen kan snarast, i ljuset av tidsandan,
beskrivas som en ”anti-modell” eftersom den inte innebar en förändring av
organisationen inom LiV utan värnade traditionen. Om förändringar
skulle göras skulle det gå lugnt och metodiskt till väga; inga alexanderhugg
fick förekomma.

Värmlandsvägen är således uttryck för en konservativ organiseringsstrategi
och förmedlar en försiktighetsprincip när det gäller förändringar. Värm-
landsvägen är en organiseringsidé men samtidigt en symbol som konstrue-
rats av de gamla tjänstemännen. Utifrån denna symbol är det rimligt att de
gamla tjänstemännens meningsskapande om den goda hälso- och sjuk-
vårdsadministrationen kan benämnas att bevara traditionen. Tolkningen av
de gamla tjänstemännens meningsskapande pekar på att deras självkonstru-
erade förhållningssätt till organisering kan beskrivas som reflekterande.62

                                                
62 Det är dock viktigt att ytterliggare en gång påpeka att det reflekterande förhåll-
ningssättet till organisering är min tolkning av de gamla tjänstemännens bild av
sitt eget meningsskapande. Denna bild behöver nödvändigtvis inte stämma över-
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De gamla tjänstemännens reflekterande förhållningssätt till organisering
kan relateras till deras kulturella föreställningar som i den empiriska
berättelsen liknades vid den skolbildning för ledning av offentlig förvalt-
ning som benämns public administration (Lundquist 1998, se även kapitel
4). Public administration bygger på värderingarna, politisk demokrati,
rättsäkerhet och offentlig etik. Det kan hävdas de gamla tjänstemännens
självkonstruerade förhållningssätt till organisering har sina rötter i dessa
värderingar. Politikerna ska erbjudas insyn i organisationen så att den poli-
tiska demokratin kan möjliggöras. Småskaligheten möjliggör rättssäkerhet
och offentlig etik då samtliga värmlänningar erbjuds liknande förutsätt-
ningar för att få en nära vård av hög kvalitet.

12.2 Den nya ledningens självkonstruerade förhållningssätt till
organisering – innovativt
Innan den nye landstingsdirektören kom till LiV hade hon uppfattningen
att LiV var ett förhållandevis problemfritt landsting. Den här bilden förän-
drades emellertid tämligen omgående. Hon ansåg att de gamla tjänste-
männen var samarbetsovilliga och att LiV var en föråldrad organisation (se
kapitel 9). Landstingsdirektören fick redan under sin första månad inom
LiV ett omfattande utredningsuppdrag av politikerna. Utredningsuppdrag-
et kan, som visades i kapitel fem, ses som startskottet för LiV 2002-arbetet,
då kvalitetsidén kom till LiV i samband med dessa utredningar. Ett kon-
kret resultat av utredningsuppdraget var att LiVs centrala administration
omorganiserades. Flera av de högre tjänstemännen byttes ut. Bland dem
som tillsattes fanns den nya ekonomichefen, vilken tillsammans med
landstingsdirektören, kom att bli den drivande kraften bakom LiVs
förändringsarbete, det var de som blev den nya ledningen.

12.2.1 LiV 2002: Den goda hälso- och sjukvården…
Till skillnad från de gamla tjänstemännen finns hos den nya ledningen
inte en lika välartikulerad tanke om den goda hälso- och sjukvården.
Exempelvis fanns inga fördefinierade värderingar som den goda hälso- och
sjukvården skulle grundas i. De var mer inriktade på att skapa den goda
hälso- och sjukvårdsadministrationen, och deras tankar om det sistnämnda
kommer att utvecklas i nästa avsnitt. Man kan dock sluta sig till att LiV

                                                                                                                  
ens med andra aktörsgruppers bilder eller min bild av deras förhållningssätt. Det-
samma gäller för de två övriga aktörsgruppernas självkonstruerade förhållningssätt.
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2002 skulle skapa både den goda hälso- och sjukvården och den goda
hälso- och sjukvårdsadministrationen.

De gamla tjänstemännens meningsskapande om den goda hälso- och
sjukvården tolkades till trygghet utifrån ett patientperspektiv. Centralt för
den nya ledningens goda hälso- och sjukvård är också ett patientperspektiv
men det finns ingen uppfattning eller idé om vad som ska vara ”inne-
hållet” i patientperspektivet. Tanken var snarare att innehållet i den goda
hälso- och sjukvården skulle utkristalliseras under tiden som LiV 2002-
arbetet fortgick, dels genom mätningarna av värmlänningarnas attityder till
LiV och dels genom arbetet i processgrupperna, där målet nöjda patien-
ter/värmlänningar skulle beaktas. Jämfört med de gamla tjänstemännens
meningsskapande om den goda hälso- och sjukvården skulle direkta
patientkrav få forma innehållet efter hand. Detta kan ses som en implicit
kritik av de gamla tjänstemännens goda hälso- och sjukvård eftersom den
byggde på antaganden och erfarenheter om vad patienterna förmodligen
tyckte var viktigt.

Den nya ledningens meningsskapande om den goda hälso- och sjukvården
kan mot denna bakgrund benämnas kundnytta. Begreppet grundar sig i
värdepremisserna att värmlänningarnas krav på hälso- och sjukvården ska
få bestämma dess innehåll och att fastställandet av dessa krav ska ske
genom en rationell process i form av kundmätningar och arbetet i process-
grupperna. Detta innebär att innehållet i begreppet kan förändras över
tiden utifrån kundernas krav. Jämfört med de gamla tjänstemännens
trygghetsperspektiv, där vissa förutsättningar skulle vara mer eller mindre
konstanta, som bevarandet av småskaligheten, finns inga sådana definiera-
de förutsättningar i begreppet kundnytta. Tanken var istället att förutsätt-
ningarna skulle växa fram ”underifrån”, bland annat genom hälso- och
sjukvårdspersonalens deltagande i de olika processgrupperna.

12.2.2 …och den goda hälso- och sjukvårdsadministrationen.
Konflikten mellan den nya ledningen och de gamla tjänstemännen hand-
lade främst om vad som skulle vara innehållet i den goda hälso- och
sjukvårdsadministrationen. Landstingsdirektören och ekonomichefen
konstruerade bilder av LiV som skiljde sig markant mot de gamla tjänste-
männens konstruktioner. Det som de gamla tjänstemännen ansåg var en
effektivt fungerande informell organisation betraktade landstingsdirektören
och ekonomichefen som ett grabbgäng med bristande kunskaper om
ledning. De ansåg att LiV var en föråldrad organisation där, exempelvis,
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policys, mål och styrsystem saknades. Slutsatsen blev att LiV var i behov
av radikal förändring och medlet för denna förändring var LiV 2002.

Om inte den nya ledningens uppfattning om vad som åsyftas med den
goda hälso- och sjukvården var tydlig så var deras uppfattning om vad som
karakteriserar den goda hälso- och sjukvårdsadministrationen desto tydliga-
re. Processgrupper bildades för att förverkliga LiV 2002-idéerna. Tanken
var att dessa processgrupper skulle förverkliga de tre målen med LiV 2002.
De skulle även definiera processer för de patientgrupper och diagnoser
som grupperna arbetade med. Den nya ledningens meningsskapande om
den goda hälso- och sjukvården kan därför benämnas processorientering
utifrån kundens perspektiv.

För den nya ledningen är kund- och processorienteringen av central be-
tydelse för att skapa både den goda hälso- och sjukvården och den goda
hälso- och sjukvårdsadministrationen. Det verkar som att en kvalitetsansats
präglar den nya ledningens föreställningar om organisering (Edvardsson
1996a, b, Gummesson 1991). Mot den här bakgrunden är det rimligt att
beskriva den nya ledningens självkonstruerade förhållningssätt till organisering
som innovativt. Genom att använda sig av nya och moderna förändrings-
koncept skulle LiVs administrativa praktik och kultur förändras i grunden
(jmf kapitel 6).

Den nya ledningens innovativa förhållningssätt till organisering kan rela-
teras till de NPM-inspirerade kulturella föreställningar om organisation
och organisering som den empiriska berättelsen visat på att de bekänner
sig till. Enligt Lundquist (1998) bygger NPM (eller public management
som han benämner skolbildningen) på värderingarna funktionell ratio-
nalitet, produktivitet och kostnadseffektivitet. Den funktionella rationali-
teten märks genom det målorienterade synsättet på organisation som den
nya ledningen står för i form av nöjda värmlänningar, nöjda medarbetare
och ekonomi i balans. Kostnadseffektiviteten och produktiviteten är tydlig
genom de synergieffekter som förväntas råda mellan de tre målen.

12.3 De tillskrivna förhållningssätten till organisering -
reaktionärt och opportunistiskt
Den mening som de gamla tjänstemännen och den nya ledningen skapat
av den goda hälso- och sjukvården och den goda hälso- och sjukvårds-
administrationen skiljde sig alltså åt. De gamla tjänstemännen var över-
tygade om att den goda hälso- och sjukvården skulle karakteriseras av
trygghet utifrån ett patientperspektiv och den goda hälso- och sjukvårds-
administrationen av värnandet om den värmländska traditionen. Under
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LiV 2002-arbetet kom Värmlandsvägen för de gamla tjänstemännen att bli
en symbol för att skapa denna mening och dessa kulturella uttryck. Utifrån
detta meningsskapande framstår det som en rimlig tolkning att de gamla
tjänstemännens självkonstruerade förhållningssätt till organisering kan
beskrivas som reflekterande. Den nya ledningens meningsskapande om
den goda hälso- och sjukvården benämndes kundnytta och menings-
skapandet om den goda hälso- och sjukvårdsadministrationen process-
orientering utifrån kundens perspektiv. LiV 2002 kom för den nya ledning-
en att bli en symbol för att skapa denna mening under LiV 2002-arbetet.
Utifrån det här meningsskapandet beskrevs den nya ledningens själv-
konstruerade förhållningssätt till organisering som innovativt.

En rimlig tolkning är dock att de båda aktörsgrupperna kom att tillskriva
varandra ett förhållningssätt till organisering som skiljde sig från det
förhållningssätt som konstruerats inom den egna gruppen. Det verkar som
att medvetenhet om varandras självkonstruerade förhållningssätt till stora
delar saknades. Det är därför rimligt att det tillskrivna förhållningssättet till
organisering utgick, dels från den uppfattade praktiken inom den andra
gruppen och dels från de kulturella föreställningar som de båda grupperna
stod för, dvs public administration respektive new public management.
Vilka förhållningssätt till organisering tillskrev de båda aktörsgrupperna
varandra?

Den nya ledningen ansåg att LiV befann sig i kris. Innan landstingsdirek-
tören tillträdde sin post trodde hon inte att problemen var speciellt
allvarliga, förutom att budgeten var underbalanserad. Efter det att hon
tillträdde insåg hon tämligen omgående att problemen var mer omfattande
än så. Hon kände sig motarbetad av de gamla tjänstemännen och hon
tyckte att de hade svårt att arbeta med strategiska ledningsfrågor. Därför
valde hon att utannonsera de högre tjänstemännens tjänster i samband
med omorganisationen av kansliet 1997 (se kapitel 5). Nya tjänstemän
anställdes, bland andra ekonomichefen, vilken tillsammans med lands-
tingsdirektören kom att bli den drivande kraften bakom LiV 2002.
Landstingsdirektören och ekonomichefen hade tidigare haft ledande
poster inom statsförvaltningen och andra centrala myndigheter. De hade
också format kulturella föreställningar om ledning av offentlig verksamhet
som stämde förhållandevis väl överens med de idéer som återfinns inom
NPM-skolan (se kapitel 5 och 9). I relation till de andra offentliga organisa-
tionerna som de hade erfarenhet ifrån och sina kulturella föreställningar är
en rimlig tolkning att de ansåg att LiV var en gammaldags och omodern
organisation. De ansåg även att vissa av de gamla tjänstemännen bestod av
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ett ”grabbgäng” med ett ”grabbigt” och omodernt förhållningssätt till
ledarskap. De betraktade även de gamla tjänstemännen som motståndare
till förändringar av organisationen (se kapitel 9). Mot denna bakgrund är
det en rimlig tolkning att den nya ledningen tillskrev de gamla tjänste-
männen ett reaktionärt förhållningssätt till organisering.

De gamla tjänstemännen hade höga förväntningar på den nya landstings-
direktören. Men dessa förväntningar infriades inte. Flera av dem hävdar att
landstingsdirektören hade svårt att administrera samt svårigheter med att
skapa förståelse hos politikerna för att förändringar tar lång tid. De hävdar
vidare att en konflikt utvecklade sig mellan landstingsdirektören och dem
själva. De ansåg även att landstingsdirektören inte hade något förtroende
för dem och att de själva hade lågt förtroende för landstingsdirektören.
När den nye ekonomichefen kom till LiV förvärrades konflikten, bland
annat för att ekonomichefen men också landstingsdirektören enligt de
gamla tjänstemännen, kritiserad LiVs historia på ett implicit sätt. De gamla
tjänstemännen ansåg också att ekonomichefens och landstingsdirektörens
budskap inte alltid stämde överens med deras handlingar, vilket allas
delaktighet är ett exempel på (se Edvardsson et al 2001). Att LiV 2002
skulle lösa de problem som fanns inom LiV, vilket landstingsdirektören
och ekonomichefen hävdade, hade de också svårt att tro. Att bara överföra
idéer från de organisationer där landstingsdirektören och ekonomichefen
tidigare hade varit chefer utan att anpassa dem till LiV var enligt de gamla
tjänstemännen inget framgångsrecept för organiseringen inom LiV. En
rimlig tolkning är att de gamla tjänstemännen kom att tillskriva den nya
ledningen ett opportunistiskt  förhållningssätt till organisering.

De gamla tjänstemännen och den nya ledningen kom således att tillskriva
varandra förhållningssätt till organisering som inte stämde överens med de
förhållningssätt som konstruerades inom de båda aktörsgrupperna. De
gamla tjänstemännen tillskrev den nya ledningen ett opportunistiskt
förhållningssätt. Den nya ledningen tillskrev å sin sida de gamla tjänste-
männen ett reaktionärt förhållningssätt. Om de självkonstruerade och de
tillskrivna förhållningssätten till organisering sammanfattas i en modell får
den följande utseende.
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Modell 12:1 De gamla tjänstemännens och den nya ledningens självkonstruerade
och tillskrivna förhållningssätt till organisering63

Typer av menings-
skapande

Aktörsgrupper

Självkonstruerat
förhållningssätt

Innovativt

De gamla
tjänstemännen

Reaktionärt

Opportunistiskt

Reflekterande

Den nya
ledningen

Tillskrivet
förhållningssätt

Den nya ledningen och de gamla tjänstemännens konfliktfyllda språkspel
kan förstås utifrån dessa fyra olika typer av förhållningssätt till organi-
sering. Eftersom medvetenhet i viss utsträckning saknades, dels om varand-
ras självkonstruerade förhållningssätt och dels om de förhållningssätt de
båda aktörsgrupperna tillskrev varandra kom den konflikt som utspelades
mellan dem att se olika ut för de båda aktörsgrupperna. För de gamla
tjänstemännen stod konflikten mellan ett reflekterande och opportunis-
tiskt förhållningssätt till organisering. För den nya ledningen stod konflik-
ten mellan ett innovativt och reaktionärt förhållningssätt. Att konflikten
fick den utformningen innebar att både de gamla tjänstemännen och den
nya ledningen ansåg att de blev angripna utifrån felaktiga utgångspunkter.
Polariseringen mellan de båda aktörsgrupperna blev på så sätt mer markant
liksom ”försvaret” av det självkonstruerade förhållningssättet.

Konflikten mellan de båda aktörsgrupperna fick sin upplösning när den
nya ledningen avgick, eller i vart fall dess kärntrupp i form av landstings-
direktören och ekonomichefen. Vad innebar detta för resultatet av arbetet
med kvalitetsidén? Den utformning som konflikten fick innebar att de

                                                
63 Det kan påpekas att andra benämningar har övervägts för de självkonstruerade
och tillskrivna förhållningssätten till organisering. Exempelvis hade det varit tänk-
bart att benämna det meningsskapande som de gamla tjänstemännen tillskrev den
nya ledningen för naivt. Inte minst för att lyfta fram att de gamla tjänstemännen
ansåg att den nya ledningen hade en förenklad syn på möjligheten till förändring-
ar. Termen opportunistiskt valdes dock för att visa på de gamla tjänstemännens
åsikt att den nya ledningen var fångad i idéer som var/är på modet för tillfället.
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självkonstruerade förhållningssätten till organisering förstärktes och tydlig-
gjordes eftersom både de gamla tjänstemännen och den nya ledningen
tvingades att reflektera över det egna förhållningssättet samt att ”försvara”
det mot ”angriparna”. Detsamma gällde rimligtvis för de public admini-
stration och NPM-inspirerade kulturella föreställningar som dessa för-
hållningssätt ytterst utgick ifrån. Speciellt tydlig var förmodligen denna
process för de gamla tjänstemännen eftersom den kritik som riktades mot
dem gick stick i stäv mot de kulturella föreställningar som de hade kon-
struerat under flera decennier. I den empiriska berättelsen, speciellt i
kapitel nio, kan man också se ett starkare försvar för den egna kulturella
tillhörigheten bland de gamla tjänstemännen jämfört med den nya led-
ningen. När sedan den nya ledningen avgick blir en logisk konsekvens att
de gamla tjänstemännen gick ur konflikten med en tydligare kulturell
tillhörighet. Det implicita syftet som den nya ledningen hade med LiV
2002, dvs att skapa ett modernare landsting genom att förändra kulturen
(se 6.3), gav således, enligt min tolkning, det omvända resultatet.

Utifrån den tolkning som gjorts hittills i det här kapitlet verkar den tolk-
ning som gjordes i kapitel 8.7 fått stöd. Det förefaller som att arbetet med
kvalitetsidén bidrog till att aktivera och reproducera de gamla tjänstemännens
kulturella föreställningar i form av public administration. I nästkommande
avsnitt fokuseras hälso- och sjukvårdspersonalens förhållningssätt till
organisering samt vilka effekter det rimligtvis fick för kvalitetsarbetet.

12.4 Hälso- och sjukvårdspersonalens förhållningssätt till
organisering
LiV 2002 skulle förverkligas av de anställda inom hälso- och sjukvården.
För detta ändamål bildades processgrupper för olika diagnoser och patient-
grupper vars uppgift i första hand var att skriva verksamhetsplaner. I
kapitel sju redovisas den intervjustudie som gjordes med tio deltagare från
olika processgrupper och i kapitel åtta den studie som gjordes av process-
gruppen för äldre multisjuka. I dessa kapitel tillsammans med kapitel sex
hävdades att hälso- och sjukvårdens kultur kunde karakteriseras som
patientorienterad. Utifrån beskrivningen i nämnda kapitel och den patient-
orienterade kulturen kan hälso- och sjukvårdspersonalens meningsskapan-
de om den goda hälso- och sjukvården och den goda hälso- och sjukvårds-
administrationen förstås.
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12.4.1 Patienten: Den goda hälso- och sjukvården…
I den empiriska berättelsen har det varit svårt att för den omfattande
aktörsgruppen ”hälso- och sjukvårdspersonalen” exakt förstå vilka kultu-
rella föreställningar de bekänner sig till. Inte minst för att dessa föreställ-
ningar verkar skilja sig åt mellan olika undergrupper inom aktörsgruppen.
Utifrån tolkningen i kapitel åtta hävdades exempelvis att de olika process-
grupperna kunde betraktas som subkulturer. En rimlig tolkning är således
att det finns olika kulturella föreställningar bland olika personalgrupper
gällande vad som bör känneteckna den goda hälso- och sjukvården. Trots
detta finns en gemensam utgångspunkt eller symbol i form av patienten
som deras meningsskapande om den goda hälso- och sjukvården kan
förstås utifrån. Patienten kan därför användas för att på en övergripande
nivå förstå hälso- och sjukvårdspersonalens meningsskapande om den
goda hälso- och sjukvården.

Även för de gamla tjänstemännen och den nya ledningen är patienten en
viktig utgångspunkt för meningsskapandet gällande den goda hälso- och
sjukvården. För de gamla tjänstemännen är trygghet utifrån ett patient-
perspektiv den mening som skapats om den goda hälso- och sjukvården
och för den nya ledningen utgörs meningsskapandet av kundnytta. Patien-
ten har dock en mer central betydelse för hälso- och sjukvårdspersonalens
meningsskapande, då patienten är kärnan och symbolen för menings-
skapandet (jmf Öhrming och Sverke 2001). Denna tolkning stärks av att
grundvalen för arbetet i processgruppen för äldre multisjuka är patienten
och den nytta de kan göra för patienten, vilket också är en rimlig tolkning
för medlemmar av övriga processgrupper som har intervjuats. Hälso- och
sjukvårdspersonalen har en mer konkret och genuin relation till patienten
än de båda andra aktörsgrupperna. Hälso- och sjukvårdspersonalens
meningsskapande om den goda hälso- och sjukvården kan mot den här
bakgrunden benämnas patientnytta.

Denna patientnytta ska alltså inte blandas ihop med den nya ledningens
kundnytta eller de gamla tjänstemännens trygghet utifrån ett patient-
perspektiv. För hälso- och sjukvårdspersonalen är patientrelationen genuin,
konkret och personlig. För den nya ledningen och de gamla tjänstemänn-
en är patientrelationen abstrakt och avpersonifierad.

12.4.2 …och den goda hälso- och sjukvårdsadministrationen.
Liksom för den goda hälso- och sjukvården är det för den goda hälso- och
sjukvårdsadministrationen svårt att exakt bestämma vilka kulturella före-
ställningar meningsskapandet utgår ifrån. Möjligen är det till och med
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svårare i det senare fallet eftersom det många gånger märks ett ointresse
och outvecklad kunskap om organisationsfrågor hos hälso- och sjukvårds-
personalen. En enhetlig tolkning kan därför vara svår att göra.

I kapitel fyra (4.3.3) beskrivs dock den debatt om Värmlandsvägen som
fördes mellan läkare i ledande positioner på centralsjukhuset (CSK) och
övriga sjukhus, vilken kan tas som en utgångspunkt för tolkningen. Av den
debatten framgår att läkarna på de mindre sjukhusen förespråkar en decen-
traliserad struktur, vilket kan tolkas som ett stöd för Värmlandsvägen.
Läkarna på CSK argumenterar för en mer centraliserad sjukvård, vilket kan
ses som ett avståndstagande från Värmlandsvägen. Den här typen av
argument kan dock tolkas som ett försvar av respektive positioner snarare
än ett uttryck för genuin övertygelse om vad som utgör den goda hälso-
och sjukvårdsadministrationen.

Ett tydligt tema i argumentationen är emellertid att utgångspunkten tas i
vad som är bäst för patienten. Patienten verkar således vara den signifi-
kanta symbolen även för meningsskapandet om den goda hälso- och sjuk-
vårdsadministrationen. Exakt vilken typ av mening som skapas om den
goda hälso- och sjukvårdsadministrationen kan vara svårt att tolka fram.
Men en rimlig hypotes verkar vara att stor frihet ska råda beroende på att
olika patientgrupper kräver olika former av behandlingar och därmed olika
former av organisation. Mot den här bakgrunden skulle man kunna hävda
att hälso- och sjukvårdspersonalens meningsskapande om den goda hälso-
och sjukvårdsadministrationen kännetecknas av autonomi. Den här tolk-
ningen stämmer väl överens med en central tanke inom professionsforsk-
ningen (Abbot 1988, Freidson 1970/1988).

Hälso- och sjukvårdspersonalens förhållningssätt till organisering kan mot
bakgrund av gjord tolkning beskrivas som professionalistiskt. Hälso- och
sjukvårdspersonalen har stor kunskap om sina klienter (patienterna) och
kan själva bestämma vad som är nytta för dem samtidigt som de behöver
stor autonomi för att organisera sig utifrån dessa kunskaper.

12.4.3 Hälso- och sjukvårdspersonalens meningsskapande – konserverar kulturen
Hälso- och sjukvårdspersonalens förhållningssätt till organisering kan alltså
beskrivas som professionalistiskt. Men vilken betydelse fick detta förhåll-
ningssätt för kvalitetsidéns möte med praktiken?

Det stora flertalet av hälso- och sjukvårdspersonalen involverades i arbetet
med kvalitetsidén genom engagemang i processgrupperna, även om några
få av dem var med i framtagandet av den övergripande verksamhetsplanen
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(jmf kapitel 6). Jämfört med främst den nya ledningen men även med vissa
av de gamla tjänstemännen hade de således begränsad kunskap om och
begränsat inflytande över riktlinjerna för förändringsarbetet. Kopplingen
mellan tjänstemännen, främst den nya ledningen, och hälso- och sjuk-
vårdspersonalen kan även den karakteriseras som lös, inte minst eftersom
de rumsligt befann sig långt ifrån varandra. Därmed deltog hälso- och
sjukvårdspersonalen i liten utsträckning i de informella diskussionerna om
kvalitetsarbetet. Hälso- och sjukvårdspersonalen ansåg att LiV 2002 kom
ovanifrån. Mot denna bakgrund kan det vara fruktbart att ställa två frågor.
För det första: Vad skulle processgrupperna åstadkomma? För det andra:
Vad uppfattade processgruppsdeltagarna själva att de skulle åstadkomma?

Vad processgrupperna skulle åstadkomma finns angivet i den övergripande
verksamhetsplanen. I den står att målet med LiV 2002 är att skapa nöjda
medarbetare, nöjda patienter/värmlänningar och ekonomi i balans samt
att processorientera organisationen. Exakt vad som åsyftas med dessa mål
och hur de ska uppfyllas är svårt att veta utifrån den övergripande verk-
samhetsplanen, eftersom det inte specificeras närmare (LiV 1998). Kvali-
tetsidén kan därför, utifrån hälso- och sjukvårdspersonalens perspektiv,
karakteriseras som en öppen och bred idé. ”Bred” i bemärkelsen att flera
ifrån varandra skilda mål ska förverkligas och ”öppen” i bemärkelsen att
olika tolkningar om vad idéns innehåll är kan göras.

Om kvalitetsidéns ”breda” karaktär beaktas är det rimligt att något av
målen med arbetet ”väljs ut” och att det är kring detta mål som arbetet
koncentreras. Om hälso- och sjukvårdspersonalens förhållningssätt till
organisering liksom de kulturella föreställningar som framträder för aktörs-
gruppen beaktas är det rimligt att arbetet koncentrerades kring nöjda
patienter. Mindre arbete lades ned på ekonomin, medarbetarna och
processorienteringen. Den här tolkningen motsägs något av den tolkning
som gjordes i kapitel åtta av kvalitetsarbetet i processgruppen för äldre
multisjuka. Men den här gruppen var speciell till sin karaktär (se kapitel 8).
Tolkningen stämmer däremot väl överens med tolkningen som gjordes av
den intervjustudie med respondenter från olika processgrupper, vilken
redovisades i kapitel sju.

Om även kvalitetsidéns ”öppna” karaktär beaktas är det rimligt att det mål
som arbetet koncentrerades kring (nöjda patienter/värmlänningar) blev
föremål för översättning och omtolkning i processgrupperna. En intressant
fråga i detta sammanhang blir vilka utgångspunkter som denna omtolk-
ning gjordes utifrån. Det mest rimliga är att processgrupperna utgick från
sina kulturella föreställningar, eftersom dessa föreställningar utgör den
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världsbild som aktörerna tog med till grupperna (Geertz 1973, Weick
1979). Det är dock inte rimligt att anta att de olika processgrupperna gör
likartade tolkningar av LiV 2002. Även om det inom de olika grupperna
finns en kulturell gemenskap kan det hävdas att det mellan de olika grupp-
erna råder betydande kulturella olikheter. Det verkar som att process-
grupperna omtolkar kvalitetsidén i enlighet med sina specifika kulturella
föreställningar. Kvalitetsidén skulle i sådana fall reproducerat och befäst de
befintliga kulturella föreställningarna snarare än förändrat dem.

Den här tolkningen får stöd av den tolkning som gjordes i kapitel sju och
åtta. I kapitel sju visades att meningstilldelningen med avseende på
kvalitetsidén mellan de olika processgrupperna framstod som disparat. I
kapitel åtta hävdades dock att meningstilldelningen inom processgruppen
äldre multisjuka var förhållandevis unison. I kapitel sju och åtta hävdades
även att den meningstilldelning som gjordes stämde väl överens med de
kulturella föreställningarna inom grupperna. Processgrupperna framstår
som subkulturer, vilket kanske inte är så märkligt med tanke på att
förutsättningarna för konstruktion av kultur skiljer sig åt mellan olika
personalkategorier. Ett exempel på detta är patienters vårdtid som på en
akutavdelning vanligen rör sig mellan några timmar och upp till ett dygn.
Vid vård av äldre multisjuka handlar det ofta om längre patientrelationer,
från någon vecka upp till flera år. De olika processgrupperna kan mot
denna bakgrund utifrån ett landstingsövergripande perspektiv beskrivas
som olika subkulturer, vilka under LiV 2002-arbetet reproducerade sina
kulturella föreställningar.

En rimlig slutsats mot bakgrund av tolkningen i detta avsnitt är att processgrupp-
erna i hög utsträckning konserverade snarare än utvecklade. Det verkar som den
patientorienterade kulturen på en aggregerad nivå aktiverades och reproducerades
snarare än förändrades. Det verkar också som om processgrupperna reproducerade
de mer specifika kulturella föreställningarna som var rådande inom dem. Den här
slutsatsen stämmer väl överens med den som gjordes för tjänstemännen i
kapitel 12.3, då det hävdades att de gamla tjänstemännens public admini-
stration kultur reproducerades istället för att förändras. Om de här slutsatser-
na relateras till avhandlingens forskningsfråga verkar det som den organisatoriska
praktiken, istället för att förändras, tydliggörs, aktiveras och reproduceras när
kvalitetsidén gör sitt inträde i en organisation. Slutsatserna ska dock inte tolkas
som att det inte händer något på aktörsnivån när kvalitetsidén kommer till
en organisation, vilket skulle vara en logisk slutsats utifrån nyinstitutionell
teori eftersom aktörerna inte förändrade sina handlings- och tankemönster
i enlighet med kvalitetsidén. Det här kapitlet har exempelvis visat på de tre



219

aktörsgruppernas aktiva meningsskapande i samband med att kvalitetsidén
kom till LiV. Däremot framstår meningsskapandet som en konserverande
kraft, vilket överensstämmer med Weicks (1995) antagande om att
meningsskapande sker retrospektivt. Mening skapas utifrån historien.

12.5 Betydelsen av att aktörsgrupperna konstruerar olika
förhållningssätt till organisering
Utifrån avhandlingens forskningsfråga finns ett intresse att studera effekter
av institutionaliseringsprocessen av kvalitetsidén inom LiV. I föregående
kapitel tolkades effekterna av kvalitets- och organisationsidén inom LiV.
Effekterna beskrevs som löst kopplade. Den lösa kopplingen kunde dock
inte förklaras utifrån Meyer och Rowans (1977) orsaker till lös koppling.
Utifrån kapitel 11 var det också svårt att förstå vad som egentligen hände
på aktörsnivån inom LiV. I det här avsnittet ska en diskussion föras och ett
svar, baserat på tolkningen om aktörsgruppernas förhållningssätt till orga-
nisering, formuleras om varför kvalitets- och organisationsidén blev löst
kopplad. En annan ambition är att söka förstå vad som hände på aktörs-
nivån. Detta leder fram till att svaret på avhandlingens forskningsfråga
sammanfattas samt att grunden för avhandlingens bidragsdiskussion i
kapitel 13 etableras. Bidragsdiskussionen fokuseras kring att bidra med
kunskap om lokala institutionaliseringsprocesser och om kvalitetsutveck-
ling, vilket är en central ambition med avhandlingens syfte.

12.5.1 Varför lös koppling?
I kapitel 11 hävdades att det vår svårt att förstå den lösa kopplingen mellan
den formella strukturen och aktörsnivån utifrån Meyer och Rowans orsak-
er till densamma (Meyer och Rowan 1977). Inte minst var det svårt att
förstå hur de gamla tjänstemännen och hälso- och sjukvårdspersonalen
motverkade konstruktionen av en aktörorganisation samtidigt som det
föreföll som att, i vart fall den förstnämnda aktörsgruppen, föredrog aktör-
organisationen. Det var alltså svårt att utifrån de tre institutionella orga-
nisationsidealen förstå konflikten mellan de gamla tjänstemännen och den
nya ledningen respektive mellan hälso- och sjukvårdspersonalen och den
nya ledningen. Istället hävdades det att den lösa kopplingen och konflik-
ten kunde förstås utifrån de förhållningssätt som aktörsgrupperna hade till
själva konstruktionsprocessen av organisation, dvs till organisering. Tesen
var att konflikten och den lösa kopplingen inte handlade om målet, dvs
om vilket organisationsideal som föredrogs, utan om medlet för att
komma dit, dvs om vilken typ av organisering som föredrogs.
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Utifrån det här kapitlet framgår att de tre aktörsgrupperna konstruerat tre
skilda förhållningssätt till organisering. De gamla tjänstemännen föredrar
en reflekterande organisering, den nya ledningen en innovativ organisering
och hälso- och sjukvårdspersonalen en professionalistisk organisering.
Dessa tre förhållningssätt implicerar att den ideala vägen fram (medlet) till
ett visst organisationsideal (målet) ser olika ut för de tre aktörsgrupperna.
De gamla tjänstemännen vill gå lugnt fram och bygga vidare på det
befintliga. Den nya ledningen vill, jämfört med praxis inom LiV, gå mer
radikalt till väga, bland annat genom att använda sig av organiseringsidéer
som var på modet. Å andra sidan kan man hävda att den nya ledningens
tillvägagångssätt inte var radikalt i förhållande till erfarenheter de hade från
andra organisationer, då de mer eller mindre kopierade de tillvägagångssätt
som använts där. Hälso- och sjukvårdspersonalen vill ha stor autonomi för
att själva välja tillvägagångssätt, bland annat eftersom praktiken skiljer sig
åt mellan olika personalgrupper. Meningsskapandet framstår således som
en starkt konserverande kraft när organisationer ska förändras, vilket beror
på att människor skapar mening retrospektivt (Weick 1979, 1995). Att nå
en gemensam väg försvårades även av att de gamla tjänstemännen och den
nya ledningen tillskrev varandra förhållningssätt till organisering som inte
stämde överens med de självkonstruerade förhållningssätten.

Den här tolkningen pekar på att konflikten mellan aktörsgrupperna samt
den lösa kopplingen mellan formell struktur och aktörernas faktiska hand-
lings- och tankemönster kan förstås utifrån de olika förhållningssätten till
organisering. Förståelsen tar sin utgångspunkt i att olika tillvägagångssätt
föredras i konstruktionsprocesser av organisation. Den lösa kopplingen
handlar huvudsakligen vare sig om konflikter mellan institutionella krav
och effektivitetskrav eller om konflikt mellan olika institutionella krav
(Meyer och Rowan 1977) utan om olika förhållningssätt till organisering.
Den lösa kopplingen kan alltså förstås utifrån de föreställningar om orga-
nisering som aktivt konstrueras efter organiseringsprocessens gång. Det kan
då verka som att hälso- och sjukvårdspersonalen och de gamla tjänste-
männen var motståndare till aktörorganisationen. Men de var snarare mot-
ståndare till det sätt som den nya ledningen ville konstruera aktörorganisa-
tionen på.

12.5.2 Vad hände på aktörsnivån?
Vad är det som händer på aktörsnivån när kvalitetsidén möter en komplex
och professionell organisatorisk praktik? Utifrån nyinstitutionell teori
studeras effekter som de avtryck som den studerade idén lämnar på den
formella strukturen och aktörsnivån (Meyer och Rowan 1977, Power 1997,
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Scott 1987, Tolbert och Zucker 1996). Utifrån nyinstitutionalismens (jmf
2.2.3) synsätt på effekter kan det hävdas att det inte hände speciellt mycket
på aktörsnivån inom LiV som en effekt av kvalitetsidén. Kvalitetsidén
lämnade inte några bestående avtryck på aktörernas handlings- och tanke-
mönster (jmf 11.7).

Utifrån ett meningsskapandeperspektiv kan man däremot hävda att det
hände en hel del. Kvalitetsidén bidrog till att de tre aktörsgrupperna som
identifierats inom LiV hamnade i konflikt med varandra vilket medförde
att deras förhållningssätt till organisering tydliggjordes. Resultatet av denna
process blev att de gamla tjänstemännens och hälso- och sjukvårdspersona-
lens kulturella föreställningar reproducerades. Utifrån den här avhandlingen
kan det beskrivas som att en komplex och på många vis svårtolkad organiserings-
process inleds när kvalitetsidén möter en organisatorisk praktik. Kvalitetsidén
startar ett organiseringssamtal där kulturella föreställningar om organisation och
organisering ställs på sin spets. Det konkreta resultatet av just det organiserings-
samtal som studerats i avhandlingen var att det bevarade istället för att förändra.

Det kan således hävdas att de avsedda förändringarna som kvalitetsidén
skulle medföra uteblev, vilket stämmer väl överens med den dominerande
slutsatsen inom den svenska nyinstitutionalismen om vad som händer när
NPM-idéer möter en specifik organisatorisk praktik (Blomgren 1999,
Brunsson och Olsen 1997, Brunsson och Sahlin-Andersson 1998, 2000,
Erlingsdóttir 1999, Hellqvist 1997). Detta innebar emellertid inte att
aktörsnivån blev opåverkad. I inledningskapitlet visades att NPM-idéer
medfört oväntade effekter i form av att organisationsidentiteten (Jacobsson
1994a, Lundin och Söderholm 1997, Sahlin-Andersson 1994, Selander
2001) och organisationskulturen (Öhrming 1997, Öhrming och Sverke
2001) förändrats. Den här studien visar dock inte på någon förändring.
Snarare tydliggjordes, aktiverades och reproducerades de befintliga kultu-
rella föreställningarna. På detta sätt har avhandlingen fördjupat studiet av
lokal organisering som varit ett tydligt fokus inom den svenska nyinstitu-
tionalismen (Johansson 2002).

Utifrån tjänsteforskningen kan slutsatsen betraktas som paradoxal. I
avhandlingens inledning hävdades att tjänsteforskningen förutsatt att
kvalitetsidén kommer att förändra den organisatoriska praktiken inom
organisationer i enlighet med idén (Berry 1999, Schneider och Bowen
1995). Tolkningen i det här kapitlet visar att förståelse gällande varför de
förväntade resultaten uteblev kan nås utifrån de kulturella föreställning-
arna inom LiV samt utifrån att aktörsgruppernas meningsskapande
konserverade den befintliga organiseringen. Aktörsgrupperna inom LiV
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omtolkade kvalitetsidén i enlighet med sina kulturella föreställningar
istället för att, som förutsätts inom tjänsteforskningen, omtolka sina
kulturella föreställningar i enlighet med idén. Bidraget till forskningen om
tjänstekvalitet kommer i nästkommande kapitel att fokuseras kring
problem med faktisk kvalitetsutveckling i organisationer, vilket i avhand-
lingens inlednings- och teorikapitel hävdades vara bristfälligt belyst i
tidigare forskning.

Sammanfattningsvis kan det hävdas att avhandlingens forskningsfråga kan
besvaras på följande sätt. Kvalitetsidén bidrog till att de tre aktörsgrupper-
nas förhållningssätt till organisering tydliggjordes, vilket i sin tur bidrog till
att den kulturella tillhörigheten inom grupperna stärktes. Effekten av
kvalitetsidén och det meningsskapande som den gav upphov till blev
därför att de kulturella föreställningarna inom aktörsgrupperna konserver-
ades och reproducerades snarare än förändrades, åtminstone under den
tidsperiod som studien varade.
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13. MENINGSSKAPANDETS BETYDELSE I
ORGANISATIONER
En viktig aspekt av avhandlingens syfte är att bidra till forskningen om
tjänstekvalitet och till nyinstitutionell teori. Bidragsdiskussionen i det här
kapitlet centreras, dels kring hur lokala institutionaliseringsprocesser kan
studeras utifrån meningsskapandet i organisationer och dels kring problem
med kvalitetsutveckling i organisationer. En kort diskussion förs även om
hur förändring av arenaorganisationer kan studeras utifrån ett kognitivt
perspektiv, vilket lägger grunden till förslag vad gäller fortsatt forskning.

13.1 Ett meningsskapandeperspektiv på institutionalisering
I inlednings- och teorikapitlet hävdades att forskningen om lokala institu-
tionaliseringsprocesser är ett eftersatt område. Avhandlingen har visat att
aktörsgruppers meningsskapande är av central betydelse för att förstå
institutionalisering i organisationer. Mot denna bakgrund kommer en
institutionaliseringsmodell utvecklas utifrån meningsskapandeperspektivet.
Avsnittet inleds med en reflektion över interna och processuella aspekter
av institutionalisering.

13.1.1 Vikten av att fokusera den interna processen – hur istället för vad
Ett grundantagande inom nyinstitutionalismen är att organisationer är
inbäddade i sin institutionella omgivning och därmed starkt beroende av
denna omgivning (DiMaggio och Powell 1983, 1991, Meyer och Rowan
1977, Meyer et al 1994, Power 1997). Inom nyinstitutionalismen har man
därför sökt förklara interna organisatoriska fenomen som lös koppling
utifrån omgivningens krav på organisationer. I enlighet med detta kan det
utifrån den här studien rimligtvis hävdas att kvalitetsidén inom LiV och
den organisationsidé som fanns inbäddad i den inspirerats av omgiv-
ningen. Kvalitetsansatser används av de flesta landsting (Bejerot och
Erlingsdóttir 2002, Rombach 1990) och organisationsidén kan betraktas
som en meta-institution inom den offentliga sektorn (Brunsson och
Sahlin-Andersson 1998, 2000). Däremot kan den lösa kopplingen av
kvalitets- och organisationsidén inom LiV inte direkt förstås utifrån
omgivningsfaktorer (jmf Friedland och Alford 1991, Selander 2001).
Tolkningen av meningsskapandet (i kapitel 12) visar på en alternativ
utgångspunkt för att förklara och förstå lös koppling. Avhandlingen pekar
på att det utifrån omgivningen går att förstå vad som påverkar organisa-
tioner men i mindre utsträckning vilka effekter denna påverkan får.
Organisationer förefaller vara indirekt snarare än direkt inbäddade i den
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institutionella omgivningen. Denna slutsats tyder på att fokus behöver
läggas på den interna organiseringen snarare än på externa institutionella
krav om man vill förstå effekter av lokal institutionalisering.

En annan tendens inom nyinstitutionalismen är att fokusera på effekter av
institutionalisering snarare än på processen för institutionalisering
(Erlingsdóttir 1999, Tolbert och Zucker 1996, Zucker 1977, 1983, 1987).
Redan i avhandlingens inledning pekades på vikten av att studera institu-
tionaliseringsprocessen inom en organisation för att förstå dess komplexitet.
Kapitel 12 visade att aktörsgrupperna inom LiV konstruerade och tillskrev
varandra olika förhållningssätt till organisering. Dessa disparata förhåll-
ningssätt tyder på att själva institutionaliseringsprocessen inte var löst
kopplade till den organisationsidé som den nyinstitutionella tolkningen i
kapitel 11 visade att aktörernas handlings- och tankemönster var löst
kopplad till. Det konfliktfyllda språkspelet som kvalitetsidén gav upphov
till tydliggjorde aktörsgruppernas förhållningssätt till organisering, dvs
deras olika uppfattningar om medlet för att uppnå målet i form av den nya
organisationen. Begreppet lös koppling blir därför mindre relevant om
institutionalisering betraktas som en process. Lös koppling tenderar att
dölja de organiseringsförlopp som orsakas av idéer i omgivningen.

Tolkningarna i kapitel 11 och 12 pekar sammanfattningsvis på att den
interna processen bör beaktas i större utsträckning än vad som många
gånger är fallet när institutionalisering studeras. I studiet av lokala
institutionaliseringsprocesser behöver fokus ligga på hur istället för vad.
Zucker (1977/1991) har hävdat att det behövs en kognitiv mikroteori för
att studera institutionalisering. Annars riskerar lokala institutionaliserings-
processer att betraktas som svarta lådor. I teorikapitlet lyfte jag fram
Weicks meningsskapandeperspektiv som en sådan kognitiv mikroteori.

13.1.2 Att studera lokala institutionaliseringsprocesser som meningsskapande
Översättningsbegreppet har inom den svenska nyinstitutionalismen
hävdats vara en fruktbar utgångspunkt för att studera institutionalisering i
organisationer (se Blomquist 1996, Czarniawska och Joerges 1996,
Erlingsdóttir 1999, Fernler 1996). Översättningsperspektivet blir dock
mindre givande om översättningen av den idé som institutionaliseras
avstannar, vilket inte verkar vara så ovanligt. En annan problematik med
översättningsperspektivet är att det enbart beaktar omtolkningen av den
idé som institutionaliseras och inte aktörsdynamiken i den organisation
som idén institutionaliseras i. I teorikapitlet visades exempelvis att
Erlingsdóttir (1999) studerat lokal institutionalisering av två kvalitets-
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säkringsidéer som översättning inom hälso- och sjukvården. Erlingsdóttir
fann att graden av institutionalisering varierade på olika avdelningar och
förklarade variationen med hänvisning till de båda idéernas inneboende
omtolkningsbarhet. Jag hävdade att avdelningarnas olikartade praktiker
ytterliggare skulle kunnat belysa den varierande institutionaliseringen.

Som ett alternativ till översättning har den här avhandlingen visat på
fruktbarheten av att studera meningsskapandet för att förstå lokal institu-
tionalisering (Weick 1979, 1995). Meningsskapandeperspektivet kan, till
skillnad från översättningsperspektivet, för det första användas för att
förstå den organisatoriska praktikens och aktördynamikens betydelse för
lokala institutionaliseringsprocesser i form av den mening som skapas i
samband med institutionalisering i organisationer. I kapitel 12 hävdades
exempelvis att det självkonstruerade och tillskrivna meningsskapandet om
organisering hade betydelse för att förstå institutionaliseringsprocessen
inom LiV. För det andra kan meningsskapandeperspektivet, i likhet med
översättningsperspektivet, användas för att förstå aktörer och aktörsgrupp-
ers omtolkning av den idé som institutionaliseras i form av den mening
som de tilldelar idén. I den empiriska berättelsen tolkades meningstilldel-
ningen av kvalitetsidén utifrån begreppsparen fragmentarisk och fullkomlig
samt disparat och unison tilldelning av mening.

Meningsskapandet i en organisation kan ses som en sammanvägning av
den skapade och den tilldelade meningen och kan studeras utifrån
begreppsparen fragmentarisk-fullkomlig respektive disparat-unison. Det
förstnämnda begreppsparet fokuserar på styrkan i meningsskapandet, dvs
hur mycket mening som skapas. Det sistnämnda begreppsparet riktar
blicken mot meningsskapandets konsistens, dvs hur enhetligt menings-
skapandet är i en organisation. Styrkan och konsistensen kan således ges
följande definitioner (jmf 7.4.1).

Styrkan i meningsskapandet:

• Fragmentariskt meningsskapande: Att en aktörsgrupp i ringa eller
ingen utsträckning skapar och tilldelar mening.

• Fullkomligt meningsskapande: Att en aktörsgrupp i hög utsträckning
skapar och tilldelar mening.

Meningsskapandets konsistens:

• Disparat meningsskapande: Att organisationens aktörsgrupper skapar
och tilldelar olika mening.

• Unisont meningsskapande: Att organisationens aktörsgrupper skapar
och tilldelar likvärdig mening.
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Det förefaller som om meningsskapandets styrka och konsistens har
betydelse för att förstå graden av institutionalisering av en organiseringsidé
i en organisation. Tidigare i avhandlingen har en organiseringsidé som
tilldelats fragmentarisk och disparat mening i en organisation tolkats som
ett tecken på en låg grad av institutionalisering. Ett rimligt antagande är
därför att fullkomlig och unison tilldelning av mening kan tolkas som ett
tecken på en hög grad av institutionalisering (även om avhandlingen
explicit inte visat detta). Det är även rimligt att en organisation där
disparat och fragmentarisk mening skapas i samband med institutionali-
seringsprocesser kännetecknas av låg grad av institutionalisering (se kapitel
12). Det omvända gäller för unisont och fullkomligt skapande av mening.
Graden av institutionalisering i en organisation kan därmed påvisas genom
att den typ av meningsskapande som en organiseringsidé medför studeras,
enligt följande modell.

Modell 13:1 Modell för studiet av lokala institutionaliseringsprocesser

 
Ofullständig 

institutionalisering 

 
Unisont 

meningsskapande 

 
Ofullständig 

institutionalisering 

 
Utebliven 

institutionalisering 

 
Fullständig 

institutionalisering 

 
Disparat 

meningsskapande 

 
Fullkomligt 

meningsskapande 

 
Fragmentariskt 

meningsskapande 

Styrkan 
 

Konsistensen 

Det är centralt att (som i modellen ovan) väga samman den tillskrivna och
skapade meningen för att få ett övergripande ”mått” på institutionalisering
i organisationer. En brist med institutionaliseringsmodellen är att den
främst visar på graden av institutionalisering och inte vad som institu-
tionaliseras. När meningsskapandets konsistens tolkas är det dock centralt
att förstå vilken tilldelning av mening som görs av en utifrån kommande
idé. Genom att studera denna meningstilldelning över tid kan man således
förstå hur idén omtolkas och därmed vad som institutionaliseras.

13.1.3 Att förstå lokala omtolkningar och den organisatoriska praktiken som
meningsskapande
Den problematisering av begreppet lös koppling som gjorts i avhandlingen
tyder på att den interna organiseringen behöver beaktas när institutionali-
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sering studeras. Begreppet lös koppling tenderar att dölja interna och
processuella aspekter av institutionalisering. Det här betyder naturligtvis
inte att omgivande institutionella strukturer saknar betydelse för att förstå
institutionalisering. I den här studien har det exempelvis hävdats att
kvalitetsidéns underliggande syfte var att omvandla LiV till en mer komp-
lett organisation utifrån institutionella föreställningar om organisation.
Institutionella strukturer skapar således ett tryck på organisationer att
inkorporera dem. Däremot är det svårare att utifrån nyinstitutionell teori
skapa förståelse om interna dynamiska skeenden som endast indirekt
påverkas av externa institutionella krav.

I teorikapitlet hävdades att den lokala praktikens betydelse för lokala
institutionaliseringsprocesser varit ett eftersatt forskningsområde. Mot
denna bakgrund har Zucker (1977/1991) eftersökt en kognitiv mikroteori
för att studera institutionalisering i organisationer. Genom att studera
lokala institutionaliseringsprocesser som meningsskapande kan nyinstitu-
tionell teori ”kompletteras” med en kognitiv mikroteori. Utifrån menings-
skapandeperspektivet kan aktörsgruppers lokala omtolkningar av en
idé/institution liksom den befintliga organisatoriska praktikens inverkan på
lokala institutionaliseringsprocesser förklaras och förstås. Om aktörs-
gruppers meningsskapande studeras djupare än i den här studien kan det
exempelvis förklara varierande institutionalisering i organisationer, då det
tydliggör att aktörsgrupper skapar olika mening av samma idé. Menings-
skapandet kan även förklara bevarande av befintliga strukturer, då det
tenderar att konservera dessa.

13.2 Den problematiska kvalitetsutvecklingen
Förutom att bidra med kunskap om lokala institutionaliseringsprocesser
finns utifrån avhandlingens syfte en ambition att bidra med kunskap om
faktisk kvalitetsutveckling i organisationer. För att möjliggöra ett sådant
bidrag har kvalitetsidén inom LiV följts i tid och rum. I detta avsnitt förs
en diskussion om problem med kvalitetsutveckling i organisationer.

13.2.1 Problem med kvalitetsutveckling
I avhandlingen definieras tjänstekvalitet (i enlighet med Edvardsson
1996b) som att kundernas, medarbetarnas och uppdragsgivarnas förvänt-
ningar bör infrias, behov tillfredsställas och krav uppfyllas. I problemati-
seringen av forskningen om tjänstekvalitet i kapitel ett och två hävdades
dock att fokus i första hand lagts på kunden. En betydande del av forsk-
ningen har exempelvis ägnats åt kundupplevd tjänstekvalitet. Mindre
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tonvikt har lagts vid att studera den faktiska kvalitetsutvecklingen i
organisationer. För att stärka denna kritik av forskningen om tjänstekvalitet
diskuterades gap-modellen, den kanske mest citerade modellen inom
tjänsteforskningen. Det hävdades att gap-modellen tillhandahåller begrepp
för att förstå vad kvalitet är liksom en teknik för att mäta kvalitet samt
anger interna orsaker till otillfredsställande tjänstekvalitet (Zeithaml et al
1990). Däremot är det svårt att utifrån gap-modellen förstå vilka problem
som finns för att förändra organisationer i enlighet med de riktlinjer som
den anger samt hur de kan hanteras. Mot denna bakgrund hävdades att
avhandlingen skulle bidra med att tydliggöra problem med kvalitetsutveck-
ling i organisationer, vilket kommer att göras i detta avsnitt. En kort
diskussion förs även om hur de kan hanteras.

Avhandlingen har en organisationsteoretisk utgångspunkt, något som ofta
inte är fallet inom tjänsteforskningen, men kan betraktas som en förut-
sättning för att förstå problem med kvalitetsutveckling. Att den här studien
tar sin utgångspunkt i nyinstitutionell teori och kulturperspektivet kan
därmed betraktas som en fördel jämfört med merparten av tjänsteforsk-
ningen. Tjänsteforskningen har även i stor utsträckning studerat så kallade
framgångsrika organisationer, dvs organisationer som lyckats väl med
exempelvis sitt kvalitetsarbete (vilket är speciellt tydligt i amerikansk
forskning, exempelvis Berry 1999, Schneider och Bowen 1995). Även i
detta avseende avviker föreliggande studie då LiV knappast kan karakteri-
seras som en framgångsrik organisation, i vart fall inte med avseende på
kvalitetsarbete. Detta kan dock, ur forskningssynpunkt, betraktas som en
fördel då problem med kvalitetsutveckling förmodligen framgår tydligare i
ett mindre framgångsrikt fall. LiV kan även beskrivas som en komplex och
professionell organisation, vilket förmodligen ytterligare bidrar till tydlig-
görandet av problem med kvalitetsutveckling.

13.2.2 Kvalitetsutvecklingens problem – organisationskultur, meningsskapande,
översättning och organisationsideal
Avhandlingen visar på ett flertal problem för den interna kvalitetsutveck-
lingen. Inom LiV identifierades tre aktörsgrupper, den nya ledningen, de
gamla tjänstemännen och hälso- och sjukvårdspersonalen. Konflikter
uppstod mellan den nya ledningen och de gamla tjänstemännen respektive
mellan den nya ledningen och hälso- och sjukvårdspersonalen. Dessa
konflikter hade sin grund i de olika kulturella föreställningar (new public
management, public administration och patientorienterade) som konstru-
erats inom aktörsgrupperna. I kapitel nio argumenterades exempelvis för
att konflikten mellan den nya ledningen och de gamla tjänstemännen
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hämtade sin grund i deras kulturella föreställningar. Organisationens
kultur(er) verkar således bidra till problem med kvalitetsutveckling.

Kvalitetsidén inom LiV gav även upphov till meningsskapande om förhåll-
ningssätt till organisering, vilket beskrevs i kapitel 12. En åtskillnad gjordes
mellan självkonstruerat och tillskrivet förhållningssätt till organisering.
Den nya ledningens självkonstruerade förhållningssätt till organisering
karakteriserades som innovativt, de gamla tjänstmännens som reflekteran-
de och hälso- och sjukvårdspersonalens som professionalistiskt. Menings-
skapandet innebar, dels att aktörsgrupperna fokuserade på olika aspekter av
kvalitetsarbetet och dels att de avsåg att kvalitetsarbetet skulle organiseras
på olika sätt. Den nya ledningen och de gamla tjänstemännen tillskrev
dessutom varandra ett meningsskapande (opportunistiskt respektive
reaktionärt) som inte stämde överens med det som konstruerats internt
inom grupperna. Det självkonstruerade och tillskrivna förhållningssätten
till organisering accentuerade konflikten mellan aktörsgrupperna. Inte
minst för att aktörsgrupperna saknade insikt om varandras meningsskapan-
de, vilket gjorde att de hade svårt att förstå varandras tankar och handling-
ar. Det interna meningsskapandet bidrog till att konservera den befintliga
organisatoriska praktiken istället för att förändra den.

Tolkningen av meningsskapandet inom LiV visar också att kvalitetsutveck-
ling är en synnerligen komplex process. Framför allt för att innehållet i
meningsskapandet liksom meningsskapandets styrka och konsistens
varierar mellan olika aktörsgrupper. Inom forskningen om tjänstekvalitet
problematiseras sällan organisationers olikheter. Inte heller problematiseras
intraorganisatorisk heterogenitet, exempelvis mellan aktörsgrupper. Gap-
modellen är allmängiltig i betydelsen att den kan användas i alla organisa-
tioner och bortser från att olika delar kan vara lättare eller svårare att
förändra (Zeithaml et al 1990). I enlighet med Weick (1979) kan det
utifrån den här avhandlingen snarast hävdas att organisationer består av
olika aktörsgrupper som är löst kopplade till varandra, vilket skapar olika
svårigheter och krav för kvalitetsutveckling inom olika delar av organisa-
tioner. Komplext och konserverande meningsskapande utgör således ytterliggare
ett problem för kvalitetsutveckling i organisationer.

I avhandlingen har även den interna spridningen av kvalitetsidén studerats
utifrån ett översättningsperspektiv. Latour (1987) hävdar att idéer inte
sprids av sig själva, vilket är hans huvudkritik mot diffusionsmodellen. Det
krävs istället att aktörer aktivt tillför idéer energi för att de ska kunna
spridas i tid och rum. Tolkningen visade att översättningen av kvalitets-
idén avstannade när den skulle översättas till handling. Istället för att
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översätta kvalitetsidén reagerade flertalet aktörer inom LiV med motstånd.
Ett särskilt utbrett motstånd fanns hos de gamla tjänstemännen. I kapitel
nio visades att dessa inte var motståndare till själva kvalitetsidén utan till
den praktik som de förknippade med kvalitetsidén. Tolkningen av översätt-
ningen av kvalitetsidén inom LiV visar att spridningen av den kan avstanna
om inte centrala aktörer tillför kvalitetsutvecklingen energi. Den visar
också att kvalitetsutveckling inte bara är beroende av kvalitetsidén per se
utan också av den praktik som förknippas med den.

Avhandlingen visar även att inbäddad i kvalitetsidén finns vissa institu-
tionella organisationsideal. Dessa har mycket gemensamt med den ratio-
nella organisationsteorin; kvalitetsidén förutsätter att organisationer
fungerar som rationella aktörer (jmf Brunsson och Sahlin-Andersson 1998,
2000, Furusten 2000, Scott 1998 och kapitel: 11). Eftersom LiV snarare
kan betraktas som en arenaorganisation än som en rationell aktör skapade
detta ytterliggare problem med kvalitetsutvecklingen.

Jag vill hävda att avhandlingen visat på följande principiella problem med
kvalitetsutveckling:

• Kulturella föreställningar,
• komplext och konserverande meningsskapande,
• avstannad översättning
• och det faktum att många organisationer, i alla fall inom den offentliga

sektorn, kan karakteriseras som arenaorganisationer.

13.2.3 Att hantera problemen – identifiera översättare med kunskap om praktiken
Att hantera problemen i ett förändringsarbete är naturligtvis inte enkelt.
Avhandlingen visar dock på vikten av att förstå den specifika organisation
som kvalitetsutvecklingen ska utföras i. Ambitionen inom tjänsteforskning-
en har varit att modeller och koncept som utvecklats där ska förändra
organisationen i enlighet med dessa koncept och modeller. Kulturforsk-
ningen inom tjänsteforskningen har exempelvis föreskrivit vilken typ av
”servicekultur” som organisationer bör kännetecknas av för att vara fram-
gångsrika (Berry 1999, Schneider och Bowen 1995). Den här avhandlingen
visar att kvalitetsidén reproducerar den befintliga kulturen snarare än
förändrar den. Det förefaller därför vara fruktbart, för att inte säga nöd-
vändigt, att förstå den befintliga organisatoriska praktiken och anpassa
arbetet med kvalitetsutveckling efter denna förståelse och inte enbart det
omvända.
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En strategi kan vara att identifiera aktörer som har god kunskap om både
den lokala praktiken och kvalitetsidén. Dessa ”översättare” skulle kunna
anpassa kvalitetsidén så att den passar den aktuella praktiken och vägleda
meningsskapandet i organisationen så att praktiken passar idén. På så sätt
skulle den ideologiska dogmatism, i bemärkelsen att kvalitetsidén enbart
ska anpassa praktiken, som återfinns inom forskningen om tjänstekvalitet
möjligen undvikas.

Översättarna skulle exempelvis kunna anpassa de generella kvalitetsfaktor-
er, som genererats inom forskningen om kundupplevd tjänstekvalitet, till
den konkreta praktiken. I avhandlingens teorikapitel hävdades att dessa
generella kvalitetsfaktorer bör genomsyra tjänsteorganisationer. Det hävda-
des dock att kvalitetsfaktorerna var abstrakta och att det var oklart hur
organisationer och tjänster där faktorerna är invävda skapas. Enligt min
mening har forskningen om tjänstekvalitet inte hittat rätt resonansbotten
för att åstadkomma detta (jmf Björnsson 2001). Inom LiV beaktades de
överhuvudtaget inte. Men om det finns aktiva översättare inom organisa-
tioner med god kunskap om både kvalitetsidén och praktiken kan de
möjligen översätta och anpassa kvalitetsfaktorerna till den aktuella prak-
tiken. Då skulle de förmodligen uppfattas som mer konkreta och menings-
fulla av aktörer och aktörsgrupper, jämfört med dess nuvarande utform-
ning. Forskningen om tjänstekvalitet behöver utveckla begrepp och teorier
för att förstå och underlätta den unika kvalitetsutvecklingen istället för den
generella. Att utveckla begreppet översättare mer än vad som varit möjligt i
den här studien kan vara ett sätt.

13.3 Ökat individuellt tvivel, bortom kollektivt meningsskapande
Avhandlingen har visat att meningsskapandeperspektivet är fruktbart för
att studera lokala institutionaliseringsprocesser men även att menings-
skapande bidrar till att konservera den befintliga organisationen. Menings-
skapande verkar exempelvis utgöra ett problem för kvalitetsutveckling, på
grund av att det bidrar till reproduktion och konservatism i organisationer
snarare än förändring. Det har varit svårt, liksom i tidigare nyinstitutionell
organisationsforskning, att förklara och förstå vad som skapar förändring i
vad Brunsson och Sahlin-Andersson (1998, 2000) benämner arenaorganisa-
tioner.

I den fortsatta forskningen framstår det som en angelägen uppgift att
utveckla begrepp och modeller för att förstå förändring i arenaorganisa-
tioner. Weick (1982/2001) har hävdat att övertygelse eller tro är viktigt för
att förändra aktörorganisationer, eller hårt kopplade system som han
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benämner dem. Logiken för detta resonemang är att aktörer i en aktör-
organisation måste vara övertygade om dess mål eftersom det är dessa som
i mångt och mycket styr handlingen i aktörorganisationer. För arenaorga-
nisationer råder en annan logik menar Weick eftersom det inte är mål som
styr handlingen i dem utan kollektivt meningsskapande. Weick hävdar
därför, dels att aktörerna/individerna måste tvivla på det kollektivt delade
meningsskapandet, och dels att detta individuella tvivel behöver sprida sig
till ett kollektivt tvivel för att förutsättningar för förändring ska skapas.
Aktörer måste individuellt och kollektivt betvivla övertygelserna. Därefter
finns det möjlighet att ett kollektivt meningsskapande på organisations-
nivån utvecklas, dvs ett meningsskapande som med referens till modell
13:1 är fullkomligt och unisont.

Studier av förändring i arenaorganisationer bör därmed fokusera det
individuella tvivlet, samspelet mellan kollektivt och individuellt tvivel
samt hur ett kollektivt meningsskapande på organisationsnivån utvecklas.
Frågan är dock om Weicks meningsskapandeperspektiv är en lämplig
utgångspunkt för att studera detta.

En central tes i Weicks organisationsteori (Weick 1979, 1995) är att orga-
nisationer kan liknas vid en grupp som består av flera aktörsgrupper. ”One
way to contrast small groups and large organizations is to view the later as
a group of groups” (Weick 1979:14). Meningsskapandet i organisationer,
speciellt i arenaorganisationer, kännetecknas därför av att det är kollektivt
inom aktörsgrupperna snarare än på organisationsnivån, vilket avhand-
lingen tydligt visat på. Utifrån model 13:1 kan meningsskapandet i arena-
organisationer beskrivas som fullkomligt och fragmentariskt, vilket kan
skapa konflikter och motsättningar mellan aktörsgrupperna. Även detta
har avhandlingen visat på. Weick menar dock att konflikter och motsätt-
ningar motverkas av att vissa aktörer, så kallade ”link-pins”, är medlemmar
i flera aktörsgrupper. Förekomsten av link-pins möjliggör även att individ-
uellt och kollektiv tvivel inom en aktörsgrupp kan sprida sig till andra
aktörsgrupper. Detta kan medföra att de olika övertygelserna i organisa-
tionen betvivlas, dvs att ett fragmentariskt och disparat meningsskapande
bildas i hela organisationen. Därefter kan ett unisont och fragmentariskt
meningsskapande utvecklas, vilket i sin tur kan utvecklas till ett kollektivt
meningsskapande i hela organisationen, dvs ett unisont och fullkomligt.
Utifrån Weicks meningsskapandeperspektiv kan således samspelet mellan
individuellt och kollektivt tvivel studeras, liksom hur ett kollektivt
meningsskapande på organisationsnivån utvecklas.
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Den intressanta frågan, för att studera förändring i arenaorganisationer,
blir då om Weicks organisationsteori utgör en lämplig utgångspunkt för att
studera det individuella tvivlet. Innan denna fråga besvaras ska några
centrala tankar om meningsskapande rekapituleras från kapitel två. Weick
(1979, 1995) menar att aktörer försöker skapa mening av faktorer som
påverkar organisationer, exempelvis omgivande idéer. Meningsskapandet
utgår från den mening som tidigare har skapats, vilket har lagrats i form av
kognitiva strukturer hos aktörerna. Idéer från omgivningen kan ersätta eller
förändra de befintliga kognitiva strukturerna. Dessa kan vara både kollek-
tivt delade och individuella, men intresset här riktas mot de kollektivt
delade eftersom det är de som behöver betvivlas för att förändring ska
komma till stånd i arenaorganisationer.

Även om Weick inte ger speciellt mycket vägledning om tvivlets uppkomst
kan man utifrån hans organisationsteori sluta sig till att det är de befintliga
kognitiva strukturerna som tvivlandet så att säga handlar om. Man kan
också sluta sig till att tvivlet uppkommer genom att idéer från omgivning-
en utmanar dessa strukturer. Aktörer gör utvärderingar av den inkomman-
de idén och jämför den med den/de kognitiva strukturer som svarar mot
idén. Ett rimligt antagande är exempelvis att de gamla tjänstemännen
inom LiV jämförde NPM med public administration. Enligt Weick tvivlar
aktörer för att deras kognitiva strukturer utmanas av potentiella kognitiva
strukturer från omgivningen.

Inom den psykologiska kognitionsforskningen har man på sistone börjat
göra en uppdelning mellan ”varm” och ”kall” kognition. Enligt denna
uppdelning kan det hävdas att Weicks organisationsteori präglas av kall
kognition.

…discoveries have moved the field away from thinking about person
perception as rational, information-driven processes (referred to as ”cold”
cognition), toward considering the influence of motivational and affective
processes or ”hot” cognition… (Klimoski och Donahue 2001:10)

Weick hävdar, något förenklat, att individer gör rationella utvärderingar av
potentiella och befintliga kognitiva strukturer och använder dem som
passar bäst. Däremot ges känslor inte speciellt stort utrymme. I avhand-
lingen finns det svaga tendenser till att den varma kognitionen skapar
individuellt tvivel snarare än den kalla. I kapitel fyra visades exempelvis att
några gamla tjänstemän inte kände sig bekväma med ”grabbgängets”
ledarskap. Det ansågs vara omoraliskt. Känslan av omoral gjorde att några
ville bryta med den befintliga ledarstilen. Avhandlingen tyder även på att
den kalla kognitionen inte genererar tvivel. Försöket att ersätta public
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administration med NPM genererade snarare övertygelse om att public
administration var riktigt än bidrog till tvivel om detsamma. Den kalla
kognitionen verkar snarast ha en reproducerande och konserverande
effekt. Det kan således hävdas att Weicks organisationsteori inte ger
speciellt stort utrymme för tvivel på grund av att den fokuserar kall
kognition.

Det kan också konstateras en viktig skillnad mellan varm och kall kogni-
tion. Den kalla kognitionen måste utmanas av en annan kall kognition för
att förändras. Den varma kognitionen behöver däremot inte utmanas.
Tvivlet kan uppstå inom den rådande kognitiva strukturen. Detta skulle
kunna innebära att en viss kognitiv struktur så att säga ”äts upp” inifrån
snarare än att den utmanas och ersätts av en annan kognitiv struktur. Om
public administration på detta sätt hade eroderat inifrån inom LiV skulle
det kunna hävdas att det inte fanns någon tydlig kognitiv struktur för hur
LiV ska ledas och organiseras. Det skulle vara intressant att studera vad
som händer om en ny organiseringsidé introduceras i ett sådant läge.
Rimligtvis skulle arenaorganisationer då vara mer mottagliga för föränd-
ring.

För att sammanfatta kan det hävdas att Weicks organisationsteori kan
användas för att studera samspelet mellan kollektivt och individuellt tvivel
samt hur ett kollektivt meningsskapande på organisationsnivån bildas.
Däremot behöver teorin kompletteras med begreppet varm kognition för
att det individuella tvivlet ska kunna förstås på ett mer fullständigt sätt.

13.4 Fortsatt forskning med tvivel som fokus
Skapar individuellt tvivel och samspelet mellan kollektivt och individuellt
tvivel förutsättningar för förändring av arenaorganisationer? Om detta
saknas det till stor del teoretisk och empirisk kunskap om inom dagens
organisationsforskning. En första uppgift för den fortsatta forskningen
skulle vara att söka precisera begreppet tvivel. Vad är egentligen tvivel för
något? Forskningen om varm kognition kan förmodligen vara en värdefull
teoretisk källa (se Forgas red. 2001, London red. 2001 för översikter). Det
behövs således teorier och begrepp för att beskriva, tolka och problemati-
sera tvivel i organisationer. Först därefter kan forskningen försöka förstå
vilken roll tvivlet spelar för förändring av arenaorganisationer.

De kognitiva strukturerna finns hos de enskilda aktörerna (Weick 1979,
1995). Eftersom det ytterst är de kognitiva strukturerna som ”betvivlas” bör
tvivlet på det egna meningsskapandet sökas hos dem, dvs hos tvivlarna.
Avhandlingen har främst visat på olika aktörsgruppers betydelse för att
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förstå interna institutionaliseringsprocesser samt problem med kvalitets-
utveckling. För att förstå tvivlet och tvivlarna i organisationer krävs
däremot fokus på den enskilde aktören. Scott (1995) har tidigare pekat på
att den enskilde aktörens betydelse för institutionalisering behöver för-
djupas, vilket den här studien också tyder på. Även inom tjänsteforskning-
en har aktörens roll till stora delar negligerats, vilket gap-modellen är ett
exempel på (Parasuraman et al 1985, 1988, 1994). Företagsekonomisk
forskning kan kritiseras för att den oftast rör sig på en nivå över den
enskilde aktören. Kunskapen om den enskilde aktörens roll i organisa-
tioner behöver alltså fördjupas för att förstå tvivlet och tvivlarna. Vilken
roll spelar det/de för att skapa, reproducera och avveckla institutionella
strukturer i organisationer?

För att förstå tvivlet och tvivlarna bör således den enskilde aktören
fokuseras i den fortsatta forskningen. För att utveckla den kognitiva inrikt-
ningen krävs emellertid även en helhetsförståelse av aktörernas sociala
situation. Få studier inom företagsekonomin lägger exempelvis vikt vid att
förstå hur privatlivet eller sociala förändringar i omgivningen som inte är
direkt kopplade till ”organisationsvärlden” påverkar aktörers tänkande och
handlande i organisationer. Genom att fokusera aktörernas sociala situa-
tion kan förståelsen om aktörernas tolkningsramar och varför de tvivlar
förmodligen fördjupas.

Ett annat mer specifikt nyinstitutionellt område för fortsatt forskning, där
tvivel möjligen har betydelse, rör spridning av idéer i organisationer. I
avhandlingens inledning (1.4) hävdades utifrån Hasselbladh och Kallinikos
(2000) att det inte är klarlagt varför vissa idéer sprids utan att förändras
samtidigt som andra idéer genomgår en omfattande transformation och
översättning. Avhandlingen antyder att det finns organisationer som har
svårt att ta till sig nya idéer, varför intresset snarare borde riktas mot
enskilda organisationer än mot de idéer som dessa organisationer använder
sig av. Jämfört med Hasselbladh och Kallinikos (2000) föreslås således ett
alternativt fokus. Vad hos organisationer bidrar till att idéer sprids utan att
förändras och vad bidrar till att idéer genomgår en omfattande transform-
ation och översättning? Inom den offentliga sektorn har olika typer av
standards (se Brunsson och Jacobsson red. 2000), dvs hårt förpackade
generella tekniker för förändring av organisationer, blivit allt mer populära.
Det skulle vara intressant att studera hur institutionalisering av en specifik
standard, exempelvis en kvalitetsstandard, förhåller sig till institutionali-
sering av samma standard inom andra organisationer. Kan graden av tvivel
möjligen vara av betydelse för att förstå skillnaderna?
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ENGLISH SUMMARY

Introduction
In this thesis, the encounter between the organizational practice at Lands-
tinget in Värmland (LiV) and an idea called LiV 2002 is studied. By com-
paring LiV 2002 with research on service quality, LiV 2002 is regarded as
an idea of quality. The idea of quality can, in public sector organizations,
be considered as a part of the New Public Management (NPM). NPM is a
management philosophy that, among other things, aims at making public
organizations more business like. The thesis’ exposition on previous re-
search concerning the effects of NPM-ideas shows that the organizational
practice seldom changes in accordance with the NPM-ideas. Rather, the
NPM-ideas seem to institutionalize the formal structure but not the actors’
real action and thought schemes, referred to as decoupling within new
institutional theory. Lately, however, some students of institutional effects
of NPM-ideas have argued that the idea of quality seems to institutionalize
actors’ action and thought schemes in health care organizations. The
research concerning effects of NPM-ideas is thus found to be ambiguous.
Accordingly, it is concluded that the encounter between NPM-ideas and
organizational practice calls for further research.

The new institutional theory is found to be a useful framework to study
the encounter between the idea of quality and LiV. The new institutional
theory (among other things) seeks to understand how the environment
affects organizations. It is however argued that the new institutional theor-
ists have studied local processes of institutionalization inadequately and
that organizations have been treated as black boxes. In order to contribute
to this theory, the focus of the thesis is therefore to study the local process
of institutionalization of the idea of quality within LiV. In order to “open
up” the black box, theories of organizational culture are used.

The research question of the study is:

• What happens when the idea of quality encounters a complex and
professional organizational practice?

The aim of the study is to describe and problemize the process of institutionalization
of the idea of quality within LiV, in order to contribute to research on service
quality and the new institutional theory. More precisely, the study aims at
contributing to the discourse on effects of institutionalization as well as to
knowledge on the process of local institutionalization. Another purpose of
the study is to contribute to quality development in organizations.
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Theory
The new institutional theory is the main analytic theory of the thesis. In
order to understand the process of local institutionalization adequately,
research on organizational culture is also used. In the theory section the
social constructionist theory of science is described and problemized. It is
made clear that the thesis has a social constructionist ontology. Thereafter,
the new institutional theory is described. The new institutional theory is
divided into three major perspectives, the structural perspective, the
process perspective and the Swedish new institutionalism. However, these
perspectives have a lot in common. A major theme in the new institu-
tional theory is that organizations are embedded in their environment.
The environment is often referred to as the organizational field. The
nature of embeddedness makes organizations adapt to their institutional
environment. The central concepts of institution and institutionalization
are also shared by the three perspectives. Institutions are defined as cul-
tural rules that are taken for granted and that guide actions and thoughts
in several organizations. Institutionalization is defined as the process of
reproduction, emergence and stabilization of institutions.

The structural perspective mainly deals with the effect of institutionaliza-
tion and why organizations are institutionalized. The main argument is
that organizations are institutionalized because they need legitimacy from
the organizational field in order to survive. The rules and ideas that are
institutionalized are however often in conflict with the actual technical
core of organizations. The effect of institutionalization is thus often that
the formal structure is affected by the rules and ideas, but that the actors’
real action and thought schemes are not. This effect of institutionalization
is called loose coupling. The other extreme is colonization. The coloni-
zation thesis argues that organizations adjust themselves completely to the
environment – actors’ action and thought schemes are affected (institu-
tionalized) by the ideas and rules in the environment. In order to study
how the organizational practice within LiV is affected by the idea of
quality, the distinction between loose coupling and colonization is used.

Besides studying how the organizational practice within LiV is affected by
the idea of quality, the thesis also aims at studying the process of local
institutionalization. In the structural perspective there are no models
developed for studying local institutionalization. The structural perspec-
tive focuses on the effect rather than on the process of institutionalization.
Within the process perspective and the Swedish institutionalism, two
models – Tolbert and Zucker’s (1996) model and the “idea model” (Czar-
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niawska and Joerges 1996) – have been developed in order to study local
institutionalization. These two models are discussed in the thesis. The
models describe how organizations are institutionalized, i.e. how ideas
from the environment become taken for granted action and thought
schemes in organizations. An important difference between them is that
Tolbert and Zucker’s model views institutionalization as diffusion. Diffu-
sion means that ideas are spread without being changed or reinterpreted.
In the idea model spreading is viewed as translation. Translation empha-
sizes that actors actively have to contribute to the spreading of ideas. This
means that ideas can be reinterpreted and changed during the process of
institutionalization. In this thesis, the process of institutionalization is
studied as translation.

The new institutional theory offers concepts and models for studying the
effects and the process of institutionalization. However it is difficult to
understand in what way the organizational practice within LiV affects the
process and the effects of institutionalization. In the thesis, the new insti-
tutional theory is therefore supplemented with theories of organizational
culture. In order to interpret a culture, the researcher focuses on the
important symbols and meanings of an organization. Symbols are for
instance words, signs and artifacts that have a significant but no obvious
meaning. The meanings that are “stored” in the symbols have been con-
structed over time by the members of the actual organization. In order to
make the culture explicit one has to interpret the symbols in search for
their meaning. The meanings can for example be interpreted as values,
norms, beliefs and attitudes. If one knows the organizational culture, the
sensemaking of the actors in the organization can be understood. For
example, it can be understood what kind of meaning the actors assign to
the idea of quality. If one makes explicit the culture of an organization it
can be understood how actors make sense of the ideas from the environ-
ment. Thus, it can be understood how the organizational practice at LiV
influences the effects and process of institutionalization.

The new institutional theory and theories of organizational culture are the
analytic theories used in the thesis. An aim of the thesis is also to contri-
bute with knowledge to research on service quality. In the theory section
the research on service quality is reviewed. It is argued that research on
service quality mostly has focused on creating models to measure and
analyze service quality and on development of concepts in order to
describe what service quality is. On the other hand, research on service
quality has not focused on quality development of organizations. Further,
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it is described how the thesis can contribute to the understanding of prob-
lems and difficulties in quality development and how these problems and
difficulties can be overcomed.

Method
The methodology of the thesis is interpretative. The main task in inter-
pretative research is to carry out interpretations that is rich in points rather
than to describe the objective truth of reality. In order to precise the inter-
pretative character of the thesis, Ricoeur’s hermeneutics is used. Ricoeur
perceives the world as text. He argues that the researcher does not interpret
the reality directly. Rather, the reality is interpreted in a textualized form,
for instance interview transcripts and field notes. In order to interpret
these texts Ricoeur makes a distinction between explanation and under-
standing. Explanation means that the major themes in the texts are spott-
ed; the texts are structured and categorized. This is done with no reference
to other texts, i.e. theory and previous empirical findings. In the under-
standing phase the text is prolonged to the outside world. In order to
understand the meaning of the text, it is compared to previous research
and theory, for example to previous research on the effects and process of
institutionalization.

The method of the thesis is named a partial ethnography. The partial
ethnography aims to study a specific occurrence in depth, in this case the
process of institutionalization of the idea of quality. The techniques used
to gather data are participant observation, interviews as well as the study
and gathering of relevant documents. In total 37 interviews and approxi-
mately 25 days of participant observation were conducted at LiV. The
documents gathered concerned, for example, internal reports on admini-
stration and newspaper articles about LiV. In order to categorize the texts
(what Ricoeur refers to as explaining the text, see above), membership
categorization analysis was used. In the method chapter it is also made
clear that the empirical material will be presented as a narration. This
means that a seven chapter empirical narration about the process of
institutionalization of the idea of quality within LiV is presented in the
thesis. The method section is concluded by explaining how the inter-
pretations of understanding are made in the thesis. The interpretations
focus on the process of translation of the idea of quality, the culture at
LiV and the sensemaking processes that are connected to the process of
institutionalization.
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The empirical narration
The empirical narration consists of seven chapters. Focus is on how the
idea of quality enters the organization, what kind of organization it enters,
and its process of institutionalization.

In chapter four, the organizational practice of the central administration,
before the idea of quality entered LiV, is interpreted and described. It is
concluded that the main organizational idea before LiV 2002 was Värm-
landsvägen. It was an important symbol, and is interpreted as an express-
ion of public administration. Public administration stands in opposition
to NPM, when it comes to managing public sector organizations, empha-
sizing democratic values (political democracy, security of life and property
and public ethics) while NPM emphasizes economic values (functional
rationality, cost-effectiveness and productivity). Another observation is
that the head officials are described as a “boys’ gang”. The officials were all
men, interested in finances and politics.

In December 1996 a new head director of LiV was hired. Fairly immediate
she started a work of investigation concerning the central administration.
Chapter five focuses on these investigations. It shows that the they carried
a couple of NPM-ideas: quality, vision, learning organization, and organi-
zation. As a result of them, some new officials were hired. The investi-
gations are in the thesis considered as preparatory work for LiV 2002, and
they make clear that LiV 2002 was inspired by ideas in the environment.
The interpretation argues that the idea of quality at this time is in a tran-
slation process between the organizational field and the formal structure.
It is also argued that the “incoming” ideas can be viewed in terms of an
initial translation process of the public administration culture, described in
chapter four. The chapter also shows that the investigations were charact-
erized by conflicts between the new head director and some of the old
officials.

In chapter six the work of Gräsmarksgruppen, studied by participant obser-
vation, is described. The mission of Gräsmarksgruppen was to develop the
LiV 2002 action plan. The LiV 2002 action plan is interpreted, and this
shows that the idea of quality is institutionalized in the formal structure
on the central level. The chapter also shows that the development of the
action plan was characterized by conflicts between the old officials and the
new management, and between some doctors and the new management. It
is also argued that the culture of the old officials can be described as pub-
lic administration and the culture of the new management as NPM.
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In chapters seven and eight the idea of quality is followed to the actual
health care. Focus is on some process groups. The mission of the process
groups was to realize the idea of quality on the local level. The interpre-
tation shows that different process groups assign different meanings to the
idea of quality. The assigned meaning is described as fragmentary and
disparate. In one process group, however, the assigned meaning seems to
be more unison and perfect. One conclusion is that the health care culture
is orientated towards patient values. The main conclusion is that the pro-
cess groups seem to interpret the idea of quality in accordance with their
prevailing cultures, rather than changing their action and thoughts schem-
es in accordance with the idea of quality. The idea of quality seems to
reproduce current cultural beliefs rather than changing them. However,
the idea of quality seems to materialize in the formal structure on the local
level. The most obvious expression is the local action plans that were
developed in the process groups.

In chapter nine the focus is again on the central administrative level. More
precisely, the focus is on if actors’ action and thought schemes become
institutionalized by the idea of quality, or if the idea of quality became
loosely coupled to the action and thought schemes. The interpretation
shows that the formal structure is institutionalized but that actors’ real
action and thought schemes are not affected. The major reason for this is
that a conflict arose between the old officials and the new management.
The conflict was, among other things, caused by a disagreement in focus.
The new management focused on the new ideas, and the old officials
focused on the current organizational practice.

In the concluding chapter of the empirical narration, chapter 10, the focus
is on the implementation and construction of a new organizational struc-
ture (nya Värmlandsvägen). The construction process is reviewed, and it is
clear that it was characterized by conflicts. The new management was criti-
cized. The new structure though, is implemented but the two head offi-
cials are forced to resign. These two people were the main forces behind
the work on quality. The chapter also shows that the work on quality is
not prioritized in the new organizational structure. The conclusion is that
that the work on quality ceases when the two head officials were forced to
resign.

Interpretations and conclusions
In the three chapters of interpretation and conclusions, the focus is on
effects of institutionalization, the local process of institutionalization and
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on quality development. Chapter 11 opens with a discussion concerning
effects of the idea of quality at LiV. It is argued that the idea of quality is,
to a certain extent, institutionalized in the formal structure of LiV, but the
greater part of the actors’ action and thought schemes are unaffected. The
idea of quality was inspired by the environment but it became almost
totally loosely coupled to the actors’ real action and thought schemes.

However, in chapter 11 it is argued that the idea of quality was not the
only reason for the conflicts that were described in the empirical narration.
Some researchers have argued, that embedded in the idea of quality is an
institutional idea of organization. Other researchers have argued that the
idea of organization is a meta-institution for the NPM changes of the
public sector. In chapter 11, the interpretation focuses on if the conflict
between different actor-groups can be understood from the standpoint of
different institutional organizational ideals. It also focuses on the effects of
the idea of organization on the organizational practice within LiV. The
interpretation in chapter 11, thus, has its standpoint in the structural
perspective in the new institutional theory and focuses on effects (loose
coupling or colonization). It is also argued that it seems not plausible that
the institutional idea of organization can be used to completely under-
stand the process of institutionalization at LiV. It seems plausible that
different actor-groups’ sensemaking concerning organizing, which was
elucidated during the process of institutionalization, further can explain
the process. Therefore, in chapter 12, an interpretation of actor-groups’
sensemaking and the significance of this sensemaking to the process of
institutionalization is carried out. This interpretation has its standpoint in
theories of organizational culture and sensemaking and focuses on the
process of organizing. The main contributions of the thesis are presented
in chapter 13.

According to empirical research on the institution of organization, an
organization is characterized by identity, hierarchy and rationality. The
institution of organization is consequently inspired by rational organi-
zation theory. An organization that scores high on identity, hierarchy and
rationality is in the thesis named an actor organization. An organization
that scores low on the same dimensions is named an arena organization,
and an organization that scores somewhere in-between is called an agent
organization. According to research on public organizations, most of them
are arena organizations, although they strive to become more complete
organizations, that is, actor organizations. The interpretation argues that
LiV was an arena organization before the idea of quality entered the
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organization. It also argues that LiV 2002 can be viewed as an attempt to
construct a more complete organization – the idea of organization has
been institutionalized in the formal structure. LiV 2002 can, however, not
be considered a successful attempt to create organization, since the idea of
organization does not affect actors’ real action and thought schemes. The
idea of organization, as well as the idea of quality, are thus loosely coupled
within LiV. This conclusion is in accordance with the dominant conclu-
sion in previous research, concerning effects of NPM-ideas on organiza-
tional practice.

Why did the formal structure become loosely coupled? Meyer and
Rowan’s (1977) reasons for loose coupling are used to answer this quest-
ion. Meyer and Rowan suggest that loose coupling depends on: (1) that
internal efficiency demands are in conflict with external institutional
demands, (2) that there are conflicts between different institutional de-
mands. The interpretation shows that Meyer and Rowan’s reasons do not
explain the loose coupling within LiV. It is however argued that the actor-
groups’ sensemaking about organizing, defined as the process of creating
organization, which is made explicit during the process of institutionaliza-
tion, can explain the loose coupling and the conflicts within LiV. It is also
argued that the sensemaking, concerning organization, can explain the
actual actions at the actor level, which the institutional interpretation of
chapter 11, due to the loose coupling, cannot.

In chapter 12, the sensemaking of the three actor-groups – the old offici-
als, the new management, and the healthcare personnel – of organizing is
interpreted. It is argued that the sensemaking is based on the actor-groups’
cultural conceptions and that it concerns the good health care and the
good health care administration. For the old officials and the new manage-
ment, a distinction is made in the interpretation between their own sense-
making and the sensemaking they ascribe to each other. For the health
care personnel, the interpretation is solely devoted to the groups’ own
sensemaking.

In the interpretation of chapter 12, it is argued that the old officials and
the new management’s own sensemaking can be described as reflective
and innovative. The old officials ascribe the new management an oppor-
tunistic sensemaking while the new management ascribe the old officials a
reactionary sensemaking. Accordingly, the line of conflict was, for the old
officials, between whether there should be a reflective or opportunistic
organizing. For the new management the conflict was between whether
the organizing should be innovative or reactionary. This implies that both
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actor-groups felt that they were wrongly criticized. Since the sensemaking
was based on the actor groups’ cultural conceptions, it is argued that these
were strengthened and reproduced during the conflict between the two
groups. Since the new management was forced to resign, it is argued that
the effect of the idea of quality is that the old officials’ public administra-
tion culture is reproduced.

The health care personnel’s sensemaking of organizing is also interpreted
in chapter 12. It is argued that it can be described as professionalistic. Two
conclusions are stressed, based on the sensemaking of the health care per-
sonnel. First, that their patient orientated culture is reproduced during the
work on quality. Second, that the more specific sub cultural conceptions,
made explicit by the process groups, are reproduced. Based on the inter-
pretations in chapter 11 and 12, the answer to the research question is
summarized. The idea of quality became loosely coupled at LiV. Never-
theless, it can be argued that it did affect the actor level at LiV. However,
the overall effect on the actor level of the idea of quality is that the cul-
tural conceptions at LiV are reproduced. The thesis thus shows that in
spite of a loose coupling, ideas produce action on the actor level.

In the concluding chapter of the thesis (13), a discussion concerning con-
tributions and further research is carried out. In accordance with the aim,
the contributions concern local processes of institutionalization as well as
problems with quality development in organizations and how these prob-
lems can be solved.

The discussion concerning contributions to the research on local processes
of institutionalization focuses on the concept of sensemaking. The inter-
pretations have shown that the actors’ processes of sensemaking are of
importance if local processes of institutionalization are to be fully under-
stood. It is thus argued that a model of institutionalization, which focuses
on the actors’ sensemaking, should be preferred in studies of local institu-
tionalization. In comparison with a translation model, a model of sense-
making not only focuses on the actors’ interpretations of the idea that is
institutionalized. It also focuses on the dynamic of organizing on the actor
level. For example, what kind of sensemaking is created within groups, and
what kind of sensemaking a group ascribes to other groups. A model of
sensemaking also focuses on the micro cognitive processes on the actor
level, which scholars of institutionalization have argued are of importance
in order to understand local processes of institutionalization.
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In order to create a model of sensemaking for studying local processes of
institutionalization, a distinction is made between the strength and the
consistency of sensemaking in organizations. The strength can be found
on a continuous scale between fragmentary (low level) and perfect (high
level) sensemaking within actor groups; the consistency as a continuum
between disparate (differing) and unison (corresponding) sensemaking. By
combining these ideal types in the model below, the thesis shows how
local processes of institutionalization can be studied.

Modell: Institutionalization model

 
Incomplete 

institutionalization 

 
Unison  

sensemaking 

 
Incomplete 

institutionalization 
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institutionalization 

 
Complete 

institutionalization 
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sensemaking 

 
Fragmentary 
sensemaking 

Strength 
 

Consistency 

With this model the thesis has contributed to research on local processes
of institutionalization. More specifically, it has shown how the cognitive
micro processes of institutionalization can be studied.

The discussion concerning contribution to research on service quality
focuses on problems with quality development in organizations as well as
on how these problems can be solved. Actors seem to interpret the idea of
quality in accordance with their cultural conceptions. This means that
they hardly change their actions and thought schemes in accordance with
the idea of quality. Cultural conceptions thus, constitute a problem for
quality development. The thesis has also shown that processes of sense-
making seem to have a reproducing effect in organizations. Hence, pre-
servative sensemaking is another problem for quality development. A third
problem is processes of translation in organizations. For example, the
empirical narration made clear that the translation of the idea of quality
ceased when the two head officials were forced to resign. A fourth prob-
lem for quality development is that most public organizations are arena
organizations. The idea of quality seems to imply that organizations are
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actor organizations. The effect is that public organizations have a hard
time adapting to the idea of quality.

In the thesis a few propositions are presented concerning how these prob-
lems can be solved. One proposition especially worth mentioning is the
idea of translators. It is argued that it is important for organizations to
identify translators when they engage in work on quality. Translators are
individuals with the ability to adapt the abstract and acontextual idea of
quality to the local organizational practice.

The aim of the thesis was to describe and problemize the process of
institutionalization of the idea of quality within LiV, in order to contri-
bute to research on service quality and the new institutional theory. The
thesis has contributed to research on local institutionalization. An model
of institutionalization, based on the sensemaking in organizations, has
been presented. The thesis has also contributed to the understanding of
problems with quality development in organizations as well as how these
problems can be solved. The main problems found are: cultural concep-
tions, preservative sensemaking, processes of translation and that most
public organizations are arena organizations.

The discussion on further research opens with the conclusion that the
thesis, as well as other studies of the encounter between NPM-ideas and
organizational practice, has not been able to explain changes in arena
organizations. One reason for this may be that the focus in the thesis has
been on sensemaking. Sensemaking is retrospective and therefore tends to
preserve the current organization. An idea about how to study changes in
arena organizations is suggested. Researchers should focus on actor-groups
that doubt their sensemaking, i.e. in contexts where the sensemaking is
weak.

The explicit suggestions for further research are: Do doubt create condit-
ions for change in arena organizations? It is also argued that knowledge
about actors has to be advanced in business and administrative research in
order to understand the role of doubt. Finally, it is argued that doubt may
be of importance to the spreading of ideas in organizations, to what extent
has not yet been demonstrated.
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Kvalitetsidén
möter praktiken

Science literacy, dvs förståelse för naturvetenskapens karaktär och innehåll, har i många 
länder under flera decennier varit ett övergripande mål för skolans undervisning i 
naturkunskap/naturvetenskap. Huvudsyftet med denna rapport är att undersöka, 
beskriva och diskutera blivande NA-lärares uppfattningar av vad som kännetecknar 
naturvetenskaplig kunskap. Rapporten syftar också till att belysa relationen mellan 
science literacy och bildning. Den utgår från ett hermeneutiskt-fenomenologiskt 
grundperspektiv, vilket tillämpas både på naturvetenskapen som sådan och på 
empiriska data. Det hermeneutiskt-fenomenologiska perspektivet på naturvetenskap 
exemplifieras med Johann W Goethes färglära.
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