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ABSTRACT

The Swedish public sector is characterised by comprehensive organisational 
changes, often discussed in terms of New Public Management (NPM). NPM 
implies a transfer of management ideas from the private sector to the public sec-
tor, leading to new and changed principles for governance and organisation of 
the public sector. Within the health care sector this is illustrated by an emphasis 
on for example efficiency, accessibility and patient centred care. These changes 
are described in terms of a challenge of welfare sector professionals, as many of 
the characteristics traditionally having been linked to professional work are chal-
lenged by NPM. With departure in the above described, the aim of this disserta-
tion is to discuss how changes in governance and organisation of Swedish health 
care influence the nursing profession.  

The dissertation is based on qualitative studies (interviews and text analysis) of 
two change processes in Swedish health care. The first study focuses an attempt 
to introduce process orientation at a hospital, and the second study an increased 
push for telephone advice services within a primary care organisation.

In this dissertation, theories on organisation as well as professions are applied, 
as these complement each other in explaining the studied processes. In an at-
tempt to understand why the changes studied are taking place right now, and 
whether they can be seen as expressions of NPM, institutional theory is applied. 
More specifically, the connection between organisational changes and the 
“package” of ideas regarding organisation of work that characterises the institu-
tional environment is explained. The institutional theory also helps explain what 
happens when institutionalised ideas meet local practices. When it comes to how 
the nurses are affected by and experience the changes studied, theory on sociol-
ogy of professions is applied. The relation between organisation and profession 
is in focus here, rather than the nursing profession as such.  

The result shows that the studied changes can be linked to NPM and lead to a 
challenge of the professional logic. The results point at a tension between or-
ganisation and profession. At the same time it becomes clear how the profes-
sionals still act based on their professional values; occupational professionalism. 
This illustrates the strength of the professional system.
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 INLEDNING  

Organisationer och organisering utmärker det moderna samhället och påverkar 
därmed det sociala livet. Människor tillbringar den mesta tiden av sina liv, både 
i sitt arbete och på sin fritid, i organisationer av olika slag och olika organisa-
tionstyper är därför grundläggande för människors livsvillkor. Organisationer 
binder också samman individuellt och kollektivt handlade och skapar dynamik i 
samhället genom att både bidra till samhällelig stadga och förändring. Vidare 
både ökar och begränsar organisationer människors handlingskapacitet; å ena 
sidan förser de människor med motiv och resurser att handla, å andra sidan krä-
ver organisering planering och samordning vilket på ett eller annat sätt begrän-
sar människors handlingsalternativ. Att förstå organisationer är ett sätt att förstå 
den sociala världen och människors livsvillkor ur olika perspektiv och organisa-
tioner utgör därför en betydande analysenhet för vår förståelse av det moderna 
samhället. Med andra ord, att studera hur människors interaktion organiseras är 
centralt för att förstå de förutsättningar under vilka samhällsutvecklingen sker 
(se ex. Perrow, 1991; Ahrne, 1993; Ahrne et al, 1996; Ahrne & Hedström, 
1999).

I denna avhandling fokuseras detta samband mellan organisering och männi-
skors livsvillkor via en diskussion om förhållandet mellan profession och orga-
nisation, närmare bestämt om hur nya sätt att styra och organisera svensk sjuk-
vård påverkar sjuksköterskeprofessionen. Diskussionen förs med utgångspunkt i 
beskrivningen av hur genomgripande organisatoriska förändringar inom offent-
lig sektor, som ofta diskuteras under rubriken New Public Management (NPM), 
på olika sätt påverkar professionella yrkesutövare, och därmed också sjukskö-
terskeprofessionen. NPM innebär att idéer och modeller för organisering och 
styrning (management) från privat sektor överförs till och tillämpas inom offent-
lig verksamhet (Hood, 1995: Power, 1997; Pollitt & Bouckeart, 2004). Ned-
dragningar och personalminskningar har skapat förändrade arbetsvillkor i offent-
lig sektor och många av dessa förändringar har genomförts i en strävan att uppnå 
den privata sektorns mer lättstyrda ideal. Överföringen av management- och or-
ganisationskoncept från privat sektor till tjänste- och serviceproduktion inom 
offentlig sektor illustrerar hur krav på förbättring och effektivisering i allt större 
utsträckning riktas mot tjänsteproducerande organisationer. Denna organisato-
riska nyordning har ofta kombinerats med en önskan om att minska den offentli-
ga sektorns storlek (Ekstedt & Sundin, 2006). Bakgrunden till dessa förändring-
ar är att 1990-talet var en ”prövningens tid” för offentlig sektor, inte minst för 
svensk sjukvård. Sektorn utsattes för kritik, beskrevs som ineffektiv och dåligt 
anpassad efter medborgarnas behov, och nya krav på exempelvis kostnadsredu-
cering och en mer intensiv granskning av resultat riktades mot offentliga verk-
samheter. Dessa krav framkallade i sin tur reformer och organisationsföränd-



2

ringar som inneburit nya sätt att organisera, styra, kontrollera och redovisa verk-
samheten (Brunsson & Sahlin-Andersson, 2000; Harrison & Calltorp, 2000; 
Anell, 2005).

Dessa alltmer tydligt formulerade krav på kostnadseffektivitet möter dock i häl-
so- och sjukvården krav på vårdkvalitet, patientsäkerhet och det offentliga som 
traditionellt garanterats via självstyrande professioner och de arrangemang mel-
lan stat och profession som följt dessa (Kuhlmann & Burau 2009). Reformerna 
innebär alltså nya, eller förändrade, principer för styrning, administration och 
organisation av den offentliga sektorn (Evetts, 2006a/2006b; Svensson & Karls-
son, 2008) vilket i sjukvården illustreras av alltmer tydligt uttalade krav på ef-
fektivitet, servicekvalitet och patientcentrerad vård. Förändringar, som tillsam-
mans med minskade resurser och nya former av ledarskap tolkas i termer av en 
slags utmaning av professionella (se ex. Aili & Nilsson, 2007). Ett uttryck för 
detta är beskrivningen av hur organisatoriska, ekonomiska och politiska föränd-
ringar reducerar professionell autonomi (självständighet) och kontroll (Evetts, 
2003) och hur ökad specialisering leder till en slags fragmentisering av etablera-
de yrkesgrupper (Scott, 2008a). Forskning visar också hur NPM har inneburit att 
de professionellas möjligheter att utnyttja sitt handlingsutrymme minskat under 
de senaste 20 åren (Taylor & Kelly, 2006; Carter & Mueller, 2002). Nya meto-
der för kontroll och styrning har av vissa beskrivits resultera i deprofessionalise-
ring (se ex. Parkin, 1995) och en proletarisering av professionerna (Turner, 
1993). Trots att professionella arbetar i en rad olika organisatoriska kontexter 
och miljöer anses samtliga vara föremål för högre grader av finansiell och led-
ningsmässig kontroll än tidigare (Scott, 2003). 

Samtidigt finns det studier som i motsats till ovanstående istället visar hur NPM 
leder till olika typer av förbättringar för professionella och för sjuksköterskan. 
Exempelvis visar en studie av intensivvårdssjuksköterskor i England hur ”nurses 
have benefited from the involvement of professionals in management as the pro-
fession gains new managerial roles and develops extended nursing roles” 
(Kowalscyk, 2002:127). Även i en svensk kontext diskuteras hur förändringar 
kopplade till NPM påverkar sjuksköterskan på olika sätt. Medan den ekonomis-
ka logik som följer NPM påverkar sjuksköterskans omvårdnadsaktiviteter på ett 
negativt sätt och reproducerar en underordnad position i förhållande till läkar-
professionen stärker den samtidigt sjuksköterskans jurisdiktion på ett sätt som i 
förlängningen kan komma att förändra det professionella systemet. Slutsatsen är 
därför att introduktionen av nya ekonomiska och administrativa verktyg inte all-
tid är det hot mot den professionella autonomin som ofta framhålls (Blomgren, 
1999).

Med utgångspunkt i ovanstående fokuseras i denna avhandling mötet mellan 
modern management, som i avhandlingen diskuteras utifrån NPM, och profes-
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sionell praktik, dvs. den praktiska verksamhet där professionella verkar och ut-
för olika typer av arbetsuppgifter. Avhandlingen baseras på studier av två för-
ändringsprocesser i svensk sjukvård; den första belyser ett försök att införa pro-
cessorientering vid ett svenskt sjukhus (artikel 1) och den andra belyser en ökad 
satsning på telefonrådgivning inom en svensk primärvårdsorganisation (artikel 
2, 3 och 4). På många sätt var det den första studien, dvs. av försöket att införa 
processorientering, som gjorde mig alltmer intresserad av förändringar inom 
svensk sjukvård, mer bestämt av varför dessa sker och hur de tas emot av och 
påverkar organisationens medlemmar. Införandet av processorientering kan 
kopplas till managementkonceptet Business Process Re-engineering (BPR) som 
härstammar från privat sektor och kan därmed ses som en förändring i linje med 
NPM. I relation till ovanstående beskrivning av hur NPM leder till en slags ut-
maning av professionella var dock en av slutsatserna i den första studien att 
praktiken inte påverkades i någon stor utsträckning. Istället tycktes införandet av 
processorientering snarare ha motverkats av professionella gränser och hierarki-
er. Dessutom tycktes de förändringar som trots allt genomförts ha påverkat sjuk-
sköterskan på ett positivt sätt. Den eftersträvade förändringen framstod också 
främst som ett försök att förmedla en bild av en effektiv och modern organisa-
tion. Till skillnad från detta visade dock studien av telefonrådgivning att denna 
verksamhet innebar tydliga förändringar av praktiken och sjuksköterskans arbete 
(artikel 3 och 4). Även denna verksamhet (telefonrådgivning) visade sig ha 
kopplingar till begrepp och idéer som utgör symboler för en modern och effektiv 
organisation, såsom exempelvis ett ökat fokus på tillgänglighet, kostnadseffekti-
vitet och ”kunder” (artikel 2). Sjuksköterskorna mottog och verkställde idéerna 
bakom telefonrådgivningen men gjorde ibland också, med utgångspunkt i pro-
fessionell kunskap och etik, motstånd mot vissa av dessa idéer, dvs. även här 
påverkades den eftersträvade förändringen av en slags professionell logik. Dessa 
skillnader illustrerar hur frågan om de effekter NPM får för professionella yr-
kesutövare i hög grad är en empirisk fråga, dvs. måste undersökas från fall till 
fall. Många av de ”stora” förändringar som tillkännagivits i svensk sjukvård be-
skrivs också ha resulterat i få faktiska förändringar och dessutom ha anpassats 
till rådande traditioner och maktstrukturer (Anell, 2005).

Avhandlingens syfte och innehåll 
Det övergripande syftet med denna avhandling är att diskutera hur förändringar i 
sättet att organisera och styra svensk sjukvård påverkar sjuksköterskeprofessio-
nen genom att besvara följande frågeställningar. 1) Hur kan en ökad satsning på 
telefonrådgivning inom svensk primärvård förstås? (artikel 2). 2) Vilka effekter 
får en ökad fokusering på telefonrådgivning inom svensk primärvård för sjuk-
sköterskan? (artikel 3 och 4). 3) Hur kan skillnaderna mellan de två studierna 
förklaras? Det vill säga, hur kan man förklara att idén om telefonrådgivning fick 
betydande effekter för sjuksköterskan medan idén om processorientering inte 
påverkade praktiken i någon större utsträckning? Avhandlingen är därmed ett 
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försök att förstå varför dessa förändringar sker, genom att sätta in dem i ett stör-
re sammanhang, samt hur de påverkar sjuksköterskans arbete.

De mer specifika syftena för varje artikel är följande;

Artikel 1) The implementation of process orientation at a Swedish hospital  
Syftet med denna artikel är att beskriva och analysera införandet av processori-
entering vid ett svenskt sjukhus genom att tillämpa både ett traditionellt och ett 
kritiskt perspektiv. Här illustreras hur den eftersträvade förändringen kan kopp-
las till ideal och idéer som härstammar från privat sektor, och därmed också till 
reformrörelsen NPM. Samtidigt illustreras hur en ökad processorientering mot-
verkas på grund av att organisationen i hög grad styrs av professionella yrkesut-
övare och en professionell logik samt hur detta dilemma hanteras genom en se-
paration mellan prat och praktik, dvs. via så kallad löskoppling.  

Artikel 2) Telephone advisory services – nursing between organisational and oc-
cupational professionalism  
Syftet med denna artikel är att undersöka och beskriva sjuksköterskors upplevel-
se av att arbeta med telefonrådgivning och ett datoriserat system för beslutsstöd. 
Här illustreras hur ett alltmer utökat, renodlat och organiserat telefonarbete på-
verkar sjuksköterskorna i form av förändrade arbetsvillkor på ett sätt som kan 
tolkas i termer av en ökad spänning mellan profession (yrkesmässig professiona-
lism) och organisation (organisatorisk professionalism). Samtidigt illustreras hur 
berörda sjuksköterskor agerar i förhållande till de förändringar som eftersträvas 
och då främst med utgångspunkt i yrkesmässig professionalism (professionell 
logik).

Artikel 3) Effektivitet och tillgänglighet - centrala begrepp i utvecklingen av 
sjukvårdsrådgivning via telefon inom svensk sjukvård 
Syftet med denna artikel är att beskriva och diskutera innehållet i idén om sjuk-
vårdsrådgivning och huruvida denna verksamhet överensstämmer med mer 
övergripande rörelser, i så fall vilka och på vilket sätt. Här illustreras hur den 
svenska utvecklingen av sjukvårdsrådgivning kan förstås som ett resultat av in-
stitutionella rörelser (marknadisering och organisering) och som en effekt av 
institutionen ”organisation”, dvs. som en reform i linje med NPM. Samtidigt 
visas hur även andra begrepp och resonemang har påverkat utformningen av 
sjukvårdsrådgivning, dvs. hur den kontext i vilken NPM-relaterade idéer ”lan-
dar” påverkar reformernas effekter.
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Artikel 4) It takes two to tango – challenged conditions for intra-professional re-
lations
Syftet med denna artikel är att undersöka innebörden av intra-professionella re-
lationer och huruvida NPM-relaterade arbetsorganisatoriska förändringar påver-
kar dessa relationer. Här illustreras hur intra-professionella relationer är betydel-
sefulla för utveckling av professionell kompetens men också hur villkoren för 
dessa relationer förändrats i samband med de förändringar som studerats. Detta 
diskuteras i termer av ett potentiellt hot mot den kollektiva bas som traditionellt 
kännetecknat yrkesmässig professionalism och därmed också som ett uttryck för 
en förändrad dynamik mellan profession och organisation.  

Teoretiska utgångspunkter
Generellt sett har forskning om övergripande förändringar i offentlig sektor hu-
vudsakligen fokuserat varför reformer och omorganisering sker i offentlig sek-
tor, och i mindre grad studerat förändringarnas effekter (se ex. Christensen et al., 
2005). Inte heller de aktörer som driver dessa förändringar har i någon stor ut-
sträckning uppmärksammat frågor rörande hur nya styrningsideal och arbets-
former påverkar personalens arbetsvillkor, trots att exempelvis mer patientorien-
terade styrformer visat sig leda till problem och förändringströtthet i vården 
(Hasselbladh et al., 2008). Detta kan relateras till beskrivningen av hur organisa-
tionsforskningen dominerats av analyser av organiserande och styrning (makro-
nivå) utan att beakta hur anställda och deras arbetsvillkor påverkas, samt hur 
arbetslivsforskningen ofta stannat vid mätbara hälsoeffekter eller individernas 
upplevelser av förändringarna utan att klarlägga hur dessa uppkommit (mikroni-
vå) (ibid.).  

Som nämndes ovan handlar de artiklar som ingår i denna avhandling dels om 
varför dessa förändringar sker och dels om vad som händer när dessa föränd-
ringar möter sjuksköterskeprofessionen. Det första av dessa teman är det som är 
minst utvecklat i artiklarna vilka framförallt innehåller en diskussion om hur 
dessa förändringar påverkat sjuksköterskans arbete (praktiken) och hur berörda 
sjuksköterskor upplever och bemöter dessa. I min strävan att belysa båda dessa 
teman samt att binda ihop och utveckla de resonemang som förs i de enskilda 
artiklarna kombineras i avhandlingen organisationsteori och professionsteori. 

Organisationsteori
När det gäller hur och varför organisationer förändras utgår jag från nyinstitu-
tionell teori och beskrivningen av hur organisationen påverkas och ”styrs” av 
faktorer i dess omgivning snarare än av rationalitet. I likhet med en av sociolo-
gins fundamentala insikter, nämligen att den sociala kontext i vilken människan 
befinner sig påverkar hennes beteende, illustreras alltså hur organisationens om-



6

givning påverkar organisatorisk struktur, praktik och handling. Det som händer i 
organisationer ses alltså som tätt kopplat till övergripande samhälleliga proces-
ser och skeenden (Scott 1987; Powell & DiMaggio, 1991; Jaffee, 2001). Organi-
sationsförändringar betraktas därmed varken som ett resultat av rationella be-
slutsprocesser eller som helt ”valfria” utan snarare som en följd av att organisa-
tionen värderas utifrån i vilken utsträckning den använder strukturer och proces-
ser som viktiga grupper i omgivningen uppfattar som rationella, effektiva och 
moderna. Detta gäller särskilt inom offentlig sektor (sjukvården) där det är svårt 
att värdera kvalitet och effektivitet på ett entydigt och tillförlitligt sätt (Meyer & 
Scott, 1983). Organisatoriska mål och preferenser betraktas alltså som effekter 
av institutionaliserade idéer om organisation och organisering och för att förstå 
dessa måste forskaren söka svaret i omgivningens påverkan och innehåll. Nyin-
stitutionell teori skiljer sig därmed från andra perspektiv som belyser omgiv-
ningens påverkan genom att betona direkta (observerbara) beroenderelationer 
genom att istället betona det ”mindre uppenbara” i form av kulturens roll; hur 
symboler, kognitiva system och normativa övertygelser påverkar organisationer 
(Scott, 1987; Furusten, 2007). Nyinstitutionell teori består dock inte av ett tyd-
ligt fokus utan inrymmer flera olika begrepp och resonemang, försök till mer 
systematiska begreppsutredningar har dock gjorts (se Scott, 1995/2008; Powell 
& DiMaggio 1991; Greenwood et al., 2008). 

Institutionell teori inom den sociologiskt inriktade organisationsanalysen1 består 
också av en klassisk (äldre) skolbildning. Precis som den nyinstitutionella teorin 
utgår denna från antagandet om att rådande kultur formar och påverkar organisa-
torisk utveckling via så kallad institutionalisering. Denna process, dess källor 
och effekter, beskrivs dock på olika sätt (Powell & DiMaggio, 1991; Selznick, 
1996, Johansson, 2002; Scott, 2008). I klassisk teori beskrivs institutionalisering
som en inomorganisatorisk process som innebär att organisationens medlemmar 
socialiseras in i, och med tiden internaliserar, en viss uppsättning normer och 
värderingar och resulterar i unika organisatoriska karaktärer och ökad variation 
mellan organisationer. Inom nyinstitutionell teori beskrivs institutionalisering 
istället som en process som sker ”ovanför” organisationsnivån och innebär att 
element i organisationens omgivning, snarare än specifika organisationer, insti-
tutionaliseras och i förlängningen leder till ökad likhet mellan organisationer. 
Nyinstitutionell teori beskriver alltså hur organisationer påverkas av de idéer, 
regler, moden, kunskap, ideologier, normer m.m. som dominerar dess omgiv-
ning (samhället) samt hur dessa skapas och sprids mellan organisationer och 
kulturer.

Under senare år har det även vuxit fram en skandinavisk institutionalism (Czar-
niawska & Sevon, 1996) som utmärks av ett intresse för enskilda organisationer 

1 Institutionell teori återfinns även inom statsvetenskap och nationalekonomi, för en diskussion om skillnader 
mellan olika discipliner se ex. Johansson, 2002; Stern, 1999; DiMaggio & Powell, 1991. 
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och deras bemötande av institutionaliserade element. Närmare bestämt av de 
processer som är resultatet av ”… mötet mellan externa, ofta transnationella re-
formidéer och den enskilda verksamheten med sina traditioner, sin teknologi, 
sina värden och sina erfarenhetsbaserade insikter” (Rövik, 2008:30). Här uppfat-
tas alltså formella organisationer som institutioner men även organisationens 
omgivning ses som institutionaliserad (Brunsson & Olsen, 1990). Skandinavisk 
institutionalism uppvisar därmed likheter med både den klassiska teorins intres-
se för och beskrivning av lokala organisatoriska förhållanden och inomorganisa-
toriska aktörer (som professioner) och nyinstitutionalismens intresse för och be-
skrivning av icke-lokala förhållanden och hur element i organisationens omgiv-
ning institutionaliseras.

Då denna avhandling fokuserar just mötet mellan enskilda organisationer och en 
övergripande reformrörelse (NPM) är dessa skandinaviska bidrag särskilt intres-
santa, i synnerhet resonemang kring institutionella rörelser och institutionen 
”organisation”, varför reformer i offentlig sektor inte alltid är så lätta att genom-
föra och av mekanismer som leder till att idéer får konkreta och betydande ef-
fekter. Dessa kommer därför att presenteras mer utförligt i det organisationsteo-
retiska kapitel som följer. Eftersom dessa bidrag baseras på insikter från både 
klassisk och nyinstitutionell teori presenteras även en översiktlig beskrivning av 
innehållet i dessa skolbildningar i det organisationsteoretiska kapitlet.

Professionsteori
När det gäller vad som händer i mötet mellan NPM och professionell praktik, 
utgår jag från den professionssociologiska beskrivningen av relationen mellan 
profession och organisation samt av hur NPM leder till en förändrad styrning 
och organisering av offentlig sektor och därmed förändrar villkoren för profes-
sionellt arbete.

Tidiga professionssociologiska studier var främst inriktade på att kategorisera, 
beskriva och analysera klassiska professionella grupper i en funktionalistisk tra-
dition (Brante, 1988). En allmän och tidlös definition av professionsbegreppet 
och beskrivning av ”professionella” egenskaper eftersträvades i syfte att kunna 
skilja professioner från andra yrkesgrupper. (se ex. Carr-Saunders & Wilson, 
1933; Parson, 1964). Flera av dessa bidrag kritiserades dock i början av 1970-
talet bland annat för att de beskrivna egenskaperna ofta hämtats från professio-
nernas egna föreställningar (Hellberg, 1978). Dessa tidiga studier anses dessut-
om ha negligerat kvinnligt dominerade professioner och dolt det faktum att ex-
empelvis läkarprofessionen för att uppnå sin status varit/är beroende av hierar-
kiskt underordnade gruppers arbetsinsatser (se ex. Witz, 1992; Davis, 1996). Så 
småningom ersattes också den positiva, nästintill naiva, syn på professioner som 
utmärkte tidig forskning av en mer cynisk ansats (Brante, 1988). Här beskrevs 
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professioner istället som (egoistiska) kollektiv som målmedvetet och systema-
tiskt försöker skaffa sig monopol på en utvald del av arbetsmarknaden, dvs. an-
vänder olika ”stängningsstrategier” för att behålla och trygga ökade resurser 
(Larson, 1977; se även Parkin, 1979; Murphy, 1984)2. Även Freidson (1970) 
beskrev professioner som yrkesgrupper vilka på ett framgångsrikt sätt kämpat 
för och förvärvat samhällelig legitimitet och erkännande att kontrollera sig själ-
va och sitt arbete. Även dessa studier ansågs med tiden begränsade och kritise-
rades för att på ett alltför ensidigt sätt ha utgått från ett konfliktperspektiv dvs. 
att olika professionella grupper per se står i konflikt till varandra (se ex. Selan-
der, 1989), samt för att inte ha rett ut förhållandet mellan professionella strategi-
er och könsstrategier (Witz, 1992).

Skillnaderna mellan professioner och andra yrken har senare tonats ner då 
forskning visat att det i praktiken finns mycket som är gemensamt för professio-
ner och yrken när det gäller sättet att agera kollektivt, dvs. organisera sig, för att 
utveckla och bibehålla ett specifikt kunskaps- och verksamhetsområde (se ex. 
Fältholm, 1998; Burrage, 1990; Svensson, 2002b)3. Med utgångspunkt i denna 
slutsats har jag också valt att inte presentera en specifik definition av profes-
sionsbegreppet. I enlighet med Barley och Tolbert (1991) används istället ter-
men professionell i betydelsen en grupp anställda som i kraft av sin kunskap och 
expertis, anställs för att utföra komplexa arbetsuppgifter och därför behandlas 
annorlunda, och/eller förväntar sig att behandlas annorlunda, av andra anställda 
likväl som av organisationsledning.

När det gäller förhållandet mellan profession och organisation, vilket också är 
centralt för den diskussion som förs i denna avhandling, började professionsso-
ciologer under sent 1960-tal intressera sig för det faktum att många professionel-
la anställs och verkar i organisationer. Innan dess framställdes professionella i 
princip som ”fria” från organisatorisk begränsning och kontroll, anställningen av 
professionella i byråkratier betraktades snarare som en avvikelse. Stor möda äg-
nades också åt att förklara varför organisatoriskt inbäddade yrkesgrupper (såsom 
sjuksköterskeyrket) inte var riktiga professioner (Barley & Tolbert, 1991). Ett 
exempel på intresset för relationen mellan profession och organisation är Freid-
sons (1971) diskussion om hur anställningen av professionella i byråkratier illu-
strerar en underliggande konflikt mellan yrkesmässiga och organisatoriska prin-
ciper för organisering. Detta antagande om en inneboende konflikt mellan pro-
fession och organisation har också undersökts empiriskt (se ex. Abernethy & 
Stoelwinder, 1995). Samtidigt finns det forskare som menar att relationen mel-
lan profession och organisation istället är symbiotisk (Zucker, 1983) och att frå-

2 Det så kallade stängningsbegreppet kom i ett försök att belysa dess bekönade egenskap att utvidgas med di-
mensionerna exklusion och demarkation (se Witz, 1992).   
3 Det finns dock forskare som fortfarande diskuterar definitionsfrågan, se ex. Torstendahl, 2005. 
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gan om en eventuell konflikt mellan organisatorisk kontroll och yrkesmässig 
kontroll är en empirisk fråga (Barley & Tolbert, 1991).

En aktuell fråga inom dagens professionsforskning är också hur NPM påverkar 
professionella grupper, ett intresse som inneburit att professionssociologin när-
mat sig arbetsorganisationen och organisationsteorin och intresserat sig alltmer 
för individuella yrkesutövare och arbetsplatser (Liljegren, 2008). Forskning har 
visat hur NPM påverkar det arbete som utförs inom offentlig sektor och därmed 
också de villkor som traditionellt betraktats som kännetecknande för professio-
nellt arbete (se ex. Svensson, 2002a; Evetts, 2006a/2006b; Aili et al., 2007). En 
förklaring till detta är att NPM utgår från antagandet att offentlig och privat sek-
tor kan styras och organiseras utifrån samma principer, dvs. representerar ett 
universellt och värdeneutralt organisationsperspektiv – en modell passar alla 
kontexter(Hood, 1991/1995). Till skillnad från detta präglas ett välfärdsprofes-
sionellt styrningsideal istället av antagandet att offentlig verksamhet står inför 
andra utmaningar än privat sektor. Inom den traditionella organisationsteorin har 
också ett flertal bidrag lyft fram och diskuterat specifika utmaningar och dilem-
man kopplade till offentliga organisationer och professionellt välfärdsarbete.

Dessa sistnämnda bidrag är också särskilt relevanta för den diskussion som förs i 
denna avhandling, dvs. för diskussionen om vad som händer i mötet mellan 
NPM och professionell praktik. Det professionsteoretiska kapitel som presente-
ras fokuserar därför just beskrivningen av relationen mellan profession och or-
ganisation, vad som karaktäriserar välfärdsprofessionellt arbete i sociala väl-
färdsorganisationer samt av hur NPM leder till en förändrad styrning och orga-
nisering av offentlig sektor och därmed förändrar villkoren för professionellt 
arbete. Här är det alltså frågan om relationen mellan organisation och profession 
som står i fokus, snarare än en yrkesgrupps professionella utveckling i sig.  
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SVENSK SJUKVÅRD OCH NEW PUBLIC MANAGEMENT 

Syftet med detta kapitel är att ge en bakgrund till de förändringar som studeras i 
avhandlingen genom att beskriva det svenska sjukvårdssystemet, en ökad foku-
sering på primärvården och sjukvårdsrådgivning via telefon, samt reformrörel-
sen NPM och dess roll i svensk sjukvård.

Det svenska sjukvårdssystemet 
Svensk sjukvård styrs av tre oberoende styrningsnivåer; nationell nivå, lands-
tingsnivå och kommunal nivå, och politiska beslut ligger till grund för planering, 
leverans/utförande, finansiering, reglering och uppföljning av verksamheten. Det 
svenska sjukvårdssystemet utmärks dock av principen att beslut skall fattas så 
nära verksamheten som möjligt och beskrivs därför som decentraliserat. Den 
svenska sjukvården är huvudsakligen skattefinansierad och både landsting och 
kommuner tar ut proportionerliga inkomstskatter som täcker de kostnader för de 
services de erbjuder. Resterande medel kommer från statliga medel och patient-
avgifter. Huvudansvaret ligger på de 21 landstingen som tillsammans med den 
centrala styrningen formar basen för sjukvårdssystemet. Landstingen spelar 
därmed en central roll och deras uppgift är att främja en god hälsa hos hela be-
folkningen (Hälso- och sjukvårdslagen, §3 1982). Den grundval som den svens-
ka välfärdsstaten vilar på är föreställningen om en högkvalitativ sjukvård för alla 
och det viktigaste målet då den rådande svenska sjukvårdsmodellen formulera-
des var rättvis fördelning (Anell, 2005; Glenngård et al., 2005).  

Andra centrala aktörer är Socialdepartementet som ansvarar för sjukvårdens ut-
veckling och Socialstyrelsen som fungerar som rådgivande och övervakande 
instans och följer upp, utvärderar och utarbetar riktlinjer för sjukvårdens olika 
verksamheter. (Hjortsberg and Ghatnekar, 2001). Som nämndes ovan är besluts-
fattandet i stor utsträckning decentraliserat till lokala organ (landsting och kom-
muner) och endast mer övergripande mål och policies utformas och beslutas på 
nationell nivå (Anell, 2005). Detta innebär att den svenska regeringen, den na-
tionella nivån, inte har några direkta möjligheter att styra sjukvården. Istället är 
de självreglerande landstingen både arbetsgivare och ägare av sjukvårdens till-
gångar. Lagar och generella principer tas fram på nationella direktiv men mer 
detaljerade direktiv förekommer mer sällan.  

Detta regionala och lokala självstyre innebär att de respektive lanstingen har en 
relativt stor frihet att utforma ”sin” sjukvård och flera av de reformer som ge-
nomförts i Sverige beskrivs också som landstingsspecifika (Calltorp, 1999). Det 
svenska sjukvårdssystemet präglas alltså av en slags ”nerifrån-och-upp” strategi 
vars resultat är en blandning av kommunala/landstingsinitierade förändringar 
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utan någon övergripande modell som påtvingas nationellt (Calltorp, 1996). Detta 
illustreras också av den svenska utvecklingen av telefonrådgivning då landsting-
en agerat på olika sätt i denna fråga. De flesta landsting har valt att organisera 
tjänsten via så kallade medicinska callcenters och anslutit sig till ett nationellt 
nätverk, medan andra gått en annan väg. Detta kommer att beskrivas mer utför-
ligt nedan. 

Fokus på primärvården 
Det svenska sjukvårdssystemet uppges ha genomgått flera viktiga reformer de 
senaste decennierna. Under 1970- och 1980-talet fokuserades främst rättvis för-
delning, under tidigt 1990-tal kom istället effektivitet att bli det mest brådskande 
problemet. Under de första åren av det nya millenniet uppges bland annat en för-
stärkning av primärvården vara det som fokuseras (Anell, 2005). De trender som 
dominerat 1990-talet och det tidiga 2000-talet förutspås också dominera även 
framtiden, dvs. en förstärkning av primärvården kommer att eftersträvas även 
fortsättningsvis. En förklaring till detta är att tillgänglighet pekas ut som ett av 
den svenska sjukvårdens största och mest allvarliga problem (Glenngård et al., 
2005). Primärvården utgör den första vårdnivån och inkluderar vårdcentraler, 
tandvård, ambulanssjukvård, distriktssköterskemottagningar, mödra- och barna-
vårdscentraler och sjukgymnastik. Sedan 1980-talet och framåt har primärvår-
den formellt sett betonats som själva basen i den svenska sjukvården (ibid.). Un-
der senare år inkluderas även enheter för sjukvårdsrådgivning i denna vårdnivå 
(Andersson-Bäck, 2008). 

Sjukvårdsrådgivning
Så kallad sjukvårdsrådgivning via telefon (SVR) beskrivs idag som basen i den 
svenska primärvårdens jourverksamhet (Socialstyrelsen, 2005) och definieras 
som en telefontjänst riktad till allmänheten där sjuksköterskor med tillgång till 
ett datoriserat beslutsstöd bedömer patienter, erbjuder patienter medicinska råd 
och sjukvårdsinformation och vägleder patienten till rätt vårdnivå (Landstings-
förbundet, 2003). Denna verksamhet har vuxit snabbt, både i Sverige och i andra 
liknande länder, under de senaste 15 åren (Holmström & Dall’Allba, 2002; Ri-
chards et al, 2004; Holmström, 2008). I Sverige illustreras detta av att en natio-
nellt samordnad sjukvårdsrådgivning4 etablerats och att den svenska staten för år 
2008 avsatte 41,6 miljoner kronor för ytterligare satsningar på rådgivning via 
telefon och Internet (Dagmaröverenskommelse 2008). Vid flertalet vårdcentraler 
anställs idag sjuksköterskor för att arbeta enbart med SVR medan andra lands-

4 Den grundläggande idén är att varje medborgare som utan dröjsmål vill komma i kontakt med vården ska kun-
na ringa ett telefonnummer, samma i hela landet. Ett nätverk organiseras mellan sjukvårdsupplysningar som 
drivs av respektive vårdhuvudman. Samtal till det ”nationella” telefonnumret styrs automatiskt till den sjuk-
vårdsupplysning som betjänar området (Landstingsförbundet, 2002:39). 
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ting organiserar tjänsten i så kallade medicinska callcenters eller köper tjänsten 
av privata aktörer (Landstingsförbundet, 2003; Wahlberg, 2004). Denna utveck-
ling omfattar dock inte enbart primärvårdens jourverksamhet, även under dagtid 
strävar man efter att erbjuda medborgarna fler alternativa kontaktvägar och allt-
fler landsting satsar därför på att utveckla sin telefonverksamhet och andra kon-
taktvägar, såsom webbaserad information och service (Landstingsförbundet, 
2002; Landstingsförbundet, 2003).

Trots att rådgivning och prioritering via telefon under relativt lång tid varit ett 
naturligt inslag i sjuksköterskans arbete (Wahlberg, 2005) har alltså de senaste 
årens utveckling kommit att innebära vissa skillnader från tidigare utfört ”tele-
fonarbete”. I en svensk kontext illustreras detta av att den så kallade telefonsjuk-
sköterskan5 idag beskrivs som en nyckelperson i svensk primärvård (Holmström 
& Dall´Alba, 2002). Ett annat uttryck för denna utveckling är att svenska vård-
centraler i allt större utsträckning tillämpar tekniska system för automatisk sam-
talshantering och datoriserade beslutstöd (Leppänen, 2002; Landstingsförbundet, 
2003; Socialstyrelsen, 2005; Wahlberg, 2005). Sammantaget illustrerar detta hur 
telefonen under de senaste årtiondena blivit ett viktigt redskap i hälso- och sjuk-
vårdens arbete med hjälpsökande människor och därmed också i sjuksköterskans 
arbete. Idag ringer många av dem som söker hjälp till vårdcentraler/jourcentraler 
eller sjukvårdsupplysningar istället för att rent fysiskt förflytta sig till dem och 
samtalen besvaras oftast av en sjuksköterska (Leppänen, 2002).

En intressant aspekt av denna verksamhet är att den teknologi och arbetsorgani-
sation som tillämpas uppvisar stor likhet med callcenters vilka främst förknippas 
med privat sektor och andra typer av tjänster; arbetet sker via telefon och dator 
och i båda kontexter används datoriserade system för samtalshantering och be-
slutsstöd (Collin-Jacques & Smith, 2005). Callcenters inom svensk hälso- och 
sjukvård beskrivs dock som en slags kombination av callcenter och omvårdnad 
(Andersson-Bäck, 2008) och i internationell forskning har det faktum att perso-
nalen i denna kontext utgörs av legitimerade sjuksköterskor, dvs. högkvalifice-
rad arbetskraft med en tydlig yrkesidentitet, visat sig utgöra grund för betydelse-
fulla skillnader mellan dessa båda kontexter (Collin-Jacques & Smith, 2005). 
När det gäller callenters i allmänhet är detta en bransch som vuxit snabbt, både 
nationellt och internationellt. Utvecklingen beskrivs ha drivits dels av en effek-
tivitetslogik, då detta sätt att organisera servicearbete anses vara billigare och 
effektivare, och dels en kundlogik, då callcenters anses möjliggöra en mer flexi-
bel och kvalitativ kundservice (Korczynski, 2002). Callcenters har dock omgi-
vits av både dystopiska och utopiska beskrivningar. I de mer utopiska beskriv-
ningarna har företagen betraktats som potentiellt sett kunskapsintensiva organi-
sationer som genom strategiskt användande av ny teknik servar kunder på ett 

5 Med telefonsjuksköterska avses, i enlighet med Wahlbergs definition, ”en sjuksköterska som i huvudsak arbetar 
med telefonrådgivning” (2004:14). 
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professionellt sätt (se ex. Frenkel et al. 1999; Korzynski, 2002). I kontrast till 
detta har den negativa retorik som omgett callcenters kretsat kring att tillämpad 
teknologi och arbetsorganisation innebär höga grader av standardisering, kon-
troll och övervakning samt monotona arbetsuppgifter, begränsade karriärmöjlig-
heter och få möjligheter till delaktighet och lärande för de anställda (se ex. 
Fernie & Metcalf, 1998; Thompson & Warhurst, 1998; Houlihan, 2000; Taylor 
& Bain, 1999; Norman, 2005; Andersson & Berg-Jansson, forthcoming). 

Forskning som fokuserat sjuksköterskans telefonarbete har ofta studerat det ar-
bete som utförs i medicinska callcenters (se ex. Wahlberg, 2004; Andersson-
Bäck, 2008). På grund av att alla landsting inte har valt att ansluta sig till det na-
tionella nätverket, och därmed inte heller organiserar verksamheten i callcenter-
form, levereras denna tjänst i vissa landsting istället via jourcentraler och råd-
givningsenheter. Som nämndes ovan är det inte heller bara under jourtid som 
telefonen ses som ett viktigt verktyg utan även under dagtid satsas det mycket på 
ökad tillgänglighet via telefon. Även i dessa kontexter tillämpas teknologi i ökad 
utsträckning och på nya sätt, dvs. även här används datoriserade system för sam-
talshantering och beslutsstöd. Den studie som gjorts i denna avhandling fokuse-
rar också sjuksköterskans telefonarbete i en vidare kontext än den i medicinska 
callcenters genom att studera sjuksköterskans telefonarbete i tre olika kontexter 
(vårdcentral, jourcentral och renodlad rådgivningsenhet) inom en svensk pri-
märvårdsorganisation. Behovet av att uppmärksamma den verksamhet som ut-
förs i de landsting som väljer att stå utanför den nationella sjukvårdsrådgivning-
en med fokus på både sjuksköterskan och patienten uppmärksammas också av 
forskare som studerar detta fenomen i vården (Holmström, 2008).  

New Public Management 
Uttrycket New Public Management (NPM) lanserades i artikeln ”A public man-
agement for all seasons? (Hood, 1991) som en samlingsbeteckning för det ”pa-
ket” av styrningsdoktriner som lanserades och fördes fram i de flesta OECD-
länder under 1980- och 90 talet. Precis som artikelns titel avslöjar så lanserades 
dessa reformer som universellt användbara och som oberoende av landsgränser 
och politik och utmärktes av ett antagande om att det finns universella principer 
för organisering och styrning. Till skillnad från detta karaktäriserades efterkrigs-
tiden av en mer progressiv styrningstradition; Progressive Public Administration 
(PPA), som vilade på antagandet att offentlig sektor står inför andra typer av 
utmaningar och dilemman än privat sektor och att organisationer inom denna 
sektor därför måste styras och organiseras utifrån särskilda principer. Inom den-
na styrningstradition formades därför ett så kallat välfärdsprofessionellt styr-
ningsideal vilket kommer att diskuteras mer utförligt i det professionsteoretiska 
kapitel som följer. I motsats till detta förenas alltså NPM-reformer istället av en 
tro på att styrningsprinciper från privat sektor (marknad och företag) bidrar till 
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en effektiviserad och vitaliserad tjänsteproduktion inom offentlig sektor. Ytterli-
gare ett gemensamt drag är antagandet om att den offentliga sektorn är för dyr, 
oflexibel och präglad av en otillfredsställande lyhördhet till de individer den 
skall betjäna. Doktrinerna i sig beskrivs dock som både överlappande och mot-
stridande. Basen i NPM handlar alltså om att upphäva skillnaden mellan den of-
fentliga och den privata sektorn gällande ex. moral/etik, arbetsmetoder och ar-
betsorganisation. NPM bär också med sig en slags misstro (låg tilltro) till pro-
fessionella vilket illustreras i budskapet om att deras aktiviteter måste utvärderas 
på ett helt annat sätt än tidigare (Hood, 1991/1995). 

”The discourse of new public management focuses on services be-
ing more patient-centred and increasing productivity by directly 
involving staff providing these services” (Kowalczyk, 2002:120). 

De typiska dragen i NPM presenteras i sju punkter (Hood, 1995:95f) varav de 
fyra första relaterar till frågan om i vilken utsträckning den offentliga sektorn 
skall särskiljas från den privata sektorn gällande organisering och utvärdering. 
De följande tre relaterar istället till frågan om i vilken utsträckning chefers och 
professionellas handlingsutrymme skall ramas in av explicita standarder och 
regler.

- Införandet av decentraliserat resultat- eller kostnadsansvar, som de-
lar upp tidigare sammanhållna förvaltningar i mindre, organisations-
liknande enheter. 

- Interna marknader; enheter ”köper” och ”säljer” sina tjänster till 
andra enheter eller beställare. 

- ”Kostnadsmedvetenhet”; ständig rationalisering av drift och organi-
sation för att göra verksamheten mer kostnadseffektiv.  

- Bred tillämpning av metoder och modeller från privata företag i allt 
från personal- och lönepolitik till modeller för styrning av hela verk-
samheten.

- Större formell handlingsfrihet och tydliga ansvar för chefer på olika 
nivåer.

- Effektivitet bedöms i förhållande till explicita och mätbara mål 
- Fokus på ”kunder” och resultat. (Hasselbladh et al., 2008:9).

Tendensen att modernisera offentlig sektor med hjälp av styrnings- och organi-
sationsformer hämtade från privat sektor betraktas också som en del av en mer 
omfattande globaliseringstrend då liknande idéer om styrning och organisering 
under de senaste 10-20 åren spridits i länder med olika världfärdsregimer och 
politik (Hood, 1991). Samtidigt har forskning visat att det råder större enighet på 
ett idéplan än när det gäller den praktiska implementeringen av dessa idéer, dvs. 
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idéerna har fått olika effekter i olika nationala och lokala kontexter (Ferlie et al., 
1996).

Ett av de centrala dragen i NPM är allmänna och övergripande idéer kring mät-
ning av organisatoriska resultat och nyckelfaktorer, ett intresse som visserligen 
inte är nytt men som blomstrat under de senaste 20-25 åren. Detta illustreras av 
att mätningen blivit mer omfattande, fler nivåer och fler områden inkluderas, 
och mer intensiv då allt fler managementfunktioner inkluderar detta. Dessutom 
har mätningen gjorts alltmer synlig, dvs. denna används inte bara internt utan 
sprids och redovisas också för beslutsfattande organ och ibland också för all-
mänheten. Trots att dessa tendenser är allra tydligast i så kallade NPM-länderna 
(Australien, USA, UK och Nya Zeeland) uppges även Sverige ha tagit betydan-
de initiativ till mätning. Denna spridning av mätning beskrivs som tätt förbun-
den med utvecklingen av ny informationsteknologi och system för så kallade 
prestationsindex används numer inte enbart på enkla och materiella services utan 
även på mer individuellt variabla services såsom sjukvård och utbildning. Ett av 
de tidigaste systemen för mätning av prestationsindex uppges i Storbritannien ha 
tillämpats på National Health Services, här uppges dock starka grupper i större 
utsträckning än svagare grupper kunnat skjuta upp eller avleda ”strömmen av 
mätning”. Ett uttryck för detta är att sjuksköterskor utsatts för mätning på ett 
mer intensivt och öppet sätt än när det gäller kvalitén på läkares beslutsfattande 
(Pollitt & Bouckaert, 2004). Sammanfattningsvis illustreras alltså hur mätningen 
inte bara spridits till nya sektorer utan också har utvidgats från att främst gälla 
frågor om regelbundenhet, lagenlighet och en ”jakt” på resursslöseri till att foku-
sera frågor om effektivitet och servicekvalitet (ibid.).

Underliggande motsättningar
NPM reformer har också en tydlig ideologisk-politisk dimension då de baseras 
på en ekonomisk logik och begrepp som internationellt starka aktörer, såsom 
OECD och WTO, strävar efter att införa i offentliga och politiskt-administrativa 
system. På grund av att dessa system även präglas av andra logiker och värden, 
såsom demokrati och rättssäkerhet, uppstår en slags underliggande motsättning 
som enligt Rövik (2008) också illustreras i forskning om NPM, närmare bestämt 
av ett reformvänligt och ett reformkritiskt läger.  

Det reformvänliga lägret argumenterar med hjälp av ekonomiskt inspirerade teo-
rier för nyttan och nödvändigheten av NPM-reformer. Exempelvis anses princi-
pen om löner och betalningar till de anställda i förhållande till deras insatser säk-
ra motivation och hög produktivitet och brukarbetalning att säkra ett ansvarsfullt 
utnyttjande av tjänster samt motverka överkonsumtion (Rövik, 2008). Den 
marknadsinspirerade styrningsdiskursen beskrivs också baseras på kognitiva ab-
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straktioner eller mer explicit uttryckta anbefallningar (preskriptioner), så kallade 
”what-to-do-doctrines” (Hood & Jackson, 1991).  

Reformkritisk forskning (se ex. Pollitt & Bouckaert 2004; Olsen 1991, 1993) 
diskuterar istället NPM som en ideologiskt ”infekterad” uppsättning liberalistis-
ka idéer som inte tar hänsyn till det faktum att den offentliga sektorn är annor-
lunda än privat sektor och inte heller till dess komplexitet (Rövik, 2008). Insik-
ter från det reformkritiska lägret är särskilt relevanta för denna avhandling, då de 
diskuterar vad som händer då NPM skall implementeras i offentliga verksamhe-
ter som präglas av andra logiker och värden förutom rent ekonomiska. När det 
gäller reformer betonar också Pollitt och Bouckaert (2004) hur de krafter som 
ligger bakom dessa inte verkar på en helt utslätad yta utan istället möter en rad 
motverkande krafter såsom exempelvis att detta ofta kräver att personal ger upp 
gamla sätt och lär sig nya. Forskning har också visat hur försöket att förändra 
den offentliga sektorn utifrån idéer och koncept hämtade i privat sektor inte re-
sulterat i några självklara framgångar bland annat på grund av att verksamheter i 
sjukvården är svåra att mäta med hjälp av den privata sektorns verktyg (Power, 
1997).

Trots att NPM ofta diskuteras och framställs som ett reformpaket visar också 
forskning hur de praktiska tillämpningarna av NPM varierar (Hood, 1995) och 
hur idéerna får olika effekter i olika länder, kontexter, till och med i olika kom-
muner (Pollitt & Bouckaert, 2004; Almqvist, 2004). Som nämndes ovan tycks 
det alltså råda större enighet på ”idéplanet” än när det gäller den praktiska im-
plementeringen av idéerna (Ferlie et al. 1996).

NPM i svensk sjukvård
Även i en svensk kontext beskrivs hur marknads- och managementdiskurser un-
der slutet av 1900-talet spreds till offentliga organisationer och innehöll ett bud-
skap om effektivisering, kundens fria val samt en strävan att ersätta professionell 
styrning med management (Forsell & Jansson, 2000). Enligt Skålén (2004) har 
NPM här fört med sig en ökad fokusering på rationalitet, kostnadseffektivitet
och produktivitet och syftat till att förändra offentliga verksamheters organisato-
riska karaktär och göra dem mer ”lika” affärsdrivande verksamheter. Det radika-
la förändringsarbete som under 1980-talet påbörjades i många av Sveriges 
kommuner och landsting beskrivs också ha präglats av tydliga gemensamma 
drag såsom affärsmässighet, företagsliknande organisationer och konkurrensut-
sättning (Blom, 2006).

När det gäller olika länders tillämpning av NPM finns det enligt Pollitt och 
Bouckaert (2004) två uppenbara grupperingar och ett antal mer svårklassificera-
de länder. Sverige placeras i en av de uppenbara grupperingarna, ”The Conti-
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nental European Modernizers6”. De länder som ingår i denna grupp karaktärise-
ras av att de fortsätter att betona staten som en oersättlig kraft i samhället med 
ett operativt värdesystem som inte kan reduceras till den privata sektorns diskurs 
av effektivitet, konkurrenskraft och kundtillfredsställelse. I dessa länder tilläm-
pas istället en distinkt reform modell (Neo-Weberian State) som bevarar idén 
om den offentliga servicens speciella status, kultur, begrepp och villkor samt de 
grundläggande principerna gällande förhållandet mellan medborgare och stat 
inkluderande jämlikhet inför lagen, rättsäkerhet osv. Samtidigt eftersträvas ett 
skifte från en intern orientering gällande byråkratiska regler till en mer extern 
orientering gällande att möta medborgares behov och önskningar. Den huvud-
sakliga vägen att nå detta mål är inte att tillämpa marknadsmekanismer (trots att 
dessa i vissa situationer kan komma väl till pass) utan skapandet av en profes-
sionell kvalitets- och servicekultur. Genom att ägna mer uppmärksamhet åt kli-
enter antas offentliga serviceorganisationer ”lära sig” att på ett bättre sätt levere-
ra resultat. Vikten av att sätta klienter, kunder, användare, patienter, passagerare 
först har också betonats kraftigt i den retorik som kännetecknat många länder. 
Många länder, däribland Sverige, kräver att orienteringen mot klienten ökar. 
Samtidigt visar forskning hur detta, dvs. att uppnå en högre klientorientering, 
inte är en enkel och rak väg att gå (Pollitt & Bouckeart, 2004). Forskning visar 
också hur flera av de reformer som initierats från nationell nivå under de senaste 
15 åren fokuserat tillgänglighetsproblem och rättvisa (Anell, 2005). Både inter-
nationell och nationell forskning visar också hur NPM innebär en ökad betoning 
på ansvar för kvalitet med kunder och hur man inom svensk sjukvård strävat ef-
ter att omdefiniera patienten till kund (se ex. Power, 1997; Jacobsson, 1994). 

6 Belgien, Finland, Frankrike, Nederländerna, Italien och Sverige. 
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ORGANISATION OCH OMGIVNING 

I detta kapitel presenteras bidrag från skandinavisk institutionalism med fokus 
på reformer i offentlig sektor (varför dessa sker och vilka villkor som känne-
tecknar dessa), institutionella rörelser och institutionen ”organisation. Då dessa 
bidrag bygger på insikter från både klassisk institutionalism och nyinstitutiona-
lism innehåller kapitlet även en beskrivning av centrala begrepp och resone-
mang inom dessa skolbildningar. Inledningsvis definieras begreppen ”organisa-
tion” och ”institution”.   

Organisation och institution
Utgångspunkten i denna avhandling är att det finns en viktig skillnad mellan be-
greppen organisation och institution, nämligen att organisationer, till skillnad 
från institutioner, kan betraktas som en slags aktörer. I enlighet med Scott 
(2003) betraktas organisationer som formella sammanslutningar av identifierba-
ra individer som handlar, nyttjar resurser och äger egendom. Organisationer be-
traktas därmed som en slags kollektiva aktörer (t.ex. Röda Korset och Volvo) 
som tillsammans med naturliga aktörer (såsom du och jag) utgör det moderna 
samhällets sociala struktur. Definitionen av organisationen som en kollektiv ak-
tör innebär dock inte att individer helt och hållet handlar som organisationsmed-
lemmar (Ahrne, 1993). Institutioner är istället kognitiva fenomen som handlar 
om kunskaper, föreställningar, föreskrifter etc. (ibid.) och även om dessa påver-
kar både individuellt och organisatorisk handlande kan ”institutioner i sig inte 
handla” (Ahrne & Hedström 1999:7). Trots att det förekommer ett ständigt sam-
spel mellan organisationer och institutioner så är de alltså olika typer av sociala 
fenomen.

I ett försök att fånga de flesta samtida uppfattningar av institutionsbegreppet
samt att synliggöra viktiga skillnader mellan olika teorier beskriver Scott (2008) 
hur institutioner kan vila på tre olika ”pelare”; en regulativ, en normativ och en 
kulturell-kognitiv. Fäster forskaren mest vikt vid den regulativa pelaren studerar 
hon/han explicit reglerande företeelser, såsom lagar och olika typer av regler, 
och hur dessa reglerar och/eller begränsar beteenden7. Betraktas institutioner 
istället som uppbyggda av normativa element så studerar forskaren istället hur 
normer och värderingar ”styr” och stabiliserar det sociala livet genom att före-
skriva vilka mål som bör eftersträvas och vilka medel som är legitima för att 
uppnå dessa (ibid.). Trots att normer i princip är frivilliga att följa, och dessutom 
svåra att synliggöra, kan de på ett betydande sätt begränsa organisationers hand-
lingsutrymme och därför i vissa fall betraktas som bindande. Detta beror på att 

7 Scott (2008:52) betonar dock att detta, dvs. att institutioner reglerar och/eller begränsar beteenden är något som 
i princip alla institutionella forskare är överens om. 
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det i praktiken kan vara mycket svårt att gå emot en etablerad norm, åtminstone 
om man vill bli betraktad som en legitim aktör inom sitt område (Furusten, 
2007). Om institutioner istället anses vila på en kulturell-kognitiv pelare utgår 
forskaren istället från antagandet om att det sociala livet styrs och stabiliseras på 
grund av att vissa regler och rutiner tas för givna, dvs. får en regelliknande status 
i människors tankar och handlingar (Scott, 2008).  

Institution står alltså ibland för organisation och ibland för något utöver detta, en 
slags överindividuella spelregler såsom lagstiftning och normer (Jepperson, 
1991). Det representerar dels samhälleliga inrättningar för vissa typer av upp-
drag, såsom sjukhus, dvs. vissa organisationer (spelare). Inom samhällsveten-
skapen står dock begreppet ofta för en viss typ av regler, rutiner och normer i 
samhället (spelregler) (Stern, 1999; se även Scott, 1995/2008). ”Organisationer 
är således sällan institutioner i samhällsvetenskapligt språkbruk, till skillnad från 
i vanligt språkbruk” (Stern, 1999:77). Med utgångspunkt i ovanstående betraktas 
institutioner i denna avhandling som existerande utanför organisationernas 
värld, närmare bestämt som en slags idéer om vilka verksamheter som skall or-
ganiseras, hur de skall organiseras och av vem (Ahrne, 1994).  

Från institutionaliserad organisation till institutionaliserad omgiv-
ning
Inom klassisk institutionell teori beskrivs institutionalisering som en process in-
uti enskilda organisationer som leder till att vissa metoder får ett värde i sig, ett 
värde som inte går att koppla direkt till organisationens formella mål (Selznick, 
1948; 1949; 19578). De flesta sjuksköterskor har till exempel, oberoende av or-
ganisationens formella mål och syfte, en uppfattning om vad en god vård är och 
vad som krävs för att detta skall uppnås. Ju större ”frirum” medlemmarna har att 
utveckla dessa normer desto högre grad av institutionalisering, frirummets stor-
lek avgörs i sin tur av graden av specialisering; hög grad av specialisering inne-
bär mindre möjligheter för sociala krafter att utvecklas och påverka organisatio-
nen ”inifrån” och vice versa (Selznick, 1957). Dessa institutionaliserade värden 
påverkar även organisationsförändringar då processer som går emot dessa kom-
mer att möta motstånd och leda till en slags ”tröghet” i systemet som antingen 
förhindrar eller leder till att förändringar uteblir (Selznick, 1957). Den klassiska 
teorin vilar alltså främst på en normativ pelare och institutionalisering uppges 
här resultera i specifika organisatoriska utvecklingsprocesser (karaktärer) och 
ökad variation i det organisatoriska landskapet. Trots att den klassiska teorin 
främst fokuserar ”inre” källor till institutionalisering diskuteras också, i samband 
med beskrivningen av institutioners flexibilitet, yttre källor till institutionalise-
ring. Medan institutionalisering i så kallade oflexibla institutioner orsakas av 

8 Selznick var i sin tur inspirerad av Robert Merton (1936; 1940) och dennes diskussion om oförutsedda konse-
kvenser (unantipated consequences) av ändamålsenligt handlande. 
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inre källor (de egna medlemmarnas identitet, strävanden och målsättningar) så 
orsakas institutionalisering i så kallade flexibla institutioner av yttre källor, näm-
ligen värderingar från det omgivande samhället. Graden av flexibilitet beror allt-
så på i vilken utsträckning organisationen påverkas av de värderingar som cirku-
lerar i dess omgivning (Perrow, 1979).  

Ett annat betydelsefullt ”tidigt” bidrag, som på många sätt också la grunden för 
den nyinstitutionella teorin, är insikten om att organisationer inte kan överleva 
genom att enbart vara effektivitetsinriktade utan att de, för att överleva, även 
måste söka legitimitet från omgivningen genom att anpassa sig till de värdering-
ar, normer och kultur som råder i samhället (Parson, 1956). I nyinstitutionell te-
ori betonas betydelsen av legitimitet då formell struktur här beskrivs som for-
mad inom ett socialt konstruerat ramverk av kultur och begränsning, dvs. av 
formell struktur som institutionaliserad (Selznick, 1996; se även DiMaggio & 
Powell, 1991). Därmed betonas också vikten av att förstå de historiska och kul-
turella sammanhang i vilka institutioner ingår. Här betraktas alltså institutioner 
som överindividuella fenomen, inte som medvetet utformade och inte heller 
möjliga att sätta i direkt samband med aktörers motiv. Här är det alltså organisa-
toriska former och regler som institutionaliseras, inte enskilda organisationer, 
och omgivningens påverkan kan beskrivas i termer av att den erbjuder vissa 
kognitiva referensramar

Rationaliserade myter 
Startskottet för den nyinstitutionella teorin beskrivs ofta ha gått då John M Mey-
er och Brian F Rowan 1977 presenterade sin numera klassiska artikel ”Institu-
tionalized Organizations: Formal Structure as Myth and Ceremony”. I denna 
introducerades nämligen begrepp såsom organisatoriska fält, institutionell iso-
morfism, rationaliserade myter och isärkoppling vilka är aktuella än idag. I arti-
keln beskrivs hur organisationer, för att bli accepterade och betraktas som legi-
tima, måste visa att de lever upp till fundamentala modernitetsnormer om konti-
nuerliga framsteg, förnyelse och rationalitet och hur organisatoriska förändring-
ar ibland syftar till att öka organisationers legitimitet snarare än dess effektivitet. 
Institutionalisering innebär här en social process som leder till en gemensam de-
finition av den sociala verkligheten och därmed också till en delad verklighets-
uppfattning innehållande regler för vad som är lämpliga och acceptabla hand-
lingar i olika situationer och sammanhang (ibid., 1977; jfr Berger & Luckmann, 
1967). I och med detta kännetecknas även organisationers omgivning av en viss 
uppsättning (formella eller informella) regler och krav på det ”rätta” sättet att 
organisera. Dessa tas för givna och utgör symboler för framsteg och rationalitet, 
dvs. verkar som ”sociala fakta” (Zucker, 1987), och påverkar därför organisato-
risk struktur och praktiskt arbete i organisationer. Via dessa ”rationaliserade
myter” får organisationen tillgång till legitima berättelser om de organisatoriska 
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aktiviteter och processer som pågår. Dessa myter har dock ingen direkt koppling 
till det som faktiskt pågår i organisationen (Meyer & Rowan, 1977). Dessa my-
ter är alltså institutionaliserade och ingår i vår föreställningsvärld om hur orga-
nisationer ser ut. 

Samtidigt betonas hur olika delar av en organisation är beroende av, och därmed 
också måste uppfylla, krav från olika grupper av externa aktörer för att uppnå 
legitimitet (ibid.). De mest betydelsefulla aktörerna uppges vara staten och pro-
fessionella förbund som genom sina intressen och handlingar formar institutio-
nella omgivningar och påverkar organisationer, dvs. utgör viktiga källor till in-
stitutionalisering (DiMaggio & Powell, 1983; Scott, 1987; se även Scott & Me-
yer, 1983). Dessa aktörer delar dock inte samma intressen, och för därmed inte 
heller fram liknande institutionella former; staten skapar byråkratiska former 
och centraliserar handlingsutrymme ”högt” i strukturen och professionerna ska-
par decentraliserade administrativa strukturer för att maximera individuella yr-
kesutövares handlingsutrymme. I denna strävan använder statliga aktörer tvång 
eller motiverar på andra sätt organisationer att handla efter deras agenda. Profes-
sionella aktörer skapar istället kulturella former konsistenta med deras egna mål 
och övertygelser (Scott, 1987). 

Löskoppling 
Dessa ”rationaliserade myter” skapar dock problem för organisationen i form av 
effektivitetsförluster och kostnader då de ofta hamnar i konflikt med en effekti-
vitetslogik. Orsaken till detta är att myterna för med sig höga nivåer av katego-
riska (generella) regler som innebär problem då dessa möter tekniska aktiviteter 
som istället karaktäriseras av specifika, ibland helt unika, och icke-
standardiserade förhållanden. Det vill säga, ”… the generalized rules of the in-
stitutional environment are often inappropriate to specific situations” (Meyer & 
Rowan, 1977:355). Detta dilemma kan dock hanteras via så kallad isärkoppling
som innebär att den legitimitetsskapande verksamheten och organisationens tek-
niska verksamhet kopplas isär (ibid.). Detta resulterar i att två organisations-
strukturer skapas; en formell som kan ändras när normer, lagar eller moden för-
ändras, och en informell som tillämpas när det gäller samordning av det männi-
skor gör i organisationen (Brunsson & Olsen, 1990). Förändringar som förknip-
pas med legitimitetsskapande processer, såsom exempelvis nya arbetssätt, anses 
därför ofta ha ett begränsat inflytande på den faktiska verksamhet som pågår i 
organisationen. Organisationer införlivar alltså idéer men håller dem avskilda 
från organisationernas praktik. De blir en slags symboler för att tillfredsställa 
omgivningen men är olämpliga när det gäller att styra interna aktiviteter (Meyer 
& Rowan, 1977; Rowan 1982).



22

Strävandet efter legitimitet framhålls dock som viktigare i institutionaliserade
organisationer, såsom ex. sjukvårdsorganisationer, än i tekniskt inriktade orga-
nisationer. Detta beror på att institutionaliserade organisationer kännetecknas av 
mångtydiga och vaga mål och därför inte kan förlita sig på effektivitet för att 
erhålla legitimitet. Istället måste de vinna tillit och förtroende genom att ”upp-
fylla” institutionaliserade regler (Meyer & Rowan, 1977). Organisationer inom 
institutionella fält konkurrerar alltså genom att visa att de uppfyller institutionel-
la krav då detta är deras sätt att säkra resurser (Powell, 1991). Ett liknande reso-
nemang förs via begreppet samhällssektor som definieras på följande sätt.

”This concept is defined to include all organizations within a soci-
ety supplying a given type of product or service together with their 
associated organization sets: suppliers, financiers, regulators and 
the like” (Scott & Meyer 1983:129).  

Detta begrepp illustrerar alltså hur gränserna mellan sektorer avgörs av funktion 
snararen än av geografi samt hur organisatoriska sektorer sträcker sig från lokala 
till nationella, eller till och med internationella, aktörer (Scott & Meyer, 1991). 
Dessa sektorer är kopplade till vidare sociala system, och därmed också för-
bundna med icke-lokala och vertikala hierarkier, dvs. inte enbart kopplade till de 
horisontella och ”community-levels” som diskuterats tidigare. I likhet med reso-
nemanget ovan beskrivs också hur organisationer inom institutionella sektorer
måste anpassa sig till institutionaliserade regler och krav, från myndigheter, pro-
fessionella förbund och generaliserade trossystem, för att få stöd och legitimitet 
medan organisationer inom tekniska sektorer istället erhåller legitimitet genom 
att uppvisa en effektiv produktion (ibid.). Med utgångspunkt i ovanstående kan 
de (sjukvårds)organisationer som studerats i denna avhandling också definieras 
som institutionaliserade organisationer (Meyer & Rowan, 1977) och/eller som 
tillhörande en institutionell samhällsektor (Scott & Meyer, 1983/1991). Därmed 
kan de också antas vara beroende av en förmåga att anpassa sig till institutiona-
liserade regler och krav och som kopplade till icke-lokala och ”vida” sociala sy-
stem och rörelser. 

Homogenisering 
Ett annat centralt nyinstitutionellt bidrag utgörs av DiMaggio och Powells 
(1983) beskrivning av hur organisationer inom så kallade organisatoriska fält 
påverkas av kulturella och normativa processer utan att ha direkt kontakt med 
varandra. Innebörden av detta är alltså att organisationerna påverkas av krafter i 
själva fältet.

”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, 
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and other organizations that produce similar services and products” 
(DiMaggio & Powell, 1983: 148). 

Vidare beskrivs hur organisationer tillhörande samma fält tenderar att bli alltmer 
lika varandra, dvs. isomorfa. Tre olika former av så kallad institutionell isomor-
fism beskrivs. Tvingande isomorfism är resultatet av att starka organisationer 
riktar formella eller informella krav på anpassning mot svagare organisationer. 
Samhällets ”starkaste” organisation staten spelar här en nyckelroll genom att 
påverka organisering inom olika fält på både ett direkt (ex. genom lagstiftning) 
och indirekt (genom ex. resurstilldelning) sätt. Staten kan exempelvis utforma en 
miljölagstiftning som tvingar olika typer av tillverkningsföretag att adoptera ny 
teknologi för att kontrollera utsläpp, miljögifter (1983:150). Mimetisk isomor-
fism innebär istället att organisationer på grund av osäkerhet imiterar (härmar) 
andra, ofta framgångsrika, organisationer. Genom en sådan imitation slipper or-
ganisationen hitta egna lösningar på de problem som uppkommer och dessutom, 
i bästa fall, vinna liknande framgång och legitimitet som den imiterade organisa-
tionen. Normativ isomorfism orsakas istället av den ökande professionalisering-
en som innebär att professioner och formella utbildningar får allt större inflytan-
de i samhället då professionella normer/modeller över arbetets organisering 
sprids över organisationsgränser. Samtidigt framhålls hur professioner i sig är 
föremål för tvingande och mimetiska mekanismer på grund av att staten har in-
flytande över deras aktiviteter och på grund av att professionella imiterar var-
andra, dvs. andra personer inom samma profession i andra organisationer (Di-
Maggio & Powell, 1983/1991). Inom professionssociologin diskuteras också hur 
vissa professioners utveckling (däribland sjuksköterskeprofessionen) skett paral-
lellt med välfärdsstatens expansion, och hur dessa yrkesgrupper därför har ett 
nära band till staten då både arbete och utbildning styrs politiskt (Bertilsson, 
1990, se även Evertsson, 2002; Aili et al., 2007).

Olika institutionella logiker 
Denna tes om homogenisering har dock kritiserats för att, på felaktiga grunder, 
framställa organisationen som en passiv avspegling av det organisatoriska fältet 
(se ex. Powell, 1991). Organisatoriska förändringsprocesser har helt enkelt för-
utsatts stanna vid prat” på ledningsnivå utan att resultera i några effekter på or-
ganisationens praktiknivå. I motsats till detta har också empiriska studier visat 
att det uppstår variationer då organisationer ”möter” i stor sett samma idéer, och 
ett större intresse har därför riktats mot vad som sker i fält och organisationer då 
institutionaliserade element introduceras (se ex. Rövik, 2007). Även föreställ-
ningen om löskoppling beskrivs som svagt empiriskt underbyggd då man väldigt 
sällan egentligen undersökt vad som händer med idéerna och organisationerna 
efter att dessa adopterats (ibid.). Denna kritik orsakade en nyorientering inom 
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forskningen, en slags ”andra vågens nyinstitutionalism” (Eriksson-Zetterqvist, 
2009).

”Man började uppmärksamma aktörer, maktförhållanden och strate-
giskt handlande, omgivningen betraktades inte längre som enhetlig i 
institutionellt avseende; organisationerna sågs inte som enbart passi-
va avspeglingar av omgivningen; mer eller mindre självständiga ak-
törer urskildes, inte bara på det organisatoriska fältet utan även inom 
de enskilda organisationerna” (Johansson, 2002:55). 

Här beskrivs alltså hur den institutionella omgivningen karaktäriseras av olika 
institutionella normer som kan vara svåra eller rent av omöjliga att kombinera, 
därmed betonas också behovet av att analysera olika typer av konflikter. (se ex. 
Scott, 1995).

”Some norms may call for a centralized organization and others for 
decentralization. Some groups may demand democratic management 
processes, others authoritarian” (Brunsson, 1989:8).

Denna komplexitet beror på att det moderna samhällets utveckling bidragit till 
att alltfler olika grupper (både inuti och utanför organisationen) kräver att just 
deras behov skall uppmärksammas och ”besvaras” (Brunsson, 1989). Även Fri-
edland och Alford (1991) ifrågasätter homogeniseringstesen genom sin beskriv-
ning av hur olika institutionella logiker, bestående av abstrakta och symboliska 
konstruktioner (normer, föreställningar och ideal) och av materiella och obser-
verbara praktiker (rutiner, ritualer och praktiska lösningar), existerar sida vid 
sida i ett interinstitutionellt system. För att tydliggöra sambandet mellan dessa 
logikers abstrakta och observerbara innehåll beskrivs hur handlingar såsom gif-
termål och skilsmässor har både symboliska och instrumentella konsekvenser 
och påverkar både sociala, legala och ekonomiska relationer. Det västerländska 
samhällets centrala institutioner, såsom t.ex. den byråkratiska staten och den ka-
pitalistiska marknaden, uttrycks alltså i form av vanor och rutinmässiga hand-
lingar, ett slags förgivettaget beteende, som återspeglar de normer och ideal som 
institutionerna utgörs av. Utifrån dessa institutionella logiker agerar människor 
och organisationer och eftersom dessa inte alltid är förenliga med varandra finns 
en potential för konflikter, motsättningar och förändringar. Sammanfattningsvis 
beskrivs här alltså hur det inte råder samhällelig konsensus angående vilken 
”tro” (logik) som är lämplig för olika aktiviteter. Med relevans för denna av-
handling uppges också en av de viktigaste konflikterna handla om utifrån vilken 
institutionell logik hälso- och sjukvården, skall regleras, styras och organiseras 
(Friedland & Alford, 1991).
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Enligt Blomgren (1999) finns det en god överensstämmelse i synen på vad skif-
tet i institutionella logiker i sjukvården har inneburit, nämligen att principer för 
organisering och styrning från privat sektor i allt större utsträckning kommit att 
tillämpas i sjukvården. Det finns också annan forskning som inte explicit utgår 
från begreppet institutionell logik men som diskuterar hur NPM kännetecknas av 
en ekonomisk logik men implementeras i en sektor som kännetecknas av andra 
logiker (se ex. Pollitt & Bouckaert, 2000; Benett & Ferlie, 1996). Därmed illu-
streras också hur sjukvården som ett organisatoriskt fält idag präglas av olika, 
och kanske också konkurrerande, logiker. Detta illustreras också i Lindqvists 
(2000) studie av det organisatoriska fältet arbetsrehabilitering, närmare bestämt 
via beskrivningen av hur organisationer inom detta fält tillhör olika institutionel-
la sfärer; vårdcentralen tillhör en medicinsk sfär, försäkringskassan en välfärds-
byråkratisk sfär och offentliga/privata arbetsgivare en produktionssfär och hur 
dessa i sin tur tillämpar olika logiker, nämligen professionell vetenskap (medici-
nen), tydliga regler och klassificeringsscheman (välfärdsbyråkratin) och vinst-
maximering (produktionen). I denna avhandling framträder också i studien av 
telefonrådgivning en slags krock mellan professionell logik och organisatorisk 
logik. Även i annan forskning beskrivs telefonsjuksköterskan befinna sig ”kors-
draget” mellan callcenter och omvårdnad (Andersson-Bäck, 2008) vilket också 
kan ses som ett uttryck för en spänning mellan olika logiker. Orsakerna till och 
innebörderna av en sådan eventuell spänning mellan profession och organisaton 
(professionell logik och organisatorisk logik) kommer att diskuteras mer utför-
ligt i det professionsteoretiska kapitel som följer.   

Skandinavisk institutionalism 
Inom den skandinaviska institutionalismen beskrivs hur organisationer består av 
grupper av starka aktörer som i allra högsta grad är aktiva i förhållande till om-
givningen. Därmed ifrågasätts den nyinstitutionella teorins beskrivning av hur 
passiva organisationer förändras i enlighet med en institutionaliserad omgivning 
(Rövik, 2008; se även Johansson, 2002 och Eriksson-Zetterqvist, 2009). Rövik 
(2008) beskriver hur en av de två teoretiska infallsvinklar som är typiska för den 
skandinaviska institutionalismen, så kallad moderniserad klassisk institutiona-
lism (se ex. March & Olsen, 1984/1989; Olsen, 1997; Brunsson & Olsen, 1990), 
hämtar inspiration från den klassiska teorins beskrivning av hur organisationer 
institutionaliseras på grund av lokala regler och normer som påverkar medlem-
marnas sätt att tänka och agera (Selznick, 1949: 1957). Institutioner framhålls 
här som ”förändringsbara” själva utfallet av förändringsprocesser beror dock på 
hur snabbt dessa genomförs och på själva innehållet i reformidéerna (March & 
Olsen, 1984/1989). Det finns alltså likheter mellan klassisk institutionell teori 
och skandinavisk institutionalism såsom ett gemensamt intresse för fallstudier, 
lokala förhållanden och inomorganisatoriska aktörer (Rövik, 2008; Johansson, 
2002).



26

Skandinaviska forskare har dock även intresserat sig för translokala samman-
hang och inspirerats av den nyinstitutionella teorins beskrivning av hur organisa-
toriska fält genomgår en slags homogeniseringsprocess. Ett tydligt exempel på 
detta är beskrivningen av hur formella organisationer bör uppfattas som institu-
tioner men hur även organisationens omgivning är institutionaliserad (Brunsson 
& Olsen, 1990). Ett särskilt intresse har, med utgångspunkt i begreppet löskopp-
ling (Meyer & Rowan, 1977) riktats mot reformer och villkoren för deras ge-
nomförande, dvs. mot vad som händer i mötet mellan enskilda organisationer 
och institutionella idéer och regler.

Reformer – populära men svåra att genomföra 
Offentlig sektor kännetecknas av reformer, dvs. av uppifrånstyrda förändringar 
som inträffar med små tidsintervall. Reformer beskrivs till och med som ett 
slags varumärke för den offentliga sektorns organisationer (Czarniawska-
Joerges, 1988/1989) som präglas av en ”inneboende tendens” till omorganise-
ring. Detta beror på att organisatorisk förändring blivit en norm inom denna sek-
tor, förändring har så att säga fått ett värde i sig. Detta gäller dock inte alla för-
ändringar utan enbart de som är av ”reformerande karaktär, dvs. den [föränd-
ringen] måste klart och tydligt visa det onda som den skall bota” (ibid., 
1988:16). I linje med beskrivningen av institutionaliserade organisationer (Mey-
er & Rowan, 1977) och institutionella sektorer (Scott & Meyer, 1983) beskrivs 
också hur offentliga organisationer legitimerar sig genom sina processer, genom 
att visa att de aktiviteter som pågår i organisationen överensstämmer med de 
normer och förväntningar som dominerar i samhället (Czarniawska-Joerges, 
1988).

Här betonas också hur det är lätt för organisationsledningen att hitta anledningar 
till att reformera (förändra) en organisation. Detta beror dels på att det finns 
”eviga problem” som inte är specifika för en given period och dels på att refor-
mer ofta ger upphov till problem som måste lösas genom nya reformer (ibid.). 
Ett sådant evigt problem inom svensk sjukvård utgörs av att verksamheten sam-
tidigt skall uppfylla följande mål; universell och jämlik tillgång, kostnader i kon-
troll, hög kvalitet och valfrihet för medborgarna, vilket i princip är en omöjlighet 
(Andersson-Bäck, 2008). Reformer beskrivs också som lätta att påbörja då de 
framhålls som tydligare än nuvarande funktionssätt samt är normativa och ensi-
diga då de presenterar konsistenta värderingar medan organisationens praktik 
istället präglas av motstridande värderingar och uppfattningar (Brunsson, 
1990b). Forskning med utgångspunkt i beskrivningen av hur organisationsför-
ändringar som går emot institutionaliserade värden kommer att möta motstånd 
(Selznick, 1949; 1957) har också visat att reformer/organisationsförändringar 
inte alltid är så lätta att genomföra. Detta gäller särskilt de reformidéer som inte 
går att förena med den teknologi, värdegrund och handlingslogik som karaktäri-
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serar institutionaliserade organisationer. Förändringsprocesser som på detta sätt 
utmanar traditionella värderingar, identiteter och förhållanden riskerar istället att 
resultera i en ”dramatisk situation” (Olsen, 1990:57, se även 1997). Dessutom 
uppmärksammas hur reformer/organisationsförändringar i offentlig sektor ofta 
resulterar i få eller oväntade resultat, dvs. genomförandet av dessa är inget som 
sker per automatik, inte ens när det gäller beslut som alla är överens om. Det är 
därför viktigt att ägna genomförandet ett större intresse, dvs. vad sker mellan 
beslut och resultat, samt att undersöka professionella gruppers roll och förstå hur 
dessa fungerar (se ex. Pressman & Wildavsky, 1973; Sannerstedt, 2001). 

Brunsson och Olsen (1990) fokuserar både organisationers institutionella identi-
tet och institutionaliserade omgivningar. De betonar dels hur organisationer om-
ges av en institutionell omgivning som påverkar de förändringar som eftersträ-
vas genom att sprida uppfattningar om vilka problem organisationer har/bör ha, 
och hur dessa problem dessutom ofta ”passar” de moderna lösningarna. Samti-
digt betonas hur organisationerna i sig är institutionaliserade, dvs. bör betraktas 
som institutioner. Detta innebär att förändringar som inte bryter mot organisa-
tionens institutionella identitet och uppfyller institutionella normer kan genom-
föras relativt enkelt medan reformer som strider mot organisationens institutio-
nella identitet är betydligt svårare att genomföra. I organisationer med en institu-
tionell karaktär är det alltså lättare att initiera förändringar än att genomföra dem 
vilket illustrerar hur organisationers institutionella identitet också kan motverka 
förändringar av olika slag. Det beskrivs också vara ”… lättare att införa rationa-
listiska styrtekniker i myndigheter med rationalistiska traditioner än i myndighe-
ter med professionella värderingar av annat slag” (Brunsson & Olsen, 
1990:259). Långvarig kritik betonas också som en förutsättning för att genom-
gripande reformer skall lyckas lyckas (Olsen, 1990).

Slutsatsen av detta resonemang är alltså att själva utfallet av olika förändrings-
processer, dvs. om idéerna kommer att leda till faktiska förändringar eller ej, 
avgörs av hur snabbt man försöker genomföra förändringarna samt på vilken typ 
av förändringar det är fråga om. Försök att genomdriva ”snabba” förändringar 
vilka hotar institutionernas identitet misslyckas ofta (se Waerness, 1990). Ovan-
stående är intressant i förhållande till denna avhandling då de organisationer 
som studerats kan beskrivas både som institutionaliserade men också som bero-
ende av legitimitet, dvs. av en förmåga att anpassa sig till institutionaliserade 
idéer om organisering. Beskrivningen av hur förändringar som hotar institutio-
nell identitet ofta möter motstånd bekräftas också både i studien av processori-
entering (artikel 1) och i studien av telefonrådgivning (artikel 2 och 3).
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Pragmatisk institutionalism; virusteorin 
En diskussion central för denna avhandling är Röviks (2008) beskrivning av hur 
ett tydligt drag i det moderna samhället vid tiden för millennieskiftet är att idéer 
om, eller mer konkreta recept på, hur samtidens organisationer bör utformas, 
styras och ledas är väldigt många, närvarande, genomträngande, reformutlösan-
de och tvetydiga. Deras närvaro innebär att organisationer och individer blir ex-
ponerade för tidstypiska idéer om organisation oberoende av vilken ekonomisk, 
geografisk eller social sfär de tillhör. Genomträngligheten innebär att dessa idé-
er har en enorm förmåga att sätta sin prägel på organisatoriska strukturer både 
när det gäller djup och bredd. Deras bredd innebär att de når vitt skilda verk-
samheter, även traditionsrika byråkratiska institutioner och därmed också offent-
lig sektor och professionellt arbete. Deras djup innebär att de både tränger in och 
ner i enskilda verksamheter. Deras reformutlösande karaktär innebär att de har 
potential att utlösa både små och omfattande förändringar i verksamheter. Till 
sist innebär deras tvetydighet att de är otydliga och att det ofta råder oenighet 
mellan olika aktörer gällande dess effekter och tolkningen av dessa. Den faktis-
ka utformningen av mycket olika organisationer i olika delar av världen äger 
rum under en stark påverkan från en uppsättning institutionaliserade superstan-
darder vilka materialiseras i nya rutiner, procedurer, strukturer och ideologier 
(Rövik, 2000/2008). 

När det gäller vad som händer i mötet mellan institutionaliserade idéer och en-
skilda organisationer råder det, enligt Rövik (2008), stora variationer mellan oli-
ka sektorer när det gäller hur mottagliga de är för institutionaliserade idéer och 
därmed också i själva utfallet av försök till adoptering. I ett försök att utmana 
både löskopplingsteorin (Meyer & Rowan, 1977) och reformoptimistiska anta-
ganden har Rövik (2008) utvecklat den så kallade virusteorin som ett alternativt 
sätt att förstå den växelverkan som sker mellan idéer och handlingar, mellan prat 
och praxis. Utgångspunkten är att man utifrån en pragmatisk institutionalistisk 
position inte i förväg kan avgöra om idéer kommer att få några effekter eller 
”stanna” i prat. Istället beskrivs tre mekanismer som kan bidra till att idéer fäster 
och materialiseras, dvs. leder till konkreta och betydande effekter.

För det första beror det hur klara instruktioner idén karakteriseras av. Vissa idé-
er, framförallt de mest populära, är ofta relativt diffusa och ger därför stor frihet 
till lokala anpassningar. Andra idéer ger däremot mycket klara instruktioner om 
och anvisningar för praktik, t.ex. gällande utformningen av strukturer, rutiner 
och procedurer. När sådana klara instruktioner används av externa myndigheter 
gentemot grupper av organisationer ökar detta sannolikheten för att idéer de fac-
to implementeras och materialiseras. Idén om sjukvårdsrådgivning har också 
omgetts av relativt tydliga instruktioner, bland annat gällande vilken teknologi 
som skall tillämpas och vad denna skall användas till men också rörande själva 
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syftet med verksamheten. Denna idé kan också i stor utsträckning sägas ha ma-
terialiserats inom svensk sjukvård (se artikel 4).  

Den andra mekanismen som potentiellt sett kan bidra till att idéer får fäste och 
materialiseras är det faktum att det finns konsistensregler mellan prat och prak-
tik vilket gör det svårt för organisationer att under någon längre tid befinna sig i 
det schizofreniliknande tillstånd som en separation mellan prat och praktik inne-
bär. Dessutom vill ledare och organisationer bli tagna på allvar och framstå som 
effektiva. Detta talar för att ett glapp mellan prat och praxis alltid riskerar att bli 
upptäckt vilket troligtvis kan komma att utlösa mer ambitiösa försök att imple-
mentera idéer.

Den tredje mekanismen som kan bidra till att idéer fäster och materialiseras dis-
kuterar Rövik i termer av institutionalering. Här beskrivs hur en slags ”idésmit-
ta” sprids relativt snabbt internt i verksamheten och innebär att allt fler enheter 
och aktörer smittas samt hur detta ökar sannolikheten för att idén skall få fäste 
och materialiseras i verkligheten. Idéer som tas in kan därför komma att bli insti-
tutionaliserade i en organisation. Detta kan ske genom att ett tidigare motstånd 
mot en viss idé övervinns pga. av en långvarig idésmitta till slut ”tröttar” ut mot-
ståndare och leder till att det aktiva motståndet till slut upphör. Det kan också 
ske genom att idéer intar och övertygar ständigt nya aktörer, ex. tidigare mot-
ståndare, som efter detta kommer att uppträda som försvarare och förmedlare av 
iden. På detta stadium kan idén ha fått en hegemonisk ställning i organisationen 
och dess innehåll uppfattas som något självklart (Rövik, 2008).

Institutionella rörelser och samhällstrender 
En intressant diskussion om förhållandet mellan institutionaliserade organisa-
tionsidéer och lokala organisationer förs av Furusten (2007) som beskriver hur 
lokala organisatoriska förhållanden är starkt kopplade till institutionella rörelser 
och samhällstrender. Detta beror bland annat på att produktionen av olika typer 
av texter, genom vilka centrala aktörer (managementkonsulter, standardorgani-
sationer och myndigheter) sprider information om organisation/organisering,
inte sker i ett informations- eller intressevakuum utan i hög grad påverkas av 
institutionella rörelser och samhällstrender. En institutionell rörelse innebär ”… 
att många organisationer ungefär vid samma tidpunkt vidtar liknande åtgärder, 
eller strävar efter att införa liknande organisationsformer” (ibid., 2007:56). Föl-
jande rörelser är några av de som dominerat de senaste 20 åren och varit mest 
uppenbara i offentlig sektor; marknadisering, organisering och expertisering.

Marknadisering är en grundläggande rörelse som bland annat resulterat i att 
medborgare i allt fler sammanhang förväntas vara kunder och en av de senaste 
yttringarna av denna är reformpaketet NPM. Tätt sammanlänkad med denna rö-
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relse är den så kallade organiseringsrörelsen9. Detta beror på att en fungerande 
marknadsaktör (vilket eftersträvas i och med marknadiseringsrörelsen) också 
måste vara en ”riktig” organisation, dvs. ha en tydlig identitet och gå att isolera 
från annan verksamhet. Ett uttryck för organiseringsrörelsen är att alltfler orga-
nisationer i ökad utsträckning tillämpar olika typer av mått för att mäta effektivi-
tet, lönsamhet osv. Detta illustrerar föreställningen om att organisationen skall 
vara något ”… avskiljbart, mätbart, styrbart, något som består av kontrollerbara 
sammankopplade processer, dvs. något mycket rationellt” (Furusten, 2007: 61). 
Grunden i den så kallade expertiseringsrörelsen utgörs istället av det moderna 
samhällets differentiering vilken innebär att det krävs specialister på allt fler om-
råden för olika typer av uppgifter skall kunna lösas på ett så effektivt sätt som 
möjligt. Ett uttryck för denna rörelse är utvecklingen av så kallade expertsystem 
baserade på särskilda regler för utbildning och erfarenhet. Rörelsen har även in-
neburit att organisationer i ökad utsträckning tillämpar så kallad outsourcing i 
syfte att effektivisera (Furusten, 2007: 64f).

Dessa rörelser är i sin tur kopplade till moderniteten, dvs. till den samhällstrend 
som dominerar samtiden, som är djupt institutionaliserad i vår kulturs grundva-
lar. Denna materialiseras nämligen i rörelser eller mer flyktiga moden (ibid.). 
Trots att organisationers anpassning till dessa indirekta element (rörelser och 
trender) sker närmast omedvetet betonas vikten av att förstå denna påverkan om 
man vill förstå hur organisationer fungerar. Eftersom moderniteten bygger på en 
slags tankefigur om tillväxt, utveckling och framsteg så kommer de idéer och 
modeller som bekräftar dessa värden att ha goda förutsättningar att betraktas 
som lämpliga och legitima. Dessa stämmer också väl överens med de förvänt-
ningar som riktas mot organisatoriska processer. Att något blivit modernare 
handlar alltså om att ”…något utvecklats vidare, blivit bättre, effektivare, mer 
kalkylerbart, förutsägbart och kontrollerbart (Furusten, 2007:71) vilket tillämpat 
på vardaglig kommunikation innebär att det antas vara ”… bättre att tala i tele-
fon än att träffas”. Reformidéer som definieras som moderna uppges också vara 
svåra att ifrågasätta eller utmana (Olsen, 1990).  Enligt Furusten är alltså institu-
tionella rörelser och samhällstrender underliggande och finns i lokala samman-
hang även om de inte materialiseras i exempelvis en bok, en standard eller ett 
råd från en konsult (Furusten, 2007). Även Olsen (1990) diskuterar förekomsten 
av en normativ överensstämmelse mellan reformer/organisationsförändringar 
och samhälle genom att betona hur förändringar av viktiga institutioner i sam-
hället har större möjlighet att lyckas om de överensstämmer med långsiktiga 
trender i samhället än om de avviker från dessa. 

Inom skandinavisk institutionalism diskuteras också sambandet mellan idéer 
(institutioner, förhärskande idéer och moden) och organisatoriska förändringar, 

9 Marknadiseringsrörelsen (NPM) kompletteras även av så kallad företagisering och managementisering, för en 
diskussion av dessa se Furusten (2007).  
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dvs. organisatorisk förändring som en materialisering av idéer (Czarniawska-
Joerges & Joerges, 1990; Czarniawska & Joerges, 1996). Institutioner definieras 
här som föreställningar som överlevt under lång tid och kommit att tas för givna. 
Förhärskande idéer består istället av mer övergripande, återkommande, tids-
obundna och för-givet-tagna föreställningar om vad som är viktigt och bra för 
organisationer. Dessa sträcker sig över nations- och organisationsgränser, ger 
legitimitet och fungerar som ” a bridge between the passing fashion and a lasting 
institution” (Czarniawska & Joerges 1996:36), dvs. idéer som kan kopplas till 
förhärskande idéer blir lättare på modet. Även Rövik (1996) diskuterar det fak-
tum att en idé slår igenom hos många organisationer samtidigt som ett uttryck 
för ett slags modeföljande. Forskning har också visat hur idén om vårdkedja, 
vilken kan jämföras med idén om processorientering, inom den svenska vården 
var associerad till förhärskande idéer om, dvs. till mer övergripande idéer och 
trender som låg i tiden (Lindberg & Erlingsdottir, 2005). De två förändringar 
som studerats i denna avhandling kan med utgångspunkt i ovanstående tolkas 
som uttryck för förhärskande idéer om ökad kvalitet, produktivitet, kostnadsre-
duktion, effektivisering och tillgänglighet, och till de institutionella rörelserna 
marknadisering och organisering (se artikel 1 och 2).

Organisation som institution 
En annan aktuell diskussion som förts av skandinaviska organisationsforskare 
under senare år handlar om huruvida organisation blivit en av samtidens mest 
betydelsefulla (mäktiga) institution.

”Well-established institutions, such as the organization, may repre-
sent ‘knowledge without concepts’ (Bourdieu 1984:470): institu-
tions affect people´s way of thinking, talking and acting, without 
being directly referred to” (Brunsson & Sahlin-Andersson, 
2000:736).   

Källan till detta ”nyvaknade” intresset för organisation utgörs inte enbart av ett 
teoretiskt intresse utan har också en empirisk grund då många av de organisa-
tionsförändringar som skett inom offentlig sektor under senare år har inneburit 
att myndigheter och andra enheter samtliga definierats, eller tillskrivits en iden-
titet, som formella organisationer (Rövik, 2008; Johansson, 2002). 

Rövik (2008) beskriver hur organisationssamhället traditionellt delades in i tyd-
liga och avgränsade verksamhetstyper med utgångspunkt i de tre huvudtyperna 
förvaltning, företag och förening, som i sin tur förknippades med en viss upp-
sättning ”arttypiska” idéer om organisering och styrning. Detta innebar att den 
offentliga sektorn hade en slags immunitet mot idéer som betraktades som inrik-
tade på privat sektor. Denna tydliga indelning och gräns mellan förvaltning, fö-
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retag och förening beskrivs dock ha försvagats på grund av framväxten av en 
världsomfattande, och för samtliga verksamhetstyper gemensam, organisations-
identitet. Utifrån denna blir nämligen olika verksamhetstyper mer mottagliga för 
idéer med fokus på hur organisationer skall ledas och utformas, dvs. idéerna för-
packas som organisationsidéer användbara för alla typer av organisatio-
ner/verksamheter. Slutsatsen är alltså att ”systemidén ’formell organisation’ har 
blivit den moderna tidens kanske viktigaste institution” (Rövik, 2008:55) vilken 
i sin tur bidrar till en institutionaliserad benägenhet för ’organisationsgörande’. 
Institutionen ”organisation” har alltså blivit en reformkraft.   

”Institutionen ’organisation’ är en osedvanligt mäktig social kon-
struktion, som bland annat utlöser och sätter ramarna för en ge-
nomgripande omställning av verksamheter till allt mer organisa-
tionsartade enheter” (ibid., 2008:78).

Ett motiv bakom flera av de reforminsatser som genomförts inom offentlig för-
valtning har också varit att skapa mer affärsinriktade och effektiva verksamhets-
typer. Vid en närmare granskning framstår dessa som ”… försök att i första hand 
skapa mer organisationsartade verksamheter (Rövik, 2008:78, kursivering i ori-
ginal). Denna diskussion om organisationsgörande kan kopplas till beskrivning-
en av hur en så kallad organisatorisk professionalism vinner mark i och med 
NPM. Detta diskuteras mer utförligt i det professionsteoretiska kapitel som föl-
jer.

Att konstruera organisation – identitet, hierarki och rationalitet 
Brunsson och Sahlin-Andersson (1998/2000) beskriver hur de omorganisationer 
som genomförts i offentlig sektor under senare år har lett till en ökad grad av 
organisation och då särskilt i professionella enheter där utvecklingen gått mot att 
skapa alltmer effektiva och avgränsade enheter. Diskussionen förs med utgångs-
punkt i tre olika organisationstyper; aktören, förvaltningen och arenan, som kän-
netecknas av olika grader av organisation (dvs. representerar inte olika typer av 
organisationer). Organisation diskuteras alltså som en variabel; specifika organi-
satoriska enheter kan vara mer eller mindre ”organisationsartade”. För att preci-
sera innebörden i detta beskrivs tre viktiga aspekter av att konstruera organisa-
tion, dvs. av vad som kännetecknar organisationen som institution, nämligen 
identitet, hierarki och rationalitet. Ju högre dessa aspekter har utvecklats desto 
mer fullständig organisation (Brunsson & Sahlin-Andersson, 1998).

För att en enhet skall ses som en organisation måste den alltså, för det första, 
förses med en tydlig identitet. Detta uppnås genom att framhäva autonomi via en 
tydlig definition av gränser och kollektiva resurser samt att betona just ”organi-
sation” och ”det speciella” organisationen representerar. Många reformer illu-
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strerar också försök att förstärka sådana inslag av identitet i offentliga tjänster, 
exempelvis har centrala regler blivit färre och mindre specifika, dvs. beslut och 
kontroll har förts ner på en lokal nivå, och enskilda enheter har sin egen budge-
tering och ”övervakar” sig själva. Arbetsdelning mellan professionella bestäms 
lokalt snarare än av centrala eller professionella bestämmelser. Enheter konstru-
erar gränser mellan sig själv och sin omgivning genom policydokument och de-
finition av tillgångar och resultat som antingen interna eller externa. Organisa-
tion betonas genom att enheterna presenteras som just ”organisationer” snarare 
än som skolor, sjukhus och så vidare och man beskriver också hur den specifika 
enheten är olik andra, dvs. leverantörer av offentlig service definierar sitt speci-
fika uppdrag och skapar sina egna profiler. Att ha organisatorisk identitet inne-
bär enligt Johansson (2002) att man drar upp en tydlig gräns mellan ”vi” och 
”dom” och ett visst mått av självständighet i förhållande till omgivningen. 

En annan central aspekt av organisation är hierarki då själva förmågan att koor-
dinera handling är själva syftet med att skapa organisationer. Hierarki uppnås 
dels genom att styra och samordna individer och verksamheter och dels genom 
att konstruera management. Många av de reformer som genomförts syftar också 
till samordning och styrning via organisatoriska policies snarare än via profes-
sionella normer eller mer centralt utformade regler. Detta innebär i sin tur att 
spontan samordning mellan olika grupper i organisationen inte längre uppmunt-
ras. En ny managerialism har också tillskrivit verkställande chefer med en ”fri-
het” att styra snarare än att följa och implementera centrala direktiv. Detta illu-
streras bland annat av att olika typer av chefs- och ledarskapsutbildningar priori-
terats, ett behov som skapats av chefers utökade handlingsutrymme.  

Till sist kännetecknas också organisation av rationalitet, dvs. av arbete mot spe-
cifika mål och syften vilket i sin tur förutsätter att mål, preferenser, alternativ 
och konsekvenser på ett systematiskt sätt förutses och utvärderas. Detta illustre-
ras av att målstyrning i stor utsträckning ersatt regler och direktiv samt av en 
strävan att ersätta olika och oförenliga mål (vilka ofta kännetecknar offentliga 
organisationer) med en, möjligtvis några få, målsättningar, eftersom rationalitet 
då är lättare att uppnå. Många av de reformer som introducerats har också syftat 
till att bryta ner service- och tjänsteleverantörer i mindre enheter för att på så sätt 
skapa tydliga mål, exempelvis har granskningsenheter och serviceenheter ska-
pats. Ett annat uttryck för denna rationalisering är en ökad mätning av resultat 
och en fördelning av ansvar till lokala chefer fria att välja metoder men också 
ansvariga för dessa val och dess resultat. Den offentliga servicens resultat kon-
trolleras i allt större utsträckning av redovisningssystem eller genom utvärde-
ringar vilka jämförs med formulerade målsättningar.

När det gäller de organisationstyper som nämndes ovan är aktören den som i 
störst utsträckning överensstämmer med organisationen som institution. Med 
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andra ord, när en organisation utstrålar alla de aspekter av organisation som be-
skrivits ovan (identitet, hierarki och rationalitet) kommer den sannolikt att be-
traktas som en komplett och fullfjädrad organisation (Brunsson & Sahlin-
Andersson, 2000:731). Aktör-organisationen karaktäriseras av att den är obero-
ende, autonom, präglas av själviska mål, använder rationella medel och resurser 
inom tydligt definierade gränser. Brunsson och Sahlin-Andersson betonar också 
hur dessa attribut i vår kultur även förknippas med individer då också aktör-
individen antas uppvisa en tydlig identitet, hierarki (mellan själ och kropp) och 
rationalitet. De två andra organisationstyperna, agenten och arenan återspeglar 
istället de karaktäristika som präglat traditionell offentlig service. Agenten över-
ensstämmer med traditionell offentlig förvaltning dvs. uppfyller givna uppgifter 
och ofta flera olika, och ibland också oförenliga, mål genom att följa givna reg-
ler och rutiner. Agenten kan beskrivas som ett slags instrument för andra aktörer 
och saknar därmed också många av ovan nämnda aspekter, dvs. den är ofull-
ständig som organisation. Även arenan är en ofullständig organisation på grund 
denna organisationstyp i hög grad styrs av professionella grupper som i sin tur 
rekryteras, styrs och kontrolleras av värden, normer, standarder och intressen 
som formuleras utanför organisationen. De inslag av organisation som känne-
tecknar arenor handlar snarare om kontroll av materiella resurser och en viss in-
tern koordinering. I arenor, såsom sjukhus och universitet, har alltså medlem-
marna en betydande handlingsfrihet i relation till lokal ledning då de istället 
kontrolleras av professionella förbund och statliga myndigheter. Avslutningsvis 
anses de reformer som skett i svensk offentlig sektor under 1990-talet ha innebu-
rit att ”förvaltningar och arenor har förändrats i riktning mot att bli (mer lika) 
aktörer” (Johansson, 2002:152).  
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PROFESSION OCH ORGANISATION  

I detta kapitel presenteras innebörden i ett professionellt styrningsideal samt de 
specifika dilemman och villkor som traditionellt ansetts karaktärisera offentliga 
organisationer och socialt välfärdsarbete. Därefter beskrivs hur professionellt 
arbete sker i en spänning mellan profession och organisation. Avslutningsvis 
diskuteras huruvida denna spänning tydliggörs i samband med NPM.  

Ett professionellt styrningsideal 
Välfärdsprofessionellt arbete, och därmed sjuksköterskans arbete, har traditio-
nellt förankrats i ett professionellt styrningsideal. Ett sådant blev nödvändigt då 
välfärdfärdsstaten under efterkrigstiden i allt större utsträckning började ”produ-
cera” välfärd (olika typer av offentliga tjänster) och därmed kom att innefatta 
allt fler olika nivåer och organisatoriska strukturer, dvs. blev alltmer komplex att 
styra. (Rothstein, 1987). Därmed efterfrågades mer flexibla principer för styr-
ning vilket möjliggjordes via ett (välfärds)professionellt styrningsideal. I ett för-
sök att illustrera hur så kallade välfärdsstatliga styrningsprinciper skiljer sig 
andra styrningsideal beskriver vonOtter (1988) innebörden i följande tre förvalt-
ningsmodeller, dvs. modeller över hur politik verkställs;

- Ett klassiskt byråkratiskt förvaltningsideal där politiker styr genom regler 
och där man förlitar sig på rationella rutiner för behandling av olika 
fall/ärenden och likabehandling. 

- Ett professionellt ideal där politiker styr genom allmänna mål snarare än 
genom regler och föreskrifter. Här gäller principen om individuell be-
handling av yrkesutövare med bestämd kunskap och etisk kompetens sna-
rare än principen om likabehandling. 

- Ett produktionstekniskt ideal där politiker styr utifrån tekniker utvecklade 
inom industrin med maximal produktivitet som mål istället för lojalitet till 
regler eller professionsetiska principer. Mål och medel beskrivs på ett de-
taljerat sätt och verksamheten specialiseras och förenklas i syfte att uppnå 
löpandebandsfördelar.

Det som karaktäriserar ett professionellt styrningsideal är alltså att detta utgår 
från föreställningen att det är rationellt att överlåta beslutsfattande till människor 
med rätt kompetens. Därmed kan också arbetsorganisationer inom välfärdssek-
torn betraktas som arenor där välfärdspolitiken skapas snarare än som värdeneu-
trala instrument som verkställer en redan utformad politik (Lipsky, 1980, Roths-
tein, 1997, Lindqvist, 1998).  
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Det faktum att professionella i offentlig sektor har stor beslutsmakt och hand-
lingsutrymme i det dagliga arbetet belyses också via begreppet professionell by-
råkrati (Mintzberg, 1980/1999). Den professionella byråkratin kännetecknas av 
hög professionalisering (Mintzberg, 1980), dvs. av att organisationen rekryterar 
personer som genom lång teoretisk utbildning fått mer eller mindre fullständigt 
monopol på en viss typ av arbete. Denna decentralisering av beslutsmakt möj-
liggörs av att de professionella yrkesutövarna genom utbildning tillägnat sig de 
kunskaper och färdigheter som är nödvändiga för att uppgifter skall lösas på ett 
standardiserat och tillfredsställande sätt. I professionella byråkratier är det alltså 
de anställda som standardiseras dels via utbildning, genom vilken de professio-
nella utvecklar viss kunskap, och dels via indoktrinering, genom vilka de pro-
fessionella internaliserar vissa normer och värden. Ett slags grundantagande i 
denna typ av organisationer är alltså att det är de professionella som är bäst läm-
pade att bedöma hur arbetet skall utföras, ekonomiska och administrativa frågor 
delegeras dock till en administrativ ledning. I kontrast till detta styrs verksamhe-
ten i en så kallad mekanisk byråkrati istället av skriftliga regler och procedurer. 
Här standardiseras alltså själva arbetet/arbetsuppgifter genom utarbetningen av 
tydliga regler och procedurer och själva formaliseringen av arbetsuppgifterna 
koordinerar och kontrollerar de anställda (Mintzberg, 1980/1999; se även Svens-
son 2008). Det faktum att yrkesutövarna i professionella byråkratier har ett stort 
handlingsutrymme kan dock leda till problem för organisationen. Innebörden av 
detta är att de professionella först och främst är lojala med sin profession och 
inte med den organisation där de praktiserar denna. En följd av detta kan vara att 
både organisationens och klienternas behov ignoreras (Mintzberg, 1999). Orga-
nisationsledningens förmåga att styra och kontrollera aktiviteten i dessa organi-
sationer (professionella byråkratier) är alltså begränsade. Istället har de profes-
sionella ett stort handlingsutrymme i de processer som mötet med klient/patient 
innefattar såsom informationsinhämtning, diagnostisering och val av me-
tod/behandling. Dessa möten är dessutom ofta känsloladdade, specifika och dif-
fusa, ett faktum som ställs mot byråkratiska krav på universalism och affektiv 
neutralitet. Detta beskrivs ofta leda till en slags rollkonflikt bland personalen, 
dvs. skall organisationen och dess regler eller patienten och dennes (uppfattade) 
behov ges företräde (Svensson, 2008).

Professionellas handlingsutrymme kan alltså innebära allvarliga problem för or-
ganisationen i de fall yrkesutövarna sätter egna eller klienters behov framför or-
ganisationens. Innebörden av ett professionellt styrningsideal och förhållandet 
mellan professionellt handlingsutrymme (självständighet och kontroll över hur 
arbetet utförs) och byråkratisk (politisk) kontroll, dvs. det faktum att detta arbete 
inte går att styra med detaljerade regler, har också utsatts för kritik och kallats 
”organisationens blinda fläck” och ”demokratins svarta hål” (Johansson 1992; 
Rothstein, 2002). Lång utbildning samt indoktrinering av etiska regler, vilket 
garanterar en socialisering in i yrkets moraliska och normativa sidor, tillsam-
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mans med intern kollegial kontroll, ses som en lösning på detta dilemma. Ge-
nom viss utbildning skaffar sig staten en garanti för att arbetet kan utföras på 
distans utan direkt kontroll. Statligt sanktionerade utbildningar och legitimering 
är alltså det som tryggar samhällets och klientens tilltro till de professionella. 
Sammanfattningsvis har alltså professionella yrkesutövare en relativt stor själv-
ständighet i förhållande till den lokala organisationsledningen då de kontrolleras 
av den egna yrkesorganisationen (och professionella kollegor) via en kollegiali-
tetsprincip snarare än av statliga organ och organisationen (Svensson, 
2002a/2008). Utifrån denna kollegialitetsprincip ställer också professioner krav 
på självständigt arbete. 

Kravet på så kallad yrkesautonomi anses också utgöra ett kärnelement i väl-
färdsyrken såsom sjuksköterskeprofessionen (Rothstein, 1987). Inom profes-
sionssociologin beskrivs autonomi både på en kollektiv och på en individuell 
nivå. Autonomi på en kollektiv nivå innebär att professionen har möjlighet att 
välja de ekonomiska villkor som kopplas till arbetet samt var arbetet skall för-
läggas och hur det skall organiseras (Freidson, 1988). Även Eraut (1994) beskri-
ver hur autonomi härrör till professionen som helhet och innebär att det endast 
är professionen som kan definiera och avgöra medlemmarnas kompetens och 
uppträdande. Autonomi på en individuell nivå innebär istället att den professio-
nella har rätt att bestämma över arbetets innehåll (att kontrollera och planera sitt 
eget arbete), dvs. en slags teknisk autonomi. Denna sistnämnda form beskrivs 
också som en avgörande faktor för professionens status (Freidson, 1988). 

Detta leder till att två grundläggande villkor för kontroll och styrning, nämligen 
dels en acceptans för ledningens roll att kontrollera arbetet och dels en möjlighet 
att standardisera arbetet, saknas i många av de organisationer där professionella 
”producerar” olika typer av offentliga tjänster. En begränsad förmåga att defini-
era arbetsprocessens natur samt att definiera arbetets produkt leder alltså till att 
dessa arbetsuppgifter är olämpliga för både marknads- och organisatorisk kon-
troll. Detta innebär i sin tur att styrning av professionella utgör ett problem för 
många av de reformer som följer NPM (Evetts, 2006a).

Välfärdsorganisationer och dess specifika villkor  
Det finns också flera olika organisationsteoretiska bidrag som lyft fram och dis-
kuterat specifika villkor och dilemman som karaktäriserar produktionen av soci-
ala välfärdstjänster (offentliga organisationer). Denna diskussion har bland annat 
förts med utgångspunkt i de problem som hanteras genom att diskutera skillna-
den mellan så kallade ”wicked problems” (vilda problem) och ”tamed problems” 
(tama problem) (Rittel & Webber, 1973: Harmon & Mayer, 1986). Den först-
nämnda problemtypen hanteras inom välfärdsorganisationer och utmärks av att 
dessa är närapå omöjliga att avgränsa på ett tydligt sätt. Därmed är det också 
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svårt att hitta enkla lösningar på dessa problem. Till skillnad från detta karaktä-
riseras så kallade ”tama problem” av en möjlighet både till avgränsning och lös-
ning och dessa hanteras exempelvis av ingenjörer. Även dessa problem kan dock 
vara både komplexa samt resurs- och tidskrävande. Skälet till att författarna be-
nämner dessa problem som ”vilda” beskrivs på följande sätt.

”We are calling them ’wicked’ not because these properties are 
themselves ethically deplorable. We use the term ’wicked’ in a 
meaning akin to that of ’malignant’ (in contrast to ’benign’) or ’vi-
cious’ (like a circle) or ’tricky’ (like a leprechaun) or ’aggressive’ 
(like a lion, in contrast to the docility of a lamb)” (Rittel & Web-
ber, 1973:160). 

“Vilda problem” är alltså till sin natur svåra att avgränsa bland annat på grund 
av att de ibland utgör ett symptom på ett annat problem (Rittel & Webber, 
1973). Hälsovårdspersonal kan därför behöva ha inblick i flera olika delar av 
patientens livsvillkor av vilka många till en början kan vara okända. Detta illu-
strerar hur problemet kan växa på ett oförutsägbart sätt, det är så att säga ”vilt”. 
Effektiviteten i organisationer som producerar sociala välfärds-organisationer 
kan därför inte värderas utifrån klara tekniska kriterier utan måste värderas nor-
mativt (Harmon & Mayer, 1986). Till de mer välkända bidragen när det gäller 
beskrivningen av de specifika villkor och dilemman som kännetecknar sociala 
välfärdsorganisationer kan dock ”Street-Level Bureacracy” av Michael Lipsky 
(1980) och ”Human Service Organizations” av Yeheskel Hasenfeld (1983) räk-
nas.

Gräsrotsbyråkratier
I boken ”Street-Level Bureacracy” beskriver Lipsky hur ett stort handlingsut-
rymme är nödvändigt i sociala välfärdsorganisationer på grund av svårigheten 
att utforma regler som täcker alla möjliga aspekter av en individs behov av 
hjälp. Detta innebär att en kontextuell värdering är nödvändig i varje enskilt fall. 
Med andra ord, om människor skall få likvärdig behandling så krävs det att de 
behandlas olika vilket i sin tur kräver att de professionella har ett stort hand-
lingsutrymme. Därmed betraktas frånvaron av regler och standarder påförda 
ovanifrån inte som en brist utan snarare som en nödvändig premiss för att kom-
plexa, moraliska och föränderliga problem skall kunna hanteras på ett fram-
gångsrikt sätt. Ett stort handlingsutrymme är med andra ord ett strukturellt drag i 
sociala välfärdsorganisationer (Lipsky, 1980, se även Vinzant & Crothers, 1998; 
Freidson, 2001). Så kallade gräsrotsbyråkrater, såsom exempelvis sjuksköters-
kor, lärare och poliser, utsätts därför för en lägre grad av direkt kontroll i form 
av övervakning, utan kontrolleras istället mer indirekt i form av passiva byråkra-
tiska tekniker och strukturer. Huvudtemat i Lipskys resonemang är dock att des-
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sa organisationer, förutom att vara flexibla och anpassa tjänsterna efter varje en-
skild individ, dessutom måste hushålla med organisationens resurser och tilldela 
tjänsterna på ett rättvist sätt och därmed utsätts för motstridande krav. Därmed 
belyses hur de anställda i dessa välfärdsorganisationer tilldelas en roll som en 
slags portvakter. Denna roll är tydligast i förhållande till de anställda i första lin-
jen som möter patienter och avgör om dessa skall få tillgång till organisationen 
och dess resurser eller nekas tillträde. 

Sociala välfärdsorganisationer (Human Service Organizations) 
Även Hasenfeld (1983) diskuterar i sin beskrivning av sociala välfärdsorganisa-
tioner hur den aktivitet som pågår i dessa utgörs av relationer mellan personal 
och klient/patient och baseras på professionell kunskap och handlingsutrymme. 
Precis som andra formella organisationer är sociala välfärdsorganisationer enhe-
ter inrättade för att nå bestämda mål utifrån viss kunskap och metod och uppvi-
sar därmed också många byråkratiska drag såsom specialisering, legal-rationell 
auktoritet och standardiserade rutiner. Det som skiljer dem från andra byråkra-
tiska organisationer är dock att det arbete som utförs i dessa handlar om att be-
handla, stödja och förändra människor. Det vill säga, själva ”råmaterialet” i den 
produktion som pågår utgörs av människor och den aktivitet som pågår syftar till 
att på olika sätt ingripa i människors liv (Hasenfeld, 1983/1992). Detta leder i 
sin tur till att det finns moraliska gränser för hur mål formuleras och för vilka 
metoder som tillämpas då varje ingripande har konsekvenser för den människa 
det riktas mot. Den ”serviceteknologi” (det system) som tillämpas måste därför 
vara moraliskt försvarbar. Detta krav på moraliskt försvarbara handlingar är tätt 
förbundet med frågan om tillit. Tillit krävs för att den tjänst som erbjuds skall 
tjäna sitt syfte, dvs. för att klienten skall ”tro” på det råd som ges måste han/hon 
känna tilltro till (lita på) yrkesutövarens kvalifikation och sätt att agera. Hasen-
feld (1983) uttrycker dock en viss pessimism kopplat till dessa organisationers 
möjligheter att lyckas med sitt uppdrag på grund av att samhällets krav och för-
väntningar på de tjänster som produceras är i princip obegränsat samtidigt som 
dessa organisationers kompetens och resurser är begränsade.  

Professionellt arbete - i spänning mellan organisation och profes-
sion
Som framgått ovan är professionella arbetsorganisationer (skolor, universitet, 
sjukhus etc.) hierarkiskt uppbyggda, specialiserade och regelstyrda men har tra-
ditionellt sett kännetecknats av ett relativt stort utrymme för de professionella 
yrkesutövarna att bestämma hur arbetet skall planeras och utföras. Själva arbetet 
består av att utöva kunskaper, hantera symboler, lösa problem och förmedla 
tjänster till individer eller andra organisationer (Svensson, 2002a/2002b/2008). 
Det som karaktäriserar professionellt arbete är alltså att yrkesutövarna med ut-
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gångspunkt i högre utbildning, en specifik kunskapsbas och kompetens, utför 
sina arbetsuppgifter och självständigt gör olika val. Professionellt arbete bygger 
alltså på så kallad diskretion som i denna avhandling används synonymt med 
handlingsutrymme vilket också har en normativ dimension då professionella 
värderar och eftersträvar handlingsutrymme i det dagliga arbetet (Hellberg, 
1991). Evetts diskuterar handlingsutrymme på följande sätt. 

…professional discretion enables workers to assess and evaluate cases 
and conditions, and to assert their professional judgement regarding 
advice, performance and treatment. To exercise discretion, however, 
requires the professional to make decisions and recommendations that 
take all factors and requirements into account. These factors and re-
quirements will include organisational, economic, political and bu-
reaucratic conditions and constraints”. (Evetts, 2002:345) 

Citatet belyser hur handlingsutrymme är relationellt dvs. skapas i förhållande till 
en motpart (Hellberg, 1991), exempelvis av sättet att organisera arbetet, och hur 
professionellt arbete sker utifrån vissa specifika omständigheter. Professionella 
yrkesutövare utför alltså sitt arbete utifrån organisationens särskilda villkor och 
professionella styrs av olika policies, regler och regleringar som definieras av 
organisationen. Professionellt arbete blir därför aldrig bättre än de villkor orga-
nisationen erbjuder och en förändrad styrning och/eller organisering leder alltid 
till att villkoren för arbetet förändras (Svensson, 2008; Moos, 2004). Samtidigt 
förväntas professionella yrkesutövare göra olika typer av val och bedömningar 
med utgångspunkt i professionell kunskap och etik. Detta illustrerar hur profes-
sionella i offentlig sektor måste hantera dilemmat att arbeta i enlighet med både 
professionella värden och etik och arbetsorganisatoriska mål (Hasenfeld, 1983; 
Lipsky, 1980). Detta beskrivs ofta i termer av en slags spänning mellan profes-
sion och organisation (se exempelvis Evetts, 2006a; Evetts 2006b; Freidson, 
2001; Svensson, 2008). 

Detta illustreras exempelvis av att professionellt arbete styrs av både professio-
nella och organisatoriska regler och resurser. Organisatoriska resurser kan vara 
både materiella, såsom maskiner, byggnader och annan typ av utrustning men 
också symboliska såsom exempelvis organisationens namn och status. Den 
främsta professionella resursen är istället kollegialitet som innebär att medlem-
mar tillhörande samma profession kontrollerar varandra med utgångspunkt i 
speciella kunskaper och en etik som förvaltas av en yrkesorganisation (Svens-
son, 2008). Organisatoriska resurser är istället relaterade till arbetsorganisatoris-
ka regler, hierarkiska auktoritet och kontroll. Det främsta skälet till att profes-
sionella söker medlemskap i organisationer är för att de i och med detta får ta 
del av de resurser organisationen besitter. I och med detta medlemskap måste de 
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professionella dock överlåta en del av kontrollen till organisationen vilket i sin 
tur påverkar de professionellas autonomi (ibid.).  

”The professional or craft model stresses the highly socialized in-
dividual as the seat of rationality, and legitimizes that person’s 
right to decide and act in an autonomous manner. When bureau-
cratic organizations and their managers come onto the scene, they 
emphasize the wisdom and necessity of placing constraints on in-
dividual decision-making, in the names of efficiency, quality and 
equity (Scott, 1985:125). 

När det gäller sjuksköterskeprofession är denna spänning inget nytt då profes-
sionen aldrig varit oberoende av sjukvårdssystemet och dess organisationer utan 
alltid varit tvungen att möta både professionella och organisatoriska krav (Hjort, 
2008). Studier av sjuksköterskans professionaliseringssträvanden i Sverige illu-
strerar denna spänning genom att beskriva hur sjuksköterskans professionella 
krav genom tiderna ”… matchats mot sjukvårdshuvudmännens krav på kost-
nadseffektivitet och flexibel resursanvändning (Evertsson, 2002:93). Sjukskö-
terskeprofessionen beskrivs som en slags hybrid av profession och byråkrati. Å 
ena sidan erhåller de en licens som representerar ett monopol över ett visst kun-
skapsområde och praktik med medföljande handlingsutrymme. Å andra sidan är 
de samtidigt underordnade både läkarprofessionen och en byråkratiskt definierad 
arbetsdelning som ger dem en synnerligen specialiserad och avgränsad roll. 
Sjuksköterskan utför alltså ett specialiserat professionellt arbete i en komplex 
arbetsdelning vilket kontrolleras och koordineras av både läkare och che-
fer/ledning (Scott, 1985). Sjukvårdsorganisationer beskrivs också präglas av en 
ökande grad av konflikt på grund av alltmer uttalade krav på effektivitet som 
bland annat leder till att chefer i allt större utsträckning kontrollerar och ser över 
bemanning. Denna konflikt märks dels mellan chefer och läkare, då dessa grup-
per betonar olika kriterier i sättet att fatta beslut, och dels mellan chefer och 
andra hälsovårdande professioner såsom exempelvis sjuksköterskan. Samtidigt 
som professioner kämpar för att försvara sin status ser che-
fer/organisationsledning professionella rättigheter som ett hinder för flexibilitet 
och kostnadsbesparing. Följden av detta är enligt Scott att ”managers are in-
creasingly likely to promote deprofessionalization, if not proletarization, of al-
lied health workers” (1985:119).

NPM leder till ökad spänning 
Inom professionssociologin beskrivs hur professionella idag är tvungna att han-
tera en rad olika spänningar på grund av att offentlig sektor kännetecknas av 
snabba och genomgripande organisatoriska förändringar; minskade resurser, 
ökade krav på professionell utveckling och klientorienterade praktiker. Dessa 



42

spänningar utmanar på olika sätt den professionella genom konkurrerande krav 
likväl som gränsarbete och gränsöverskridande (Aili & Nilsson, 2007).
Inom den professionssociologiska forskningen diskuteras också hur den kritik 
som under starkt internationellt inflytande och ofta med nyliberala utgångspunk-
ter började formuleras under 1980-talet och som fick sina största effekter under 
1990-talet fokuserade bland annat professionella grupper; besparingar medförde 
personalminskningar och förändrade arbetsvillkor i såväl privat som offentlig 
sektor. Medborgarnas valfrihet som konsumenter stärktes och tidigare offentliga 
monopol gjordes tillgängliga för privata entreprenörer. Reformerna beskrivs ha 
handlat dels om att förflytta och upplösa gränser mellan privat och offentlig sek-
tor eller att flytta funktionssätt från den ena till den andra vilket resulterat i att 
sättet att styra arbetet och andra strukturella villkor blivit mer lika i de båda sek-
torerna. Förändringar av den offentliga sektorn beskrivs alltså ha haft stor bety-
delse för professionellas villkor och värderingar (Svensson, 2002a/2002b). Me-
dan skillnaderna mellan professionella i den offentliga och den privata sektorn 
uppges ha minskat gällande organisation och styrning har skillnaderna gällande 
resurser istället ökat. Svensson (2002a) lyfter fram en rad exempel på studier 
som visar hur förlorarna återfinns i den kvinnligt dominerade offentliga sektorn 
medan vinnarna återfinns i den manligt dominerade privata sektorn vad gäller 
t.ex. belöningar, resurser och arbetsmiljö.  

NPM innebär alltså förändrade och/eller nya principer för styrning, administra-
tion och organisation av offentlig sektor och organisatoriska förändringar som 
påverkar professionellas arbetsvillkor (Evetts, 2006a; Evetts, 2006b; Svensson, 
2008; Svensson & Karlsson, 2008). I Skandinavien har sådana reformer och för-
ändringar av offentlig sektor och dess organisationer bland annat syftat till att 
öka effektivitet och främja service-kvalité (Aili & Nilsson, 2007). Marknadise-
ring och managerialism kondenseras i en process som resul-terar i en generellt 
ökande nivå av organisation i arbetsorganisationer och särskilt i professionella 
arbetsorganisationer; mer effektiva och avgränsade enheter skapas (Svensson & 
Evetts, 2003). Många av de förändringar som resulterat i en ökad grad av orga-
nisation i en strävan att skapa mer företagsliknande former och dessa föränd-
ringar har visat sig ha både positiva (enklare rutiner och snabbare handläggning) 
och negativa effekter (mindre teamarbete, mindre kompetensutveckling, ökad 
ekonomisk styrning och större arbetsbelastning) för professionella. (Svensson, 
2002a). NPM omdefinierar professionella organisationer till mer ”fullfjädrade” 
organisationer när det gäller identitet, hierarki och rationalitet (Svensson & 
Evetts, 2003). Detta överensstämmer med beskrivningen av ”organisation” som 
en av samtidens mäktigaste institutioner vilket diskuterades i föregående kapitel 

Reformpaketet har därmed inneburit organisatoriska, ekonomiska och politiska 
förändringar som hotar professioner genom att reducera deras autonomi och yr-
kesmässiga kontroll av arbetet.  
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”The conditions of trust, discretion, and competence, historically 
described as necessary for professional practice, are continually 
being challenged or certainly changed” (Evetts, 2006b:515).  

Dessa utmaningar beskrivs som särskilt uppenbara i skolan och sjukvården 
(Evetts, 2006b; Power, 1997). De processer som kan kopplas till NPM förändrar 
därmed förhållandet mellan organisationens logik och professionens logik vilket 
i sin tur påverkar professionella och deras relation till sättet att styra organisatio-
nen men också deras interaktion med klienter. Sådana processer kan också på-
verka kollegiala relationer (Svensson & Karlsson, 2008). Vissa av de reformer 
som följt NPM anses ha inneburit att aktörer utanför professionen, såsom exem-
pelvis administratörer, i större utsträckning styr professioner och professionellt 
arbete och därmed ha påverkat professionellas autonomi och självbild (Jonner-
gård & Erlingsdottir, 2008). Populära managementidéer såsom TQM (Total Qu-
ality Management) betonar kunders (patienters) krav och till-fredsställelse snara-
re än professionell kompetens och autonomi och handlings-utrymme hos profes-
sionella ”i frontlinjen”, dvs. som arbetar i direkta möten med ex. patienter, kon-
trolleras av arbetsorganisationens chefer (Svensson & Evetts, 2003). 

I vården uppges NPM ha inneburit alltmer uttalade krav på effektivitet och pati-
entcentrerad vård (Kowalscyk, 2002) och förändrade arbetsvillkor (Ekstedt & 
Sundin, 2006; Svensson, 2002; Lindgren 1999) bl.a. för sjuksköterske-
professionen (Davies, 1995; Allen, 2001). Oroande tendenser i sjuksköterskans 
upplevelse av trivsel och arbetstillfredsställelse kopplas också ihop med arbetets 
organisering och förändringar av arbetet (se ex. Hallin & Danielsson, 2007). 
Krejsler (2005) varnar för att sjuksköterskor i samband med NPM dras in i en 
proletariseringsprocess då de förflyttas från en holistisk approach till arbetsvill-
kor som i större utsträckning liknar de villkor som länge kännetecknat industriell 
produktion. Arbetet differentieras och bryts upp i olika områden för att kunna 
”producera” varje enhet till så låg kostnad som möjligt.  

Förutom professionssociologisk forskning visar även andra bidrag hur NPM le-
der en slags spänning mellan organisation och profession. Ett exempel på detta 
är beskrivningen av hur NPM i en svensk kontext var främmande för många 
professionella yrkesutövare i den offentliga sektorn men hur den nationella ni-
vån, såsom exempelvis statliga verk, kommunernas och landstingens riksorgani-
sationer och vissa fackliga organisationer, ”var redo att ta steget från kritik till 
konkret förändringar av den offentliga sektorns styrning” (Hasselbladh et al, 
2008:61). Även diskussionen om verksamhetsregimer och styrningsregimer och 
hur verksamhetsregimer kännetecknas av starka reproducerande mekanismer 
och betydande stabilitet är intressanta i förhållande till denna avhandling och då 
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särskilt beskrivningen av vad som händer när verksamhetsregimer möter nya 
styrambitioner (NPM).  

”När en styrningsregim baserad på NPM etableras, antas de anställda 
böja sig för tvånget men inte ändra sig. De tvingas leva med ’dubbla 
regimer’, en officiell styrningsregim präglad av det nya och den gamla 
verksamhetsregimen som är ett med de anställdas yrkesidentitet, men 
som nu är inofficiell och undertryckt” (Hassebladh et al., 2008:73). 

Vidare beskrivs hur offentliga verksamheter blir mer företagslika på grund av de 
styrningspraktiker som NPM anvisar och hur konsekvensfyllda effekter uppstår 
som en följd av detta. Detta beror dels på att management i sig tillämpas men 
också på grund av att mötet mellan management och de praktiker och värden 
som kännetecknar offentlig sektor och dess organisationer är problematiskt. En-
ligt Hasselbladh et al. (2008) finns det ett gemensamt drag i den kritiska forsk-
ningen om NPM som presenterats både i Sverige och internationellt som bör 
tydliggöras. Själva innebörden i detta är att offentliga organisationer ”kolonise-
ras” av en allt mer genomgripande instrumentell och strategisk handlingslogik 
och att NPM, som en exponent för dessa tendenser, undergräver historiskt eta-
blerade politiska och professionella målsättningar i den offentliga sektorn och de 
relationer och praktiker som utgör välfärdstjänstearbetets verksamhetsregim.

Samtidigt menar andra att NPM och den omorganisering som följer detta re-
formpaket innebär nya möjligheter för sjuksköterskeprofessionen. Kuhlmann 
(2003) diskuterar exempelvis hur läkarprofessionen genomgår omfattande an-
passningsprocesser med den gemensamma nämnaren att olika typer av organi-
satoriska förändringar gynnar teamwork, integration, och flexibilitet framför 
den ”autonoma ensamarbetaren”. Slutsatsen är att detta leder till en ökad 
genomsläpplighet i de professionella gränserna, och på så vis utmanas den me-
dicinska hegemonin (Kuhlmann, 2003), kanske på ett sätt som gynnar sjukskö-
terskeprofessionen. Även Svensson & Evetts (2006) betonar att det, parallellt 
med en generell utmaning mot de professionella, finns kvinnodominerade 
vårdyrken som upplever en reformation i form av ny kontroll över sitt arbete 
och en social rörlighet uppåt i hierarkin (se även Blomgren, 1999).  

Yrkesprofessionalism och organisatorisk professionalism 
Ett sätt att diskutera spänning mellan organisation och profession är att utgå från 
Evetts (2006a/2006b) beskrivning av hur två olika, och på många sätt kontraste-
rande, idealtypiska former av professionalism håller på att växa fram i kun-
skapsbaserat servicearbete; yrkesprofessionalism och organisatorisk professio-
nalism. Här illustreras hur professionalism som styrningsverktyg kan grundas 
antingen i professionens logik eller i organisationens logik. 
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Yrkesprofessionalism baseras på och drivs av en professionens logik, dvs. på 
kollegialitet, professionell kunskap, tillit från ledningsnivå och professionell 
etik. Denna form av professionalism baseras alltså på autonomi och oinskränkt 
bedömning av professionella i komplexa fall och handlingsutrymme är därför en 
central aspekt. Kontroll operationaliseras här av de professionella själva guidade 
av professionella koder och etik (kollegialitet) som övervakas av professionella 
förbund. Grunden för denna utgörs av gemensamma utbildningssystem, praktisk 
träning och utvecklandet av starka yrkesidentiteter och kulturer. Denna logik har 
också varit stark historiskt sett (ibid.). Professionella beskrivs också ha en stark 
identifikation med yrkesprofessionalism vilket förklaras i termer av att de pro-
fessionella sätter sin profession framför ”sin” organisation beroende på att iden-
tifikationen med professionen (den professionella identiteten) utvecklas redan 
under utbildningen och dessutom är bestående medan organisationerna kan väx-
la (Heggen, 2008).

Organisatorisk professionalism baseras på och drivs istället av en organisatorisk 
logik och inkluderar standardiserade arbetsprocedurer och styrning av verksam-
heten, genom t.ex. reglering, mätning och utvärdering av prestationer i relation 
till uppsatta mål samt förmedlas och verkställs av ledningsnivån. Här införlivas 
alltså rationell-legala former av auktoritet och hierarkiska strukturer gällande 
ansvar och beslutsfattande. Denna idealtypiska form av professionalism åter-
speglar därmed byråkratiska ideal för hur en organisation styrs bäst och överens-
stämmer därmed med beskrivningen av hur styrningsideal från privat sektor i 
ökad utsträckning överförts till offentlig sektor och därmed också till professio-
nellt arbete. Organisationsprofessionalismen bygger också på en slags ”inre” 
kontroll, dvs. för inte enbart med sig externa kontrollmekanismer, vilket diskute-
ras med utgångspunkt i Foucaults begrepp ”governmentality” (en slags ansva-
riggörande). Via detta begrepp beskriver Foucault hur människor i det moderna 
samhället lärt sig att kontrollera sig själva samt lärt sig att styras av andra. Ge-
nom att ”ladda” begreppet professionalism (professionell) med en särskild bety-
delse, t.ex. att följa organisatoriska regler och rutiner, kan man få professionella 
yrkesutövare att kontrollera sig själva och agera utifrån en organisatorisk profes-
sionalism istället för en yrkesmässig professionalism. Närmare bestämt få pro-
fessionella yrkesutövare att vara professionella genom att följa organisatoriska 
regler och resurser snarare än genom att följa professionella normer/etik (Four-
nier, 1999).

Sammanfattningsvis illustreras här alltså hur professionellt arbete kan organise-
ras och styras antingen utifrån yrkesmässiga principer (yrkesprofessionalism) 
eller utifrån byråkratiska principer (organisatorisk professionalism). Evetts me-
nar också att yrkesprofessionalismen hotas då professionella grupper i samband 
med NPM möter ökade krav att ersätta förtroende med övervakning och offent-
liga former av reglering och ansvarighet samtidigt som den organisatoriska pro-
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fessionalismen vinner mark i takt med att chefer i servicesektorn konstruerar och 
använder diskursen både för att leda och kontrollera anställda ”på distans” och 
för att motivera de anställda att bli moraliskt engagerade i sitt arbete och ge obe-
gränsad service till klienterna. I dessa förändrade kontexter tycks en organisato-
risk eller ”ny” form av professionalism att utvecklas (Evetts, 2006a/2006b; 
Svensson, 2008).  
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METOD, MATERIAL OCH FORSKNINGSPROCESS  

Syftet med detta kapitel är att beskriva forskningsprocessen genom att beskriva 
de metoder och analytiska förhållningssätt som tillämpats. Kapitlet innehåller 
en beskrivning av den ”praktiska” processen och övergripande reflektioner över 
de överväganden och val som gjorts under processens gång. Eftersom forska-
rens syn på världen (ontologi) och på vilka möjligheter det finns att nå kunskap 
om denna (epistemologi) präglar hela forskningsprocessen, från syftets formule-
ring till de resultat som presenteras, inleds dock kapitlet med en presentation av 
mina antaganden. 

Grundläggande antaganden – ontologi och epistemologi 
När det gäller min syn på verkligheten så anser jag att det finns något utöver den 
materiella och observerbara världen som är en del av vår verklighet. Det innebär 
att jag anser att det finns grundläggande egenskaper som inte kan mätas eller 
kvantifieras. Eftersom jag befinner mig inom det samhällsvetenskapliga fältet, 
inom det arbetsvetenskapliga ämnet samt att jag genom min grundutbildning 
utrustat mig med ett sociologiskt perspektiv är detta något av ett ”naturligt” 
ställningstagande. Precis som Miles & Huberman (1994) påpekar så menar jag 
att studiet av samhället och mänskliga relationer, i princip, förutsätter förkastan-
det av en realistisk verklighetssyn, dvs. att det finns en enda ”sann” verklighet. 
Det är dock viktigt att förtydliga att, trots att jag tror på att en annan typ av verk-
lighet än den observerbara och fysiska existerar, så existerar inte sociala feno-
men och strukturer endast i en slags tankevärld. Istället är en del av dessa feno-
men och strukturer i högsta grad observerbara på grund av att de följer en slags 
lagar och regler som gör att vi till viss del kan förutsäga och observera dessa. Ett 
exempel på detta är hur genusordningen påverkar arbetsmarknaden genom ska-
pandet av föreställningar om vad som är typiska ”kvinnojobb” respektive 
”mansjobb”. Följande citat illustrerar på vilket sätt samhällsvetenskapen hante-
rar något annat än enbart den fysiska och observerbara verkligheten.

”Unlike researchers in physics, we must contend with institutions, 
structures, practices, and conventions that people reproduce and trans-
form. Human meanings and intentions are worked out within the 
frameworks of these social structures – structures that are invisible but 
nonetheless real” (Miles & Huberman, 1994:4).  

Ovanstående citat illustrerar hur sociala fenomen, som till exempel språket och 
olika typer av hierarkier, existerar i den objektiva verkligheten och påverkar det 
mänskliga beteendet eftersom människor tolkar dessa på ett likartat sätt. På så 



48

vis blir även dessa fenomen verkliga och möjliga att studera. Detta kan knytas 
till förståelsen av institutioner som socialt skapade, som ett resultat av en 
gemensam förståelse av verkligheten. Genom att tillämpa nyinstitutionell teori 
antar jag att den institutionella omgivningen påverkar utformningen och utveck-
lingen av den verksamhet organisationer bedriver utan att detta går att mäta på 
ett tydligt sätt. Detta innebär att det är svårt att visa ett tydligt samband mellan 
den institutionella omgivningens innehåll och organisatorisk handling. Furusten 
(2007) betonar också hur antagandet att mentala, legala och sociala strukturer 
som är socialt konstruerade påverkar organisationer är mycket problematiskt för 
den som är övertygad om att världen består av tydliga och mätbara samband 
men hur den som har en annan inställning till kunskap ser ett stort förklarings-
värde i detta.

Detta ontologiska ställningstagande utesluter ett renodlat positivistisk veten-
skapsparadigm som grundar sin syn på verkligheten på en naiv realism och för-
utsätter en ”verklig” verklighet driven av oföränderliga naturlagar och meka-
nismer. Innebörden av detta är att vetenskapen endast kan besvara frågor som 
rör ”hur saker och ting verkligen är och fungerar”. Det faktum att vetenskapen 
inom det positivistiska paradigmet uttrycker den nyvunna kunskapen i form av 
tids- och kontextfria generaliseringar, många gånger uttryckta i form av förenk-
lade orsak-verkan samband, anser jag också vara problematiskt. Istället anser jag 
att det är just tiden och kontexten som är betydelsefull och intressant. Att forska 
om hur de idéer om organisering av offentlig sektor, som är populära just nu, 
påverkar professionellas arbete (vilket i denna avhandling illustreras av sjukskö-
terskeprofessionen) är relevant och intressant just på grund av att det rör sig om 
denna speciella kontext med dess speciella förutsättningar. Att så att säga, ”skala 
bort kontexten” eller tidsperspektivet, dvs. att dessa förändringar sker just nu, 
skulle göra det hela mindre intressant. Detta överensstämmer med det kritiska 
paradigments syn på att ett viktigt kvalitetskriterium för vetenskapliga studier är 
huruvida dessa placeras i ett historiskt sammanhang och tidsperspektiv, en slags 
”historical situadedness”. Här betonas alltså vikten av att forskaren redogör för 
de sociala, politiska och ekonomiska förhållanden som påverkar det studerade 
fenomenet (Guba & Lincoln, 1994). Detta har jag i denna avhandling också ef-
tersträvat genom att relatera de förändringar som studerats till en aktuell och 
övergripande reformrörelse, NPM.  

Forskarens epistemologiska antaganden ”avslöjar” dennes syn på kunskap och 
hur kunskap skapas, det vill säga hur relationen mellan forskaren och studieob-
jektet ser ut. När det gäller denna fråga anser jag att kunskapen skapas i interak-
tion mellan mig som forskare och det jag studerar. Detta beror på att jag som 
forskare bär med mig en särskild erfarenhet och förförståelse som påverkar valet 
av vilka frågor jag kommer att ställa och hur jag formulerar dessa. Detta ställ-
ningstagande påverkas även av mina ontologiska antaganden eftersom min syn 
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på verkligheten påverkar vilka teorier jag ”tror” på och därmed vilka teorier jag 
kommer att tillämpa.  

Följden av detta är att det positivistiska och det post-positivistiska paradigmet 
måste uteslutas eftersom dessa förutsätter att det inte finns någon sådan påver-
kan. Eller rättare sagt att en sådan påverkan mellan forskaren och studieobjektet 
kan uteslutas om forskaren använder rätt metoder. Det bör dock nämnas att det 
post-positivistiska paradigmet präglas av en modifierad objektivism och av en 
mer kritisk tradition än det positivistiska. Utifrån en positivistisk kunskapssyn 
betraktas alltså forskaren och studieobjektet som oberoende enheter med inne-
börden att forskaren antas kunna studera utan att varken påverka eller påverkas. 
Det innehåller dessutom ett antagande om att tillämpandet av vissa procedurer 
och metoder utesluter risken för subjektiva inslag såsom värderingar. Istället 
förutsätts forskaren vara objektiv (Guba & Lincoln, 1994). Som nämnts ovan 
anser jag detta vara en omöjlighet på grund av att forskaren är en individ som, 
även om denne strävar efter en objektiv hållning på olika sätt förmedlar mening. 
Däremot anser jag att post-positivismens syn på objektiviteten som ett ”regulato-
ry ideal” i många fall är användbar. Enligt min uppfattning bygger också veten-
skapssamhället till stor del på detta genom dess instanser för prövning och 
granskning. Diskussionen om huruvida vetenskapen är värdeneutral eller inte är 
en diskussion som förts under lång tid. Exempelvis uttrycker Weber i sin veten-
skapslära att forskaren är en social och kulturell varelse vilket gör det omöjligt 
för honom/henne att anta en objektiv hållning. Vetenskapen skall dock, enligt 
Weber, endast uttala sig om fakta, det som ”är”, och inte det som ”bör vara”. 
Detta resonemang kan tyckas vara motsägelsefullt men jag kan relatera detta till 
min egen åsikt. Enligt den, vilket jag också beskriver ovan, förmedlar forskaren 
i sitt val av forskningsfrågor värden och meningar. Däremot strävar jag efter en 
slags objektivitet i den process som följer efter syftets formulering genom att 
tillämpa metoder och analysstrategier godkända av vetenskapssamhället och där-
igenom motverka alltför skadlig subjektivitet. Denna ståndpunkt kan jämföras 
med den ovan nämnda post-positivistiska strävan efter objektivitet som ett ”re-
gulatory ideal”. Jag menar alltså att man kan diskutera objektivitetens vara eller 
icke-vara i olika nivåer. 

Forskningsprocessen 
Att färdigställa en akademisk avhandling är en process som inte är helt lätt att 
beskriva då den består av kreativa och intuitiva tankekedjor nära på omöjliga att 
förklara för andra (jfr May, 1994; Starrin, 1991). Samtidigt är det en viktig upp-
gift för forskaren att beskriva hur hon/han praktiskt gått tillväga och genomfört 
sitt arbete. Här presenteras därför de metoder och material som tillämpats samt 
det sätt varpå det empiriska materialet analyserats. Detta för att läsaren skall få 
en inblick i och förståelse för de val jag gjort under processens gång och hur det 
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praktiska arbetet sett ut och därmed kunna dra slutsatser om eventuella styrkor 
och svagheter i arbetet.

Att på ett tydligt sätt redogöra för forskningsprocessen blir i en sammanlägg-
ningsavhandling än mer komplext då en sådan omfattar olika artiklar som var 
och en representerar en slags forskningsprocess i sig. I ett försök att förtydliga 
avhandlingens olika ”delar” och relationen mellan dessa beskrivs därför inled-
ningsvis de olika artiklarna och de studier dessa baseras på i följande matris.

Artikel Artikel 1 
The implementation 
of process orienta-
tion at a Swedish 
hospital 

Artikel 2 
Telephone advisory 
services – nursing 
between organiza-
tional and occupa-
tional professional-
ism

Artikel 3 
Effektivitet och tillgäng-
lighet – centrala be-
grepp i utvecklingen av 
sjukvårdsrådgivning via 
telefon 

Artikel 4
It takes two to tango – 
challenged conditions 
for intra-professional 
relations 

Studie ”Sjukhusstudien” ”TAS-studien” ”Dokumentstudien” ”TAS-studien” 
Empiri Intervjuer Intervjuer Dokument Intervjuer 

Här framgår hur artikel 1 ”The implementation of process orientation at a Swe-
dish hospital” baseras på den så kallade ”sjukhusstudien” som bygger på 6210

semistrukturerade intervjuer med representanter för sjukhusets ledning samt an-
ställda (läkare och sjuksköterskor). ”Sjukhusstudien” består av två delar av en 
och samma utvärdering (se Johansson, 2004), närmare bestämt av en studie av 
arbetsorganisationen (Fältholm, 2004) som bygger på 45 intervjuer, och av en 
studie av införandet av en divisionsorganisation (Jansson, 2004) som bygger på 
17 intervjuer. I ”sjukhusstudien” har jag och min medförfattare alltså analyserat 
dessa två empiriska material tillsammans, en mer utförlig beskrivning av tillvä-
gagångssättet presenteras senare. Artikel 2 ”Telephone Advisory Services – nur-
sing between organizational and occupational professionalism” baseras på den 
så kallade ”TAS-studien” som bygger på 8 semistrukturerade intervjuer med 
sjuksköterskor som arbetar helt eller delvis med telefonrådgivning inom en 
svensk primärvårdsorganisation. Artikel 3 ”Effektivitet och tillgänglighet – cen-
trala begrepp i utvecklingen av sjukvårdsrådgivning via telefon” baseras på den 
så kallade ”dokumentstudien” som bygger på kvalitativ textanalys av fyra utred-
ningar om sjukvårdsrådgivning utgivna av dåvarande Landstingsförbundet. Ar-
tikel 4 ”It takes two to tango – challenged conditions for intra-professional rela-
tions” baseras även denna på den så kallade ”TAS-studien”. Den diskussion som 
förs i artikel 4 omfattar även lärarprofessionen men i denna avhandling har jag 
valt att endast diskutera de resultat som härrör sjuksköterskorna. Två av artiklar-
na bygger alltså delvis på samma intervjumaterial men har analyserats utifrån 
olika syften och detta beskrivs mer utförligt nedan.   

10 Av dessa berörde 17 stycken den delstudie jag ansvarat för. 
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Trots att den diskussion som förs i avhandlingen främst fokuserar ”TAS-
studien” och ”dokumentstudien” så har den så kallade ”sjukhusstudien” spelat 
en avgörande roll i forskningsprocessen. Det var nämligen i samband med denna 
studie som jag fick upp ögonen dels för övergripande förändringar av svensk 
sjukvård och dels för professionernas ”styrka” dvs. hur professionell logik kan 
påverka organisatoriska förändringsprocesser.

Till en början gjordes inte någon koppling mellan ”sjukhusstudien” och ”TAS-
studien” då dessa två studier utfördes delvis oberoende av varandra. Intresset för 
sjuksköterskans telefonarbete väcktes istället då jag i samband med arbete i ett 
forskningsprojekt som fokuserade villkor för lärande och kompetensutveckling i 
callcenters (se Jansson, 2006) kom i kontakt med ett så kallat medicinskt call-
center. Detta företag, närmare bestämt den verksamhet som bedrevs och de sjuk-
sköterskor som arbetade här, fångade mitt intresse då det på ett tydligt sätt skilj-
de sig från andra callcenters. Här anställdes nämligen professionella yrkesutöva-
re med formell kompetens; sjuksköterskelegitimation och mångårig erfarenhet 
var ett krav. Samtidigt tillämpades i stort sett samma arbetsorganisation och tek-
nologi som vid övriga callcenters vilka istället utmärktes av låga krav på formell 
kompetens och högre utbildning. Sjuksköterskorna såg också ”ut” som övriga 
callcenteroperatörer; de satt framför en dator med ett headset på huvudet och 
besvarade samtal efter samtal. Med utgångspunkt i en viss kunskap om callcen-
ters och de villkor som präglar detta sätt att organisera tjänstearbete, såsom få 
möjligheter till variation samt en stark och dominerande produktionens logik 
och ett i huvudsak anpassningsinriktat lärande (se Jansson, 2006), väcktes också 
många frågor kring dessa sjuksköterskor, exempelvis hur tillämpad teknologi 
och arbetsorganisation påverkade deras arbetssituation. Med utgångspunkt i det-
ta ”nyväckta” intresse och en stor dos nyfikenhet kontaktade jag ett svenskt me-
dicinskt callcenter och blev lovad att få göra en intervjustudie. I sista stund, da-
gen innan intervjuerna skulle genomföras, ändrade sig dock företaget och jag 
nekades tillgång. Detta tvingade mig att tänka om och jag fick så småningom 
tillgång till en svensk primärvårdsorganisation där jag fick möjlighet att inter-
vjua sjuksköterskor med fokus på deras telefonarbete.

Med utgångspunkt i alla de frågeställningar som väckts i samband med mitt för-
sta möte med telefonsjuksköterskan var syftet med denna studie att i princip för-
utsättningslöst studera sjuksköterskans upplevelse av att arbeta med telefonråd-
givning och ett datoriserat beslutsstöd. Det var först när dessa intervjuer analyse-
rats färdigt och slutsatser dragits som jag började se kopplingar till ”sjukhusstu-
dien”. Kopplingen låg dels i det faktum att båda dessa studier illustrerade hur 
professionella yrkesutövare påverkas av övergripande förändringar inom svensk 
sjukvård men också att de professionella agerar, och då främst utifrån en profes-
sionell logik, i förhållande till de förändringar som studerats. Utifrån denna in-
sikt blev jag alltmer intresserad av hur en allt större satsning på telefonrådgiv-
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ning inom primärvården kan förstås, dvs. kan även denna verksamhet ses som en 
förändring i linje med mer övergripande förändringar inom svensk sjukvård. 
Detta resulterade så småningom i artikel 3. Med utgångspunkt i ”TAS-studien” 
blev jag också alltmer intresserad av att studera hur ett alltmer utökat telefonar-
bete inom primärvården påverkar intra-professionella relationer, dvs. relationer 
mellan sjuksköterskor, vilket kom att resultera i artikel 4.

Kvalitativ metod 
Ett avgörande steg i forskningsprocessen är när forskaren bestämmer vilket ma-
terial som krävs och är lämpligt för att svara på de frågor som formulerats och 
hur detta material skall samlas in. Guba och Lincoln (1994) beskriver på ett 
kärnfullt sätt relationen mellan den valda metoden och forskningens syfte och 
mål; hur det viktigaste inte är metoden per se utan istället att valet av metod och 
det sätt varpå metoden tillämpas överensstämmer med och beror på forskarens 
syfte med den aktuella studien. I denna avhandling har jag tillämpat en kvalitativ 
metod och använt mig av intervjuer och dokument för att söka svar på de forsk-
ningsfrågor jag formulerat. Kvalitativa studier inriktar sig också på insikt, för-
ståelse och upptäckt snarare än på förutsägelser som baseras på orsak och verkan 
(Merriam, 1994). En av de betydande fördelarna med den kvalitativa metoden är 
att den inte ”befriar” studieobjektet från dess kontext utan istället fokuserar just 
de specifika villkor och processer som präglar denna. Genom att tillämpa en 
kvalitativ metod kan alltså forskaren förstå det mänskliga beteendet utifrån de 
meningar och syften som aktören har med sina handlingar och på så vis bidra till 
en djupare förståelse av mänskligt handlande och processer (Guba & Lincoln, 
1994).

Valet av en kvalitativ metod beror även på att målet med min forskning inte är 
generalisering eller falsifiering/verifikation av hypoteser utan istället att beskriva 
och nå en djupare förståelse för de strukturer och processer som studeras. (Mer-
riam, 1994; Rose, 1982). Utifrån det resultat som presenteras i denna avhandling 
är istället en så kallad analytisk generalisering möjlig som i kontrast till en så 
kallad statistik generalisering

“… involves a reasoned judgement about the extent to which the 
findings from one study can be used as a guide to what might oc-
cur in another situation” (Kvale, 1996:233).

En sådan generalisering baseras på att forskaren specificerar det “bevis” som 
stödjer dennes slutsatser och gör sina argument explicita och på så vis möjliggör 
för sina läsare att bedöma “… the soundness of the generalization claim” (ibid., 
1996:233). Även Yin (1994) beskriver analytisk generalisering och menar att 
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detta innebär resultat och slutsatser kan användas som utgångspunkt för reflek-
tion kring andra liknande kontexter och sammanhang.

Intervjuer
Skälet till att jag valt att genomföra intervjuer är att jag velat fånga intervjuper-
sonernas egna upplevelser; ”to understand the subjects’ point of view, to unfold 
the meaning of people’s experiences, to uncover their lived world prior to scien-
tific explanations” (Kvale, 1996:1). Även Alvesson och Sköldberg (2008) menar 
att kvalitativa metoder utmärks av att de utgår från studieobjektens perspektiv. 
Det faktum att intervjuer utgör det huvudsakliga materialet i denna avhandling 
innebär alltså att den diskussion som förs huvudsakligen baseras på de profes-
sionellas egna upplevelser och erfarenheter. Detta är dock ett medvetet val då 
det är just dessa upplevelser och erfarenheter jag velat ”komma åt”. Behovet av 
att studera just individuella professionella, deras upplevelser och erfarenheter, 
betonas också inom professionsteorin idag (se kapitel 4). Detta utgör en slags 
motvikt till den tidiga forskningens fokus på kollektiva processer och på profes-
sionen som ”helhet”. I denna avhandling har avsikten istället varit att ställa in-
tervjupersonernas upplevelser mot professionsteoretiska och organisationsteore-
tiska resonemang om vad som händer när nya sätt att organisera och styra vår-
den (NPM) sprids till lokala organisationer. Det vill säga, att diskutera och syn-
liggöra hur individuella professionella (de intervjuade sjuksköterskorna) upple-
ver de förändringar som präglar hälso- och sjukvården och hur dessa upplevelser 
kan tolkas utifrån de teorier som tillämpas. 

Samtliga intervjuer utfördes individuellt, spelades in och skrevs ut ordagrant. 
Intervjuutskrifterna redigerades alltså inte utan skrevs ut i sin helhet på grund av 
risken att annars redigera ”bort” något viktigt. Dessa utskrifter var också oerhört 
betydelsefulla under själva analysarbetet då de gav mig möjlighet att gång på 
gång återvända till materialet. Före varje intervjutillfälle informerades intervju-
personerna om villkoren för deras deltagande i enlighet med forskningsetiska 
principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (www.vr.se).

De intervjuer som genomförts kan beskrivas som semistrukturerade vilket inne-
bär att intervjufrågorna förberetts och sorterats i ett antal teman men att dessa 
under intervjuerna kompletterats med utgångspunkt i den information som 
framkommit under själva intervjutillfället (Miles & Huberman, 1994; Kvale, 
1996). Detta har erbjudit mig en möjlighet att hela tiden förfina och utveckla 
intervjumanualen och på så vis få svar på eventuella nya frågeställningar som 
uppkommit under intervjuerna. Intervjupersonerna fick inte exakt samma frågor 
i en förutbestämd ordningsföljd, vilket istället karaktäriserar en standardiserad 
intervju, däremot fokuserades samma teman i alla intervjuer. (se ex. Kvale, 
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1996). Detta sätt att arbeta överensstämmer också med beskrivningen av en så 
kallad ickestandardiserad intervju som karaktäriseras av följande. 

”… certain types of information are desired from all respondents 
but the particular phrasing of questions and their order are rede-
fined to fit the characteristics of each respondent” (Denzin, 
1989:105). 

Vidare har jag under intervjuerna strävat efter att ställa så ”öppna” frågor som 
möjligt, dvs. formulerat mig i termer av hur upplever du?, varför?, på vilket sätt? 
osv., för att på så sätt få intervjupersonen att utveckla sina svar. Intervjuerna kan 
därmed beskrivas som utforskande och empiriska snarare än som hypotestestan-
de och teoretiska (ibid.).  

De intervjuteman som formulerades före intervjuerna användes alltså inte som 
utgångspunkt för den analys som sedan genomfördes utan var endast ett sätt att 
strukturera och förbereda intervjuerna. Kvale (1996) menar att forskaren bör 
identifiera analysteman före empiriinsamlingen eftersom man annars riskerar att 
”drunkna” i sin empiri. Enligt min mening innebär dock ett sådant tillväga-
gångssätt att man riskerar att ”tvinga” in empirin i dessa förutbestämda teman 
och därmed också att förvränga studiens resultat. Jag har alltså gjort en så kallad 
öppen kodning, dvs. empirin har inte kodats utifrån några förutbestämda koder 
eller teman. Detta innebär dock inte att jag genomfört kodningen utan några som 
helst idéer om vad jag skulle kunna finna. Som delvis redan beskrivits ovan, be-
ror detta på att jag är del av den värld jag observerar samt att jag utifrån min ut-
bildning har en viss teoretisk kunskap som riktar mitt intresse åt ett visst håll. 
Innebörden av min ambition med en öppen kodning kan därmed beskrivas i en-
lighet med följande: 

”The point is that, as far as possible, one should try to pull out 
from the data what is happening and not impose an interpretation 
based on pre-existing theory” (Gibbs, 2007:46).

Mer specifikt kan den analys som ligger till grund för artikel 1, 2 och 4 beskri-
vas i termer av en empiridriven tematisk analys (se ex. Gibbs, 2007; Miles & 
Huberman, 1994). Det innebar att intervjuutskrifterna lästes noga ett flertal 
gånger och att jag under läsningen kommenterade innehållet genom att identifie-
ra vissa begrepp, innebörder och samband. Empirin ordnades också i olika typer 
av matriser och diagram för att på så vis kunna upptäcka teman i materialet. Ge-
nom dessa steg kondenserades alltså empirin ner till ett antal teman (Miles & 
Huberman, 1994). Avslutningsvis är det viktigt att nämna att även andra haft 
insyn i detta analysarbete, en naturlig följd av det faktum att tre av artiklarna har 
författats tillsammans med andra. Jag har kodat ”min egen” empiri men nästa 
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steg i analysprocessen - då empirin analyserats i förhållande till tidigare forsk-
ning och teori – har delvis skett i samarbete med andra. Därmed har en så kallad 
forskartriangulering (Patton, 1990) skett vilket också stärker studiernas validitet.

Dokument  
En annan typ av material som ligger till grund för avhandlingen utgörs av do-
kument, närmare bestämt av fyra olika utredningar om sjukvårdsrådgivning ut-
givna av Landstingsförbundet, vilka ”dokumentstudien” baserats på. Skälet till 
detta är att jag här var intresserad av att få mer kunskap om vilka begrepp och 
idéer som centrala aktörer lyft fram kopplat till det som i dessa dokument be-
nämns sjukvårdsrådgivning. I dessa dokument illustreras alltså den innebörd 
man från ett ledningsperspektiv för fram med sjukvårdsrådgivning. Dokumenten 
analyserades i enlighet med beskrivningen av en så kallad kvalitativ textanalys 
som, till skillnad från en mer kvantitativ inriktad textanalys, utmärks av anta-
gandet att det centrala budskapet i texten är något annat än summan av textens 
delar (Esaiassons et al., 2007:237). Här utgår man alltså från att vissa delar av 
texten är viktigare än andra samt från att textens innehåll ligger dolt under ytan 
och att man för att finna denna kärna måste läsa texten intensivt och flera gång-
er. Utifrån det syfte och de frågeställningar som formulerats studerades texterna 
med fokus på själva argumentationen för sjukvårdsrådgivning, närmare bestämt 
med fokus på vilka begrepp och argument som är centrala i sammanhanget. Tex-
terna lästes igenom ett flertal gånger och de argument och begrepp som återkom 
noterades. Analysen syftade alltså till att systematisera texternas innehåll dvs. 
lyfta fram och klargöra det väsentliga innehållet vilket gjordes genom att dela in 
innehållet i ett antal teman (Esaiasson et al., 2007). Även här kan alltså analysen 
beskrivas i termer av öppen kodning (se ovan).

De dokument som analyserats har producerats av en specifik organisation, 
Landstingsförbundet, och illustrerar därmed ledningens perspektiv på sjukvårds-
rådgivning. Detta var också skälet till att just dessa dokument valdes ut. Under 
intervjuerna framkommer istället sjuksköterskans ”röst”.

Analytiskt förhållningssätt
I metodlitteraturen beskrivs i allmänhet tre olika analytiska förhållningssätt; in-
duktion, deduktion och abduktion. Deduktion förknippas vanligtvis med kvanti-
tativ forskning då både datainsamling och analys här styrs av teoretiska ut-
gångspunkter eller hypoteser. Därmed riktas alltså analysen åt ett visst håll. In-
duktion innebär istället att forskaren strävar efter att nå förståelse och bygga teo-
retiska resonemang utifrån det empirin ”berättar”. Abduktion innebär istället att 
forskaren hela tiden varvar mellan teori och empiri (Alvesson & Sköldberg, 
2008; se även Layder, 1998), dvs. man utgår inte från teoretiska föreställningar 



56

utan låter teori och empiri samverka under hela forskningsprocessen. Det prakti-
ska analysarbetet har alltså präglats av följande taktik.

”A general look through the broad outlines of the theoretical and 
empirical research field, followed as quickly as possible into one’s 
own empirical material… (Alvesson & Sköldberg, 2000:17).  

På ett övergripande plan menar jag också att det analysarbete som ligger till 
grund för denna avhandling präglas av ett abduktivt förhållningssätt. I artikel 2 
ligger dock analysarbetet närmare ett induktivt förhållningssätt då de teman som 
framträdde under analysen drev fram det teoretiska ramverk som kom att tilläm-
pas. Syftet var dock aldrig att generera ny teori och därför skulle även denna 
analysprocess kunna beskrivas i termer av en abduktiv process. På grund av att 
min kunskap om den verksamhet som studerats och av möjliga tillämpbara teo-
retiska resonemang och begrepp vuxit med tiden har också de teoretiska influen-
serna varit tyngre i artikel 3 och 4. Enligt min mening kan dock detta ses som en 
naturlig följd av själva forskningsprocessen, dvs. att analysen blir mer kopplad 
till teori under slutet av processen beror på att man som forskare då har mer för-
förståelse för de fenomen som studeras.
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SAMMANFATTNING AV AVHANDLINGENS ARTIKLAR 

Artikel 1 The implementation of process orientation at a Swedish 
hospital
I denna artikel studeras införandet av processorientering vid ett svenskt sjukhus, 
en ambition som spåras till en av 1990-talets mest populära managementmodel-
ler; Business Process Re-engineering (BPR), dvs. till idén om ett arbetssätt som 
fokuserar process snarare än funktion. Syftet är att beskriva och analysera infö-
randet av processorientering via organisatoriska förändringar och sammanslag-
ning av två sjukhus genom att kombinera en traditionell och en kritisk ansats; att 
dels svara på huruvida processorientering uppnåddes (traditionell ansats) och 
dels på huruvida processorientering infördes i syfte att legitimera organisationen 
(kritisk ansats). Artikeln baseras på intervjuer med ledning och anställda; före 
sammanslagningen intervjuades medlemmar från organisationsledningen (vid de 
då existerande två sjukhusen) med fokus på formandet av multiprofessionella
team och verksamhetsområden, efter sammanslagningen intervjuades medlem-
mar från sjukhusets ledning och personal (läkare och sjuksköterskor) med fokus 
på sammanslagningen av sjukhusen och formandet av en divisionsorganisation.  

Resultatet visar att försöket att skapa en processorienterad organisation genom 
att etablera multiprofessionella team och att ersätta 50 kliniker med 8 verksam-
hetsområden inte bidragit till några större förändringar. Endast några få försök 
att identifiera och förbättra processer och arbeta mer patientfokuserat förekom. 
De multiprofessionella team som etablerats hade dessutom skapats inom snarare 
än över etablerade organisatoriska och professionella gränser. Övergången till 
verksamhetsområden var dessutom konfliktfylld då tidigare klinikchefer (läkare) 
i samband med detta upplevde förlorad status och makt på grund av att samtliga 
professioner, förutom läkarna, samlades i ett antal enheter ledda av en enhets-
chef (sjuksköterska). Detta resulterade i en upplevd ”hemlöshet” hos läkarna och 
som ett resultat av detta etablerades s.k. sektioner inom vilka läkare tillhörande 
samma specialitet samlades. De eftersträvade förändringarna tycks alltså ha 
överskuggats av personalens behov av stabilitet och kontinuitet. När det gäller 
sammanslagningen av sjukhusen och skapandet av en divisionsorganisation an-
sågs dessa förändringar visserligen ha skapat bättre villkor för samarbete och 
samordning mellan länets sjukhus men samtidigt bidragit till en försämrad 
kommunikation och ett försämrat samarbete inom det nya sjukhuset och därmed 
också till försämrade villkor för processorientering. Detta kan tolkas som ett ut-
tryck för att det primära syftet med dessa förändringar var att förändra manage-
ment, administration och samordning av resurser snarare än samarbetet mellan 
olika specialiteter och yrkeskategorier.
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I artikeln diskuteras dessa resultat i termer av en separation mellan prat och 
praktik, dvs. begreppen processorientering och patientfokusering adopterades 
men ”löskopplades från de aktiviteter som var avgörande för organisationens 
produktion. Talet om att fokusera processer och patienter kan därmed betraktas 
som ett försök att legitimera organisationen genom att framställa den som mo-
dern och effektiv. I artikeln diskuteras denna löskoppling som ett uttryck för hur 
organisatoriska rutiner, såsom exempelvis gränser mellan olika medicinska 
specialiteter, anses vara mer effektiva än den modell som eftersträvas. I försöket 
att införa processorientering försökte man luckra upp gränserna mellan olika 
medicinska specialiteter. Detta utmanade dock läkarprofessionen och resulterade 
i skapandet av sektioner och därmed förstärktes och återskapades också etable-
rade och traditionella gränser. Inte heller sammanslagningen och divisionalise-
ringen lyckades utmana organisatoriska rutiner inom sjukhuset utan även dessa 
förändringar tycks paradoxalt nog istället ha förstärkt traditionella och djupt in-
tegrerade organisatoriska rutiner. I kontrast till detta bidrog dock introduktionen 
av verksamhetsområden, sektioner och enheter till interdisciplinär förändring då 
de innebar att lednings- och administrativa uppgifter försköts vertikalt från läka-
re till sjuksköterskor och därmed hotade läkarens makt och auktoritet. Slutsatsen 
är därför att de krav som följer BPR, som t.ex. samordning, samarbete och mul-
tiprofessionellt samarbete, innebär en utmaning av intra- och interprofessionella 
gränser. Studiens resultat visar att medan gränserna mellan sjuksköterskor och 
läkare förändrades så gjorde gränserna mellan medicinska specialiteter det inte. 
Detta illustrerar hur funktion är en djupt rotad och institutionaliserad rutin i häl-
so- och sjukvårdsorganisationer. Avslutningsvis kan den begränsade implemen-
teringen utifrån en traditionell ansats beskrivas bero på svårigheten att fokusera 
process istället för funktion och samtidigt upprätthålla och utveckla den medi-
cinska professionens specialisering. Utifrån en kritisk ansats kan begränsade ef-
fekter på praktiknivå istället tolkas som ett uttryck för en så kallad löskoppling, 
– eftersom djupt institutionaliserade organisatoriska rutiner var effektiva separe-
rades pratet om processorientering från de organisatoriska aktiviteterna.

Artikel 2 Telephone advisory services – nursing between organiza-
tional and occupational professionalism 
Syftet med avhandlingens andra artikel är att undersöka och beskriva sjukskö-
terskors upplevelse av att arbeta med telefonrådgivning och ett datoriserat be-
slutsstöd.

Här diskuteras hur en ökad satsning på telefonrådgivning inom svensk primär-
vård kan kopplas ihop med en ökad fokusering på effektivitet, produktivitet och 
patientcentrering, men också med nya sätt att tillämpa teknologi inom hälso- och 
sjukvården. Rådgivning och prioritering via telefon ses som ett sätt att komma 
tillrätta med tillgänglighets- och effektivitetsproblem inom svensk primärvård 
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och de senaste årens satsning på verksamheten har resulterat i att alltfler möten 
mellan sjuksköterska och patient sker via telefon och att datoriserade system för 
samtalshantering och beslutsstöd används i allt större utsträckning. Både interna-
tionell och svensk forskning visar hur detta på olika sätt påverkar sjuksköterskan 
och hennes praktik. Ett särskilt intresse har riktats mot den teknologi som till-
lämpas. Medan teknologin i viss forskning framhålls som viktig ur ett kvalitets- 
och säkerhetsperspektiv har annan forskning utgått från ett kritiskt perspektiv 
och visat hur teknologin leder till ökad kontroll och standardisering och därmed 
också begränsar sjuksköterskans autonomi. Även själva syftet bakom verksam-
heten har diskuterats ur ett kritiskt perspektiv och beskrivits innebära en utma-
ning av vissa grundläggande professionella värden.

Artikeln baseras på intervjuer med åtta sjuksköterskor som arbetar helt eller del-
vis med telefonrådgivning i tre olika kontexter inom en svensk primärvårdsor-
ganisation; på en vårdcentral (tre intervjupersoner), på en jourcentral (tre inter-
vjupersoner) och på en renodlad rådgivningsenhet (två intervjupersoner). Samt-
liga intervjupersoner arbetar alltså med telefonrådgivning, arbetsuppgiftens in-
nehåll och omfattning varierar dock beroende på vilken kontext de arbetar i. De 
intervjupersoner som arbetar vid den renodlade rådgivningsenheten arbetar en-
bart med telefonrådgivning medan intervjupersonerna vid vårdcentralen och 
jourcentralen varvar telefonrådgivning med andra arbetsuppgifter. Mellan dessa 
kontexter framträder också intressanta skillnader då telefonarbetet i vårdcen-
tralskontexten beskrivs som rutinbaserat medan det i de två övriga kontexterna 
(jourcentralen och den renodlade rådgivningsenheten) beskrivs i termer av ett 
högkvalificerat, kunskapsintensivt och utmanade arbete. Telefonrådgivning i 
dessa sistnämnda kontexter tycks därmed inte innehålla samma risk för utarm-
ning (deskilling) som i vårdcentrals-kontexten.

Under intervjuerna framträder två teman som båda illustrerar hur telefonrådgiv-
ning innebär en slags utmaning, nämligen hur telefonrådgivning innebär något 
annat än vad som under intervjuerna beskrivs i termer av traditionellt sjukskö-
terskearbete och hur sjuksköterskorna gör ett slags motstånd mot vissa av de 
idéer som den tillämpade teknologin förkroppsligar.  

Det första av dessa teman illustreras av att sjuksköterskorna under intervjuerna 
betonar vikten av praktiskt arbete, av att se patienten, av feedback och av team-
work. Samtidigt framgår hur dessa villkor antingen saknas eller förändras i sam-
band med telefonrådgivning. Exempelvis beskrivs hur man i ett möte ansikte-
mot-ansikte ofta kan se huruvida en person är allvarligt sjuk eller ej och hur 
denna möjlighet försvinner i telefonarbetet samt hur sjuksköterskorna på olika 
sätt utvecklar strategier för att hantera detta faktum. Det andra temat visar istäl-
let hur den tillämpade teknologin, trots att den generellt sett upplevs som positiv, 
förkroppsligar idéer som sjuksköterskorna med utgångspunkt i professionella 
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normer och värderingar gör ett slags motstånd mot. För det första framkommer 
hur syftet med det system som tillämpas är att standardisera rådgivningen i en-
lighet med etablerade policies och riktlinjer angående samtals-längd, väntetider 
osv. Under intervjuerna framkommer också hur systemet främjar kvalitet i ter-
mer av kvalitetssäkring och riktlinjer men hur sjuksköter-skorna lägger en annan 
innebörd i kvalitetsbegreppet och hur det är denna definition som styr arbetet 
snarare än etablerade policies för t.ex. samtals-tider.

Dessa resultat diskuteras i artikeln som ett uttryck för en spänning mellan pro-
fession och organisation och för hur sjuksköterskorna i sitt arbete med telefon-
rådgivning utsätts för delvis motstridande krav och därmed också slits mellan en 
organisatorisk professionalism och en yrkesmässig professionalism. Telefonråd-
givning, och den teknologi som tillämpas, förbättrar tillgänglighet och effektivi-
tet men passar samtidigt dåligt för vissa grupper av patienter och i dessa fall age-
rar sjuksköterskan med utgångspunkt i en professionell logik, närmare bestämt 
med utgångspunkt i holism och personlig vård, framför en organisatorisk logik. 
Därmed illustreras också hur sjuksköterskorna fortsätter att agera främst med 
utgångspunkt i en yrkesmässig professionalism samt utvecklar olika strategier 
för att hantera dessa motstridiga krav.  

Artikel 3 Effektivitet och tillgänglighet - centrala begrepp i utveck-
lingen sjukvårdsrådgivning via telefon inom svensk sjukvård 
I denna artikel fokuseras förhållandet mellan en pågående organisatorisk föränd-
ring inom svensk sjukvård, nämligen utvecklingen av sjukvårdsrådgivning, och 
reformrörelsen NPM. Artikelns övergripande syfte är att beskriva och analysera 
innehållet i idén om sjukvårdsrådgivning genom att analysera fyra utredningar 
utgivna av Landstingsförbundet.  

NPM beskrivs i termer av en hegemonisk diskurs som utmärks av en ökad foku-
sering på effektivitet och kunder, många av de förändringar som genomförts i 
svensk sjukvård sedan 1980-talet har också kopplats ihop med denna över-
gripande reformrörelse. Denna artikel syftar till att fördjupa diskussionen om 
huruvida utbyggnaden av sjukvårdsrådgivning är en förändring i linje med 
NPM. Med utgångspunkt i nyinstitutionell teori och i beskrivningen av hur re-
formprogram alltid reflekterar diskurser som kännetecknar och stödjer de för-
ändringar som föreslås fokuseras två frågor. För det första, vilka begrepp fram-
står som centrala i de utredningar som studeras? För det andra, förmedlas inne-
hållet i reformrörelsen NPM i dessa utredningar och i så fall på vilket sätt?   

Sjukvårdsrådgivning diskuteras i utredningarna som en specialiserad tjänst som 
kräver speciell utbildning och speciell utrustning. Det medicinska beslutstöd 
som tillämpas framhålls som nödvändigt både för sjuksköterskorna och för att 
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garantera kvalitet och enhetlighet i rådgivningen. I utredningarna framhålls även 
hur det tekniska stöd som omger verksamheten bör generera information an-
vändbar för kvalitetsuppföljning samt för statistik och uppföljning av tillgäng-
lighet såsom ex. samtalslängd osv. Resultatet visar att två teman framträder som 
centrala i argumentation för sjukvårdsrådgivning. Det första av dessa teman, 
”bristande tillgänglighet och ineffektivitet” illustrerar en slags problembeskriv-
ning. I utredningarna beskrivs hur många patienter har svårt att komma i kontakt 
med vården och hur tillgängligheten till primärvården är oacceptabelt låg och 
inte motsvarar de mål som formulerats gällande tillgänglighet. Orsaken till detta 
uppges vara att patienternas behov inte motsvaras av den traditionella sjuk-
vårdsorganisationens tre nivåer; primärvård, länssjukvård och regionsjuk-
vård/nationell specialistvård. Samtidigt framhålls hur sjukvårdsrådgivning inne-
bär möjligheter till en mer effektiv, tillgänglig och patientfokuserad verksamhet. 
Det andra temat ”värdet av sjukvårdsrådgivning” illustrerar i sin tur hur samtli-
ga utredningar präglas av en positiv inställning till denna verksamhet och be-
skriver positiva effekter utifrån patienternas, personalens och huvudmännens 
perspektiv. När det gäller patienterna framhålls hur sjukvårdsrådgivning erbju-
der en ökad trygghet och tillgänglighet. Huvudmännen beskrivs istället vinna på 
en ökad effektivitet och ökade möjligheter att uppnå hälso- och sjukvårdslagens 
mål om god hälsa och vård på lika villkor. Sjukvårdsrådgivning beskrivs till och 
med som en förutsättning för detta. Även vårdpersonalen beskrivs i utredningar-
na vinna på en utbyggd sjukvårdsrådgivning, dels genom att de som möter pati-
enter ansikte-mot-ansikte får mer tid för de patienter som är i behov av att upp-
söka vården och dels genom att en utbyggd sjukvårdsrådgivning skulle tydliggö-
ra telefonsjuksköterskans profession och möjliggöra utvecklingen av ett kvalifi-
cerat beslutsstöd. Samtidigt framhålls hur telefonsjuksköterskan inte bör jobba 
100% av sin arbetstid ”i” telefon utan också måste få nödvändig tid för doku-
mentation och reflektion.

Textanalysen visar alltså hur effektivitet och tillgänglighet är centrala begrepp i 
argumentation för sjukvårdsrådgivning. I utredningarna fokuseras också patien-
ten på ett tydligt sätt och sjukvårdsrådgivning framhålls som en specialiserad 
tjänst. Dessutom betonas hur teknologin möjliggör uppföljning av verksamheten 
via möjligheter till dokumentation och statistik. Därmed kan också denna verk-
samhet beskrivas ligga i linje med NPM. En annan förklaring till varför idén om 
sjukvårdsrådgivning fått genomslag i svensk sjukvård är att den stöttats av cen-
trala aktörer (staten) och presenterats som ”modern” och förbättrande, allt i en-
lighet med den nyinstitutionella teorins beskrivning av hur idéer som överens-
stämmer med övergripande rörelser och trender med stor sannolikhet också blir 
attraktiva för organisationer. Samtidigt diskuteras också hur sjukvårdsrådgivning 
erbjuder ökade möjligheter för ”vård på lika villkor”, just detta beskrivs också 
vara ett viktigt och betonat mål inom den svenska sjukvården. Detta tolkas där-
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för som ett uttryck för att NPM transformeras på olika sätt beroende på i vilken 
kontext dessa reformer landar.  

Artikel 4 It takes two to tango – challenged conditions for intra-
professional relations 
I denna artikel fokuseras lärares och sjuksköterskors upplevelse av intra-
professionella relationer, dvs. lärares relationer med andra lärare och sjukskö-
terskors relationer med andra sjuksköterskor. Med utgångspunkt i ett profes-
sionsteoretiskt ramverk och beskrivningen av en ökad spänning mellan profes-
sion och organisation är syftet med artikeln att diskutera betydelsen av intra-
professionella relationer och hur NPM-relaterade arbetsorganisatoriska föränd-
ringar påverkar dessa relationer.

Artikeln baseras på två intervjustudier av välfärdsprofessionella, närmare be-
stämt gymnasielärare och sjuksköterskor, i två specifika kontexter där NPM-
relaterade arbetsorganisatoriska förändringar introducerats. I lärarnas fall utgörs 
förändringen av att ämnesbaserade arbetslag ersatts av multidisciplinära arbets-
lag vilket i artikeln diskuteras som ett uttryck för ett ökat fokus på ”eleven i 
centrum”. I sjuksköterskans fall utgörs förändringen av nya sätt att organisera 
telefonrådgivning inom svensk primärvård vilket i artikeln diskuteras som ett 
uttryck för ett ökat fokus på ”patienten i centrum” samt tillgänglighet och effek-
tivitet.

Trots att intervjupersonerna tillhör olika professioner och verkar i olika arbets-
organisatoriska kontexter visar resultatet att de upplever intra-professionella re-
lationer på ett likartat sätt samt att de arbetsorganisatoriska förändringar som 
genomdrivits i båda fallen förändrat villkoren för intra-professionella relationer. 
När det gäller betydelsen av intra-professionella relationer beskriver både lärar-
na och sjuksköterskorna hur dessa är betydelsefulla då de innebär möjligheter att 
”dela professionell kunskap och erfarenhet” och möjligheter till ”emotionellt
stöd”. Det första av dessa teman illustrerar alltså hur intra-professionella relatio-
ner innebär möjligheter att ge varandra tips och råd kring arbetet och hur man 
via dessa ”lär” av varandra. Intra-professionella relationer kan därmed tolkas 
som en arena för utveckling av kompetens och det är också denna innebörd som 
är mest relevant utifrån ett professionsteoretiskt perspektiv. Det andra av dessa 
teman illustrerar istället hur de professionella stöttar varandra i det dagliga arbe-
tet exempelvis genom att dela emotionellt betungande händelser och fall. Intra-
professionella relationer upplevs alltså som något positivt, något som underlättar 
det dagliga arbetet.

Trots vissa skillnader i sättet att beskriva intra-professionella relationer beskrivs 
även själva effekterna av de organisatoriska förändringar som genomdrivits på 



63

liknande sätt; närmare bestämt hur dessa förändringar innebär att de professio-
nella delvis isoleras från de kollegor som beskrivs som mest betydelsefulla för 
utvecklandet av kompetens. Dessa utmanade villkor för inter-professionella rela-
tioner tolkas som en utmaning av kollegialitet som styrningsinstrument, dvs. mot 
”användandet” av kollegialitet, och av uppbyggandet av en kollektiv kunskaps-
bas. Detta betraktas som ett uttryck för hur en organisatorisk professionalism 
vinner mark i samband med NPM och samtidigt utmanar inslag av yrkesmässig 
professionalism. I artikeln diskuteras dessa resultat som en slags oavsiktliga 
konsekvenser av NPM-influerande styrningsideal. Detta betonar i sin tur vikten 
av att undersöka hur individuella professionella upplever sitt arbete vilket är av-
görande för att kunna förstå deras reaktioner och bemötande av dessa reformer.  
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AVSLUTANDE DISKUSSION OCH REFLEKTION 

De organisationer som studerats i denna avhandling utgör så kallade institutio-
naliserade organisationer (Meyer & Rowan, 1977), och tillhör en institutionell 
samhällssektor (Scott & Meyer, 1983). Därmed kan de också betraktas som be-
roende av en förmåga att anpassa sig till den institutionella omgivningen. Båda 
de förändringar (processorientering och telefonrådgivning) som studerats i den-
na avhandling ligger också i linje med NPM, närmare bestämt med institutionel-
la rörelser och begrepp som beskrivs karaktärisera denna övergripande reform-
rörelse. I avhandlingen riktas ett särskilt fokus mot att förstå satsningen på tele-
fonrådgivning inom svensk hälso- och sjukvård och i artikel 3 framgår också 
hur den argumentation som förs i centrala utredningar förmedlar innehållet i 
NPM och då framförallt genom begreppen tillgänglighet och effektivitet, en 
tydlig fokusering på kundernas (patienternas) behov samt huvudmännens vins-
ter i form av en mer kostnadseffektiv och kontrollerbar verksamhet. I argumen-
tationen för sjukvårdsrådgivning återspeglas därmed institutionella rörelser så-
som marknadisering och organisering (Furusten, 2007) men också beskrivning-
en av hur ”organisation” kommit att bli en av nutidens viktigaste institutioner 
(Brunsson & Sahlin-Andersson, 1998/2000, Rövik, 2008). Det faktum att man 
idag särskiljer telefonrådgivning och låter sjuksköterskor arbeta helt eller delvis 
med denna arbetsuppgift kan ses som ett resultat av en ökad grad av organise-
ring och arbetsdelning inom sjukvården; vissa sköterskor skall fokusera just te-
lefonrådgivning och kring denna arbetsuppgift utvecklas också särskild tekno-
logi och ibland också separata organisationer. Satsningen på sjukvårdsrådgiv-
ning utgör därmed ett sätt för organisationerna att legitimera sig själva, man 
måste helt enkelt erbjuda en mer tillgänglig verksamhet om det är det medbor-
gare och politiker efterfrågar. Samtidigt framgår hur den idé som denna verk-
samhet omges av även influeras av ett resonemang kring ”vård på lika villkor” 
som återspeglar det svenska sjukvårdssystemets karaktäristika. Det faktum att 
denna tjänst organiseras på olika sätt i olika landsting återspeglar också hur be-
slutsfattandet i det svenska sjukvårdssystemet i stor utsträckning är decentrali-
serat till landsting och kommuner. Därmed illustreras också hur de praktiska 
tillämpningarna av NPM varierar och hur idéerna får olika effekter i olika län-
der (Hood, 1995; Pollitt & Bouckaert, 2004) samt hur det råder större överens-
stämmelse på ett ”idéplan” än när det gäller det praktiska genomförandet av 
dessa idéer (Ferlie et al., 1996).  

När det gäller hur denna verksamhet påverkar sjuksköterskeprofessionen visar 
de intervjuer som genomförts hur en ökad fokusering på telefonrådgivning på-
verkar praktiken i form av t.ex. andra förutsättningar för bedömningar och delvis 
förändrade villkor för intra-professionella relationer. Detta kan tolkas som ett 
uttryck för en ökad spänning mellan profession och organisation och en slags 
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utmaning av sjuksköterskeprofessionen. Samtidigt illustreras på ett tydligt sätt 
hur professionell logik och identitet till viss del utgör en broms mot vissa inslag 
i de förändringar som eftersträvas. Detta resultat kan förstås med utgångspunkt i 
skandinavisk institutionalism och beskrivningen av hur förändringar som utma-
nar traditionella värderingar, identiteter och förhållanden, och därmed bryter 
mot organisationens institutionella identitet, ofta är svåra att genomföra (Selz-
nick, 1949; Brunsson & Olsen, 1990). Inom den nyinstitutionella teorin fram-
hålls professionella grupper som en av de viktigaste spridarna av institutionalise-
rade idéer om organisering, i denna avhandling framträder dock hur professio-
nella normer och värderingar motverkar delar av de ”nya” krav som riktas mot 
vården, såsom exempelvis krav på processorientering, effektivitet, standardise-
ring osv. Detta illustreras tydligt i ”sjukhusstudien” där den eftersträvade för-
ändringen bromsades som ett resultat av interdisciplinära och professionella 
gränser och hierarkier. När det gäller telefonrådgivning framkommer ett slags 
motstånd mot de förändringar som eftersträvas vilket har sitt ursprung i profes-
sionella normer och värderingar, dvs. i yrkesmässig professionalism. Därmed 
visas hur sjuksköterskorna främst agerar med utgångspunkt i professionell logik 
vilket också ger uttryck för en betydande och fortsatt styrka i det professionella 
systemet. Samtidigt illustreras hur telefonrådgivning, som ett uttryck för en ökad 
organisering i sjukvården, ibland gör verksamheten trög att arbeta i då alla pati-
enter skall passa in i ett system, detta framträder särskilt tydligt i förhållande till 
ovanliga eller komplexa fall. Detta resultat överensstämmer också med de be-
skrivningar av särskilda villkor och dilemma i så kallade sociala välfärdsorgani-
sationer som presenterats tidigare. Om patienterna hamnar i kläm agerar dock 
sjuksköterskan i enlighet med professionell logik snarare än i enlighet med or-
ganisatoriska mål och policies. I en svensk studie av medicinska callcenters dis-
kuteras på ett liknande sätt en slags motsättning mellan nya praktiker och socia-
liserade sätt att möta sjuka och sårbara patienter (Andersson-Bäck, 2008).  

Vidare kan den professionsteoretiska diskussionen om yrkesmässig och organi-
satorisk professionalism relateras till den organisationsteoretiska diskussionen 
om hur olika institutionella logiker existerar sida vid sida i ett interinstitutionellt 
system (Friedland & Alford, 1991). Beskrivningen av hur den institutionella 
omgivningen består av olika institutionella normer som ibland är svåra att kom-
binera (Brunsson, 1989) kan liknas vid beskrivningen av hur en yrkesmässig 
professionalism baseras på en professionell logik medan organisatorisk profes-
sionalism baseras på en organisatorisk logik (Evetts, 2006a/2006b).

En slutsats är alltså att de professionella fortfarande agerar med utgångspunkt i 
professionella normer och värderingar (jmf Svensson, 2002a) och att interna 
grupperingar i organisationer fortfarande påverkar i ganska stor utsträckning. 
Samtidigt visar avhandlingen hur nya sätt att tänka kring sjukvården och offent-
lig sektor ibland leder till mer konkreta effekter på praktiknivå och delvis utma-
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nar professionella. Detta kan relateras till hur institutionalisering beskrivs som 
orsakad av antingen inre källor eller av yttre källor. En reflektion är att både den 
tidiga teorins beskrivning av ”en institutionaliserad organisation” och av institu-
tionalisering som en process ”inuti” organisationen baserad på normer och vär-
deringar faktiskt kan kompletteras med den nyinstitutionella teorins beskrivning 
av hur organisationen också måste anpassa sig till sin omgivning och vice versa. 
För dagens offentliga organisationer och professionella (sjuksköterskor) i dessa 
tycks vara tvungna att göra både och. Ett uttryck för detta är att båda de föränd-
ringsprocesser som studerats i denna avhandling kan ses som illustrationer av 
det reformpaket som just nu dominerar hälso- och sjukvården. Samtidigt visar 
avhandlingens resultat tydligt på att de förändringar som eftersträvas inte är helt 
lätta att åstadkomma och då bland annat beroende på att de professionella ibland 
agerar med utgångspunkt i en professionell logik, en logik som inte alltid över-
ensstämmer med organisationens strävan. Detta illustrerar också hur både orga-
nisationen och dess omgivning kan ses som institutionaliserad. En tolkning av 
orsakerna till detta är att NPM och spridningen av institutionen ”organisation” 
ökar trycket på offentliga organisationer att anpassa sig till institutionaliserade 
idéer om kundfokusering, tillgänglighet och effektivitet. Samtidigt påverkar 
grupper i organisationerna, vilka i denna avhandling utgörs av professionella, 
fortfarande dessa på ett betydande sätt då de i stor utsträckning agerar utifrån en 
annan logik. Detta kan också förstås med utgångspunkt i hur sociala välfärdsor-
ganisationer är svåra att styra via ett byråkratiskt eller ett marknadsinspirerat
styrningsideal.  

Vidare är utfallet av de två förändringsprocesser som studerats i denna avhand-
ling olika; medan införandet av processorientering inte påverkade praktiken i 
någon stor utsträckning visar studien av telefonrådgivning hur denna verksamhet 
förändrar villkoren för sjuksköterskans arbete, praktiken, på ett relativt tydligt 
sätt. Denna skillnad kan antingen förklaras i termer av att det i fallet med pro-
cessorientering skedde en medveten löskoppling, dvs. att prat och praktik sepa-
rerades medvetet på grund av att processorientering främst adopterades för att 
legitimera organisationen. Detta illustrerar i sin tur hur formell struktur ibland 
inte har någon koppling till de dagliga aktiviteter som sker i organisationen 
(Meyer & Rowan, 1977). Det faktum att telefonrådgivningsverksamheten i stör-
re utsträckning påverkar professionell praktik kan också förklaras utifrån be-
skrivningen av hur idéer som omges av klara instruktioner om och anvisningar 
för praktiken gällande utformning av struktur, rutiner och procedurer, vilket 
denna verksamhet också kännetecknas av, ofta implementeras större utsträck-
ning (Rövik, 2008). Den studie av telefonrådgivning som genomförts visar ock-
så hur den teknologi som tillämpas förkroppsligar några av de idéer som verk-
samheten baseras på såsom exempelvis effektivitet. Sammanfattningsvis illustre-
rar detta hur idéer inte alltid stannar vid prat utan hur idéer också kan få konkre-
ta konsekvenser och effekter i praktiken (Rövik, 2008). Nyinstitutionell reform-
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forskning har också kritiserats för att på ett alltför tydligt sätt skilja idéer och 
praktisk verksamhet åt, dvs. förutsätta att idéer, symboler och prat är något som 
sker avskiljt från den praktiska verksamheten (se ex. Lindqvist, 1998). ”TAS-
studien” visar också att denna teknologi faktiskt förändrar villkoren för sjukskö-
terskans arbete. Dessutom visar resultat av ”dokumentstudien” hur idén om 
sjukvårdsrådgivning omgetts av tydliga instruktioner och därmed kan beskrivas i 
termer av en så kallad tvingade isomorfism (DiMaggio & Powell, 1983) då sta-
ten via Socialstyrelsen här riktat tydliga krav på en förbättrad telefontillgänglig-
het och därmed påverkat sjukvårdens organisation på ett indirekt sätt. Till skill-
nad från detta var idén om processorientering inte lika detaljerad och det fanns 
därmed större utrymme för lokal anpassning och löskoppling.

Den utmaningstes som målas upp inom professionsociologin har nyanserats un-
der avhandlingsarbetet. ”TAS-studien” visar på ett tydligt sätt hur sjuksköters-
kans praktik förändras på grund av NPM och institutionaliserade idéer om orga-
nisering samt en ökad grad av organisation inom offentlig sektor samt hur dessa 
förändringar till viss del också innebär en slags utmaning. ”Sjukhusstudien” vi-
sar dock att sjuksköterskan också kan vinna på dessa förändringar då den för-
ändring som eftersträvades här snarare utmanade läkarprofessionen. Samtidigt 
illustreras, både i ”TAS-studien” och i ”sjukhusstudien” hur professionell logik 
också kan ”utmana” själva förändringen. Styrkan i det professionella systemet, i 
en yrkesmässig professionalism, tycks alltså inte vara helt enkel att ersätta med 
ett marknadsorienterat eller byråkratiskt styrningsideal.  

Det har också varit fruktbart att kombinera ett organisationsteoretiskt och ett 
professionsteoretiskt perspektiv i en strävan att förstå förändringar inom svensk 
hälso- och sjukvården och vad som händer när dessa möter lokala organisationer 
och sjuksköterskeprofessionen. Medan professionsteorin traditionellt sett foku-
serat professioner, deras strategier och karaktäristika, har den nyinstitutionella 
teorin ibland kritiserats för att sakna aktörer och ett konfliktperspektiv (se ex. 
Scott & Meyer, 1991). Genom att kombinera dessa två perspektiv har jag kunnat 
förstå de förändringsprocesser jag studerat på ett genomgripande sätt. Intressant 
nog har jag också funnit liknande resonemang, dock utifrån olika utgångspunk-
ter och fokus, i organisationsteorin och professionsteorin. Att förstå dessa pro-
cesser, dvs. hur och varför offentliga organisationer förändras men också vad 
som händer när dessa förändringsambitioner möter professionella yrkesutövare 
och varför, är viktigt ur både organisationens och professionens perspektiv.  

Fortsatt forskning 
Avslutningsvis, med utgångspunkt i ovanstående slutsatser och reflektioner, har 
några idéer om fortsatt forskning vuxit fram. För det första vore det intressant att 
utforska hur en allt mer utökad rådgivning och prioritering via telefon påverkar 
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relationen mellan läkarprofessionen och sjuksköterskeprofessionen. I och med 
telefonrådgivning får sjuksköterskan en tydlig roll som organisationens portvakt, 
dvs. det är sjuksköterskan som gör den första bedömningen av patienten och av-
gör huruvida denna skall få inträde till organisationen. I samband med min stu-
die framkom dels uttryck för att delar av läkarprofessionen är negativt inställda 
till denna utveckling och dels för att sjuksköterskan i samband med denna roll 
faktiskt får en hel del makt då hon har ”makten över läkartiderna”. De intervjuer 
som genomförts med sjuksköterskor som arbetar renodlat med telefonrådgivning
tyder också på att de ser vissa fördelar med att komma bort från den traditionella 
praktiken och till viss del också från den könsmärkta hierarki som råder i vården 
(jmf Andersson-Bäck, 2008). Det vore därför mycket intressant att studera den-
na verksamhet utifrån ett genusperspektiv med fokus på huruvida denna verk-
samhet och ”roll” för sjuksköterskan påverkar gränsdragningen mellan läkarens 
och sjuksköterskans arbete. 

För det andra vore det intressant att studera hur sjuksköterskeprofessionen som 
kollektiv ställer sig till satsningen på telefonrådgivning och etableringen av me-
dicinska callcenters. Precis som jag i denna avhandling studerat ledningens per-
spektiv på denna verksamhet vore det mycket intressant att genomföra en text-
analys av artiklar och inlägg från fackliga organisationer och på så vis kunna 
illustrera hur man kollektivt diskuterar ett allt mer renodlat telefonarbete.  
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Effektivitet och tillgänglighet 
– centrala begrepp i utvecklingen av sjukvårdsrådgivning  

inom svensk sjukvård1

Anna Berg Jansson 

INLEDNING
Så kallad sjukvårdsrådgivning är en verksamhet som vuxit snabbt inom hälso- och sjukvården 
de senaste 15 åren, både i Sverige och i andra liknande länder (Holmström, 2008; Richards et 
al, 2002/2004). I Sverige illustreras detta av att en nationellt samordnad sjukvårdsrådgivning 
etablerats (www.sjukvardsradgivningen.se) och att den svenska staten för år 2008 avsatte 41,6 
miljoner kronor för ytterligare satsningar på rådgivning via telefon och Internet 
(www.regeringen.se). Sjukvårdsrådgivning erbjuds idag av samtliga landsting via bland annat 
callcenters, vårdcentraler och specialistmottagningar och utgör basen i primärvårdens 
jourverksamhet (www.sjukvårdsrådgivning.se; Wahlberg, 2004). Verksamheten är inte ett 
helt nytt fenomen inom sjukvården, de senaste årens utveckling har dock inneburit att alltfler 
sjuksköterskor arbetar renodlat med sjukvårdsrådgivning och att tjänsten i allt större 
utsträckning organiseras i ”callcenterform”. Detta innebär att den arbetsorganisation och 
teknologi som tillämpas uppvisar tydliga likheter med callcenters (Andersson-Bäck, 2008; 
Collin-Jacques & Smith, 2005).  

Denna utveckling utgör ett exempel på förändringar i sättet att organisera och styra 
offentlig sektor. Förändringar som, under de senaste decennierna, ofta kopplats ihop med 
reformrörelsen New Public Management (NPM) och det faktum att moderniseringsidéer 
hämtade från privat sektor tillämpas i offentlig sektor (se ex. Hood, 1995; Power, 1997; Pollitt 
& Bouckeart, 2004; Christensen et al., 2005). Trots att det inte finns en vedertagen definition 
av begreppet (Ferlie et al., 1996) beskrivs NPM som en hegemonisk diskurs där viktiga 
element är ökad fokusering på kunder och effektivitet (Salskov-Iversen et al, 2000). I linje 
med detta har också en stor del av de förändringar som genomförts inom svensk sjukvård 
alltsedan 1980-talet kopplats till NPM (se ex. Almqvist, 2006; Hasselbladh et al, 2008). 
Beskrivningen av NPM som en hegemonisk diskurs kan dock leda till att denna koppling görs 
utan en tydlig argumentation för på vilket sätt specifika förändringar återspeglar innehållet i 
NPM. I en strävan att undvika detta samt att utveckla diskussionen om sjukvårdsrådgivning 
som ett uttryck för NPM (Fältholm & Jansson, 2008) koncentreras diskussionen i denna 
artikel till just förhållandet mellan en pågående organisatorisk förändring inom svensk 
sjukvård, utvecklingen av sjukvårdsrådgivning, och NPM.

Syfte och frågeställningar 
Hur kommer det sig då att detta sätt att organisera (och rationalisera) arbete och 
patientkontakter under de senaste åren tillämpats i allt större utsträckning inom svensk 
sjukvård? Medan det finns en hel del forskning om hur sjukvårdsrådgivning upplevs av 
patienten (se ex. Ström, 2008, Wahlberg, 2004) och av sjuksköterskan (se ex. Wahlberg, 
2004; Holmström et al, 2008; Goode & Greatbatch, 2005) är forskning som syftat till att 
försöka förstå och förklara varför denna verksamhet under senare år fått fotfäste inom 
sjukvården i allt fler länder mer sällsynt (se dock Andersson-Bäck, 2008).

Det övergripande syftet med denna artikel är därför att beskriva och diskutera innehållet 
i idén om sjukvårdsrådgivning genom att analysera innehållet i fyra utredningar om 
sjukvårdsrådgivning (Landstingsförbundet, 1998, 2001, 2002, 2003). För det första, vilka 

1 Inskickad till Nordiske Organisasjonsstudier 

1



begrepp framstår som centrala i dessa texter? Med utgångspunkt i nyinstitutionell teori och 
beskrivningen av hur reformprogram alltid reflekterar diskurser som kännetecknar och stödjer 
de specifika förändringar som föreslås (Pollitt & Bouckaerts, 2004), fokuseras även följande 
frågeställning. Förmedlas innehållet i NPM i dessa texter och i så fall på vilket sätt?  

Teoretiska utgångspunkter 
Enligt nyinstitutionell teori är organisationen tätt kopplad till det som sker i det omgivande 
samhället, närmare bestämt till den institutionella omvärlden innehållande kulturbestämda 
värderingar om vilka arbetssätt och strukturer som anses vara rationella, effektiva och 
moderna (Meyer & Rowan 1977; DiMaggio & Powell 1983; Scott, 2003; Furusten, 2007; 
Rövik, 2008; Johansson, 2002). Här beskrivs alltså hur organisationen, i likhet med andra 
sociala system, existerar i en institutionell omgivning som definierar och avgränsar den 
sociala verkligheten och påverkar organisatoriska praktiker och strukturer. Här betonas också 
hur organisationen för att bli betraktad som en legitim aktör måste uppfylla 
institutionaliserade idéer om organisering, dvs. hur organisatoriska förändringar inte alltid 
handlar om effektivitet utan snarare är ett resultat av en strävan efter legitimitet (Meyer & 
Rowan, 1977). Detta gäller särskilt i offentlig sektor där det är svårt att mäta och värdera 
kvaliteten på de tjänster som produceras (Meyer & Scott, 1983). Ett sätt för offentliga 
organisationer att vinna legitimitet är alltså att visa att de förändringar som genomförs 
överensstämmer med samhälleliga normer och förväntningar (Czarniawska-Joerges, 
1988a:184f). Därmed illustreras också hur organisatoriska förändringar inte är helt valfria 
utan istället begränsas till en viss uppsättning idéer.

Rörelser, trender och aktörer
Furusten (2007) illustrerar detta samband mellan organisation och omvärld genom att dela 
upp den institutionella omvärlden i ett direkt och ett indirekt skikt. Den direkta omvärlden 
utgörs av de aktörer som organisationer möter och den information, regler och tjänster som 
dessa producerar. Den indirekta omvärlden består istället av rörelser och samhällstrender som, 
trots att de inte är lika tydliga som mer direkta omvärldselement, är ständigt underliggande 
och har en stark påverkan på organisationer. Ett uttryck för detta är att populära 
managementidéer ofta överensstämmer med dominerande rörelser och trender (Furusten, 
1996; 1999). Institutionella rörelser kännetecknas av att organisationer av olika karaktär under 
samma tidsperiod organiserar sig på liknande sätt och påverkar organisationer genom att få 
”… betydelse för vad som upplevs vara relevant och rimligt” (Furusten, 2007:66). Två av de 
rörelser som dominerar samtiden är marknadisering och organisering. Dessa är tätt 
sammankopplade och har under de senaste 20 åren varit mest uppenbara i offentliga 
organisationer och föreningar där de manifesterats i reformpaketet NPM (ibid., 2007; se även 
Rövik, 2008). Marknadisering innebär att idéer om att via marknader koordinera och 
samordna resurser kombineras med en ideologisk föreställning om att marknadsmekanismer 
också bör användas för att reformera den offentliga sektorn. På grund av att en rationell 
marknadsaktör också måste vara en ”riktig” organisation, dvs. bestå av kontrollerbara 
sammankopplade processer möjliga att mäta och styra, så följs marknadisering av så kallad 
organisering som inneburit att användandet av olika typer av mått och nyckeltal som talar om 
hur effektiv och produktiv organisationen är ökar (Furusten, 2007).

Institutionella rörelser är i sin tur grundade i den samhällstrend som dominerar dagens 
samhälle, dvs. i den så kallade moderniteten, vilket innebär att modeller som bygger på idéer 
om tillväxt, utveckling och framsteg också betraktas som legitima. Reformer som förs fram 
och uppfattas som moderna har därmed större attraktionskraft än andra (Meyer & Rowan, 
1977; Brunsson & Olsen, 1990, Furusten, 2007, Rövik, 2000/2008) och de begrepp och 
argument som används när en specifik idé presenteras är därför mycket viktiga. Idéerna bör 
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alltså ”förpackas” så att de framstår som redskap för organisatorisk modernisering och 
förnyelse. Framställs en (reform)idé som ny och framtidsinriktad samt utlovar förändring och 
förbättring är sannolikheten för att den kommer att efterfrågas också stor.

Enligt detta synsätt är alltså den institutionella omvärlden central och ett sätt att förstå 
organisationer, och det som händer i dessa, är därför att fokusera organisationens omvärld och 
aktörer i denna (Scott, 1987:508). Centrala aktörer är bland annat de som genom olika typer 
av texter producerar och sprider information om organisation och organisering. Dessa texter 
kan betraktas som en slags materialisering av den kunskap, idéer och ideologier som 
cirkulerar i omvärlden och utgör ofta grund för utveckling av exempelvis offentlig 
verksamhet. Exempel på sådana aktörer är myndigheter som producerar regler och 
intresseorganisationer som genom sina produkter (texter) informerar och påverkar 
beslutsfattare i samhället (Furusten, 2007).  

Metod och material
De utredningar som analyserats i denna artikel är samtliga utgivna av dåvarande 
Landstingsförbundet (LF)2. Skälet till att just dessa valts ut är att denna intresse- och 
arbetsgivarorganisation kan betraktas som en central aktör i den svenska utvecklingen av 
sjukvårdsrådgivning. Intresset för att organisera rådgivning och prioritering via telfon och i 
”callcenterform” uppges också ha ökat i takt med LFs ökade uppmärksamhet för denna 
verksamhet (Andersson-Bäck, 2008).  

I slutet av 1990-talet fördes de första tydliga argumenten för sjukvårdsrådgivning fram i 
Sverige (Andersson-Bäck, 2008) och 1997 tillsattes med hjälp av så kallade Dagmarmedel3

en utredning med uppdraget att undersöka möjligheterna för en landstingsgemensam 
sjukvårds-rådgivning. Utredningens resultat presenterades 1998 i rapporten ”Trygghet, 
tillgänglighet och effektivitet. Sjukvårdsupplysning per telefon”. Två år senare tillsatte LF en 
så kallad Webbutredning med syftet att studera vad landstingens satsningar på Internet 
resulterat i samt hur interaktiva tjänster på nätet kunde utvecklas vidare. På grund av att e-
kommunikation definieras som ett samlat begrepp för telefon- och webbkommunikation
behandlades även sjukvårdsupplysning via telefon. Utredningens resultat presenterades 2001 i 
rapporten ”Alla kan vinn@! –e-relationer öppnar vården”. I Dagmaröverenskommelsen 
mellan den svenska staten och LF för år 2002 fokuserades återigen telefonrådgivning då det 
slogs fast att ”en viktig del i arbetet med att öka vårdens tillgänglighet och kvalitet är att 
förbättra telefontillgängligheten” (LF, 2002). Med utgångspunkt i detta tillsattes en utredning 
för att ”studera förutsättningarna för att bygga upp en nationellt samordnad 
sjukvårdsupplysning” (LF, 2002:7). Uppdraget bestod av följande tre aspekter; ”att kartlägga 
förekomsten av sjukvårdsupplysningar i Sverige, att motivera landsting utan 
sjukvårdsupplysning att utveckla en sådan tjänst samt att föra samman landstingen för 
diskussion/förhandlingar om en gemensam organisation, former för samverkan och 
kostnadsfördelning” (LF, 2002:14). Arbetet resulterade i en delrapport, ”Ett nummer till 
sjukvårdsupplysningen” (LF, 2002) och en slutrapport, ”Vårdråd direkt. Sjukvårds-
rådgivningar i samverkan” (LF, 2003). Samtliga dessa rapporter har analyserats, en viktig 
skillnad mellan dessa är dock att rapporten från 2001 diskuterar sjukvårdsrådgivning som ett
exempel på utredningens huvudfokus nämligen så kallad e-kommunikation. De övriga 
rapporterna (LF 1998, 2002, 2003) behandlar på ett mer renodlat sätt sjukvårdsrådgivning.  

2 2007 bildade dåvarande Svenska Kommunförbundet och Landstingsförbundet en gemensam organisation under 
namnet Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Eftersom de rapporter som studerats i denna artikel 
publicerades före denna sammanslagning refereras dock till Landstingsförbundet. 
3 Dagmarmedel avsätts av den svenska staten för att stimulera riktade satsningar för olika former av 
utvecklingsarbete i hälso- och sjukvården.  

3



Som nämndes ovan reflekterar beskrivningar av önskade förändringar alltid diskurser som 
stödjer de specifika förändringar som föreslås och ”reformprogram är därför lika mycket 
texter som kräver tolkning som anvisningar för administrativ handling” (Pollitt och 
Bouckaert, 2004:35, min översättn., se även Bergström & Boréus, 2005:17f). Den tolkning 
och analys som ligger till grund för denna artikel överensstämmer till stor del med Esaiassons 
et als (2007) beskrivning av kvalitativ textanalys i vilken ”helheten i texten, det centrala som 
forskaren är ute efter att fånga in, är något annat än summan av delarna” (2007:237). För att 
finna denna kärna har texterna lästs intensivt och flera gånger. I en analys av detta slag är de 
frågor som ställs mycket viktiga eftersom det är utifrån dessa som texterna ”talar” (Esaiasson 
et al, 2007:243). Med utgångspunkt i det syfte och de frågeställningar som formulerats i 
denna artikel blir den text som har med själva argumentationen för sjukvårdsrådgivning att 
göra mest intressant. Det som fokuserats i textanalysen är därför på vilket sätt detta görs, dvs. 
vilka begrepp och argument förs fram. Detta innebär att de delar av texterna som behandlar 
förutsättningar för sjukvårdsrådgivning och ett nationellt nätverk med avseende på innehåll, 
teknik, organisation och ekonomi inte analyserats i samma utsträckning. Vidare har den 
analys som genomförts syftat till att systematisera texternas innehåll genom att lyfta fram och 
klargöra det väsentliga innehållet i de aktuella texterna (Esaiasson, 2007:238). Under denna 
process framträdde två huvudteman, nämligen ”bristande tillgänglighet” och ”värdet av 
sjukvårdsrådgivning” där det sistnämnda också delades in i följande underteman, ”patienter 
och huvudmän” och ”vårdpersonalen”. Dessa diskuteras mer utförligt nedan. 

EN EFFEKTIV, TILLGÄNGLIG OCH PATIENTCENTRERAD VERKSAMHET 
SOM GYNNAR ALLA 
I utredningarna från 1998, 2001 och 2002 används begreppet sjukvårdsupplysning men detta 
ersätts i utredningen från 2003 med begreppet sjukvårdsrådgivning med motiveringen att 
rådgivning är ett sätt att betona tjänstens kvalificerade innehåll (2003:15). I och med detta 
definieras sjukvårdsrådgivning som ”en telefontjänst riktad till allmänheten där särskilt 
utbildade sjuksköterskor, med tillgång till ett stödsystem, dygnet runt årets alla dagar: 

- gör en professionell bedömning av om patienten behöver akut vård 
- erbjuder patienten adekvata medicinska råd och sjukvårdsinformation 
- aktivt vägleder patienterna till lämplig vårdnivå […] eller annan jourinstans samt 
- vid behov förmedlar kontakt med joursjukvård eller ambulans” (2003:8). 

Här framhålls alltså sjukvårdsrådgivning som en specialiserad tjänst som kräver speciell 
utbildning, speciell utrustning och ett stödsystem (se ex. 2003:15). Tjänstens kvalificerade 
innehåll betonas också genom att skillnaderna mellan rådgivning vid en hälso- och 
sjukvårdsrådgivning och rådgivning vid primärvårdens telefonmottagning lyfts fram och 
tydliggörs. Samtidigt beskrivs hur tjänsten i realiteten går under flera olika benämningar på 
grund av att den organiseras på olika sätt i de respektive landstingen. Det medicinska 
beslutsstödet beskrivs som nödvändigt dels för de så kallade telefonsjuksköterskorna4 och 
dels för att det garanterar kvalitet och enhetlighet i rådgivningen. Det utgör också grund för 
dokumentation och statistik och i utredningarna beskrivs hur det tekniska stöd som omger 
verksamheten bör generera information som kan användas vid generell kvalitetsuppföljning, 
närmare bestämt för statistik och uppföljning av tillgänglighet såsom exempelvis; antal samtal 
som inte besvarats, genomsnittlig väntetid för den uppringande, genomsnittlig samtalslängd 
och totalt antal samtal (2002:47f).  

4 Med telefonsjuksköterska avses ”en sjuksköterska som i huvudsak arbetar med telefonrådgivning” (Wahlberg, 
2004:14) 
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Då en aspekt av den utredning som tillsattes 2002, förutom att argumentera för skapandet av 
ett nationellt nätverk av sjukvårdsrådgivningar5, var att motivera de landsting som ännu inte 
utvecklat tjänsten sjukvårdsrådgivning att göra detta så beskriver rapporterna från 2002 och 
2003 ibland fördelarna med sjukvårdsrådgivning per se och ibland fördelarna med ett 
nationellt nätverk.

Bristande tillgänglighet och ineffektivitet  
I utredningarna framträder en tydlig problembeskrivning som också illustreras av en av de 
rubriker som används, nämligen ”Problem: bristande tillgänglighet och ineffektiv 
telefontjänst” (2002:11). Under denna rubrik beskrivs hur många patienter har svårt att 
komma i kontakt med primärvården och hur den nationella handlingsplanen för hälso- och 
sjukvården för år 2002 (Socialstyrelsen, 2002) beskriver tillgängligheten till primärvården 
som dålig. I utredningarna hänvisar man också till Socialstyrelsens undersökning ”Hur 
tillgänglig är vårdcentralen?” från 2002 som visar att patienterna anser att 
telefontillgängligheten till vården är oacceptabelt låg samt till myndighetens konstaterande att 
det krävs förbättringar om landstingen skall leva upp till sina tillgänglighetsmål (2002:7, 
2003:13). Orsaken till detta uppges vara att hälso- och sjukvårdsorganisationen traditionellt 
erbjudit vård på tre organisationsnivåer (primärvård, länssjukvård och 
regionsjukvård/nationell specialistvård) men att patienternas behov har betydligt fler nivåer. 
Det vill säga, de tre traditionella nivåerna svarar inte upp mot patienternas behov (2002:11, 
2003:13).

Sjukvårdsrådgivning presenteras som en verksamhet som på många sätt skiljer sig från 
den traditionella vårdorganisationen, närmare bestämt som en mer effektiv, tillgänglig och 
patientfokuserad verksamhet. I utredningen från 2002 beskrivs också hur vårdens 
servicenivåer inte motsvarar patienternas behov samt hur vården lider av en bristande 
tillgänglighet vilket innebär att patienter inte alls kommer fram eller att de får vänta 
oacceptabelt länge. Samtidigt framhålls tillgång till snabb och kvalificerad rådgivning och 
hänvisning som en viktig del i hälso- och sjukvårdens service till allmänheten (2002:20). 
Även i den utredning som behandlar e-relationer inom vården framhålls hur elektronisk 
kommunikation mellan vården och dess patienter skapat förutsättningar för att stärka 
patienternas ställning och för att effektivisera vårdpersonalens arbete (2001:3). Förutom en 
låg tillgänglighet för patienterna beskrivs bristande resurser för telefonkontakter även leda till 
att arbetssituationen för vårdpersonalen blir pressad och att vårdens resurser utnyttjas på ett 
mindre effektivt sätt (2002:7). I texterna beskrivs också hur alltfler landsting börjat arbeta för 
att öka sin tillgänglighet genom att erbjuda fler kostnadseffektiva vårdnivåer (2002:12).

Värdet av sjukvårdsrådgivning 
Samtliga utredningar präglas av en positiv inställning till sjukvårdsrådgivning och även detta 
tema illustreras av en av de rubriker som används, nämligen ”Värdet av sjukvårdsrådgivning” 
(Landstingsförbundet, 2003:9). I utredningen från 1998 betonas hur medicinsk rådgivning och 
hänvisning per telefon:

”kan öka patienternas trygghet i vardagen, stödja egenvård och hjälpa patienter 
som söker behandling till rätt vårdnivå. En kvalificerad och lätt tillgänglig 
sjukvårdsupplysning per telefon kan dessutom ge effektiviseringseffekter för 
sjukvårdshuvudmännen eftersom patienter, som annars skulle besöka primärvård 

5  Den grundläggande idén är att varje medborgare som utan dröjsmål vill komma i kontakt med vården ska 
kunna ringa ett telefonnummer, samma i hela landet. Ett nätverk organiseras mellan sjukvårdsupplysningar som 
drivs av respektive vårdhuvudman. Samtal till det ”nationella” telefonnumret styrs automatiskt till den 
sjukvårdsupplysning som betjänar området (LF, 2002:39). 
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eller sjukhus, väljer ett alternativ som samtidigt har högre tillgänglighet för 
patienten och är billigare för sjukvårdshuvudmannen” (1998:5) 

Detta värde diskuteras med utgångspunkt i medborgare/patienter, vårdpersonal och vårdens 
huvudmän. Ett nätverk av samverkande sjukvårdsrådgivningar med ett gemensamt nummer 
uppges vara både önskvärt och möjligt att skapa.  

”Ett sådant nätverk kan göra nytta för allmänheten, för vårdpersonal, för 
yrkesguppen telefonsjuksköterskor och för sjukvårdshuvudmännen” (2003:52).  

Samtliga dessa aktörer anses alltså vinna på att landstingen och regionerna bygger upp en 
egen sjukvårdsupplysning och på ett nationellt nätverk av samverkande 
sjukvårdsupplysningar.

”Sjukvårdsupplysning per telefon kan således öka patienternas trygghet i 
vardagen, stödja egenvård och öka tillgängligheten till vård för de patienter som 
behöver ett vårdbesök. Samtidigt kan sjukvårdsupplysning avlasta vården besök 
som inte är nödvändiga och därigenom leda till bättre resursutnyttjande inom 
vården”. (2003:20) 

”Ett sådant nätverk skulle inte bara allmänt öka allmänhetens trygghet och 
möjligheter att få kontakt med vården. Det skulle också avlasta akut- och 
primärvården, minska stressen för vårdpersonalen och öka effektiviteten i 
vårdarbetet” (2002: 7).

Även titeln på rapporten från 2001 ”Alla kan vinn@! – e-relationer öppnar vården” är ett 
tydligt exempel på detta budskap om hur många olika kategorier (patienter, personal och 
huvudmän) tjänar på nya sätt att kommunicera såsom exempelvis via telefonen. Av dessa 
kategorier fokuseras huvudsakligen patienterna och huvudmännen medan relativt lite berör 
personalens vinster. 

Patienter och huvudmän 
Som framgår av citaten ovan diskuteras värdet av sjukvårdsrådgivning för allmänheten 
framförallt i termer av en ökad tillgänglighet och trygghet. När det gäller huvudmännens vinst 
framhålls det genomgående i texterna att verksamheten ger effektivitetsvinster. Exempelvis 
diskuteras hur erfarenheter från de landsting som har väl etablerade sjukvårdsrådgivningar 
visar att verksamheten är kostnadseffektiv för huvudmannen (2003:19). I den vision som 
målas fram i slutrapporten från 2003 är också effektivitet ett argument som tros påverka 
huruvida landstingen kommer att ansluta sig till ett eventuellt nätverk.

”När andra sjukvårdshuvudmän sett hur effektiv verksamheten är, har de valt att 
ansluta sina sjukvårdsrådgivningar till nätverket” (2003:7) 

När det gäller värdet av sjukvårdsrådgivning för huvudmännen framhålls också hur 
verksamheten generellt sett förbättrar landstingens och regionernas möjligheter att uppnå de 
mål om ”god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen” som formulerats i hälso- 
och sjukvårdslagen (Landstingsförbundet, 2003:9). Ett nationellt system av samverkande 
sjukvårdsrådgivningar diskuteras till och med som en förutsättning för detta.  
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”ett nationellt system av samverkande sjukvårdsrådgivningar är en av 
förutsättningarna för huvudmännen att ge vård på lika villkor för hela
befolkningen, dvs. också till personer med invandrarbakgrund eller med 
funktionshinder som nedsatt hörsel” (2003:53).  

Dessa fördelar gällande ”vård på lika villkor” diskuteras mer ingående med ett särskilt fokus 
på invandrare och personer med funktionshinder. Sjukvårdsrådgivning framhålls som positivt 
för båda dessa grupper vilket följande citat illustrerar.

”invandrare är en grupp som skulle kunna ha mycket stor nytta av 
sjukvårdsupplysning per telefon under förutsättning att ett samtal kunde föras med 
någon som själva behärskar invandrarspråket och dessutom besitter 
kulturkompetens” (2002:30). 

”Ett nationellt system för sjukvårdsrådgivning underlättar för huvudmännen att ge 
vård på lika villkor för hela befolkningen eftersom möjligheterna ökar att ge 
telefonservice till bl.a. personer med annat modersmål än svenska eller med 
funktionshinder som nedsatt hörsel” (2003: 33) 

Vårdpersonalen
När det gäller vårdpersonalen beskrivs värdet av sjukvårdsrådgivning i termer av att den 
personal som möter patienter ”ansikte-mot-ansikte” får mer tid för de patienter som är i behov 
av att uppsöka exempelvis en vårdcentral. Det framhålls också hur skapandet av ett nationellt 
nätverk skulle tydliggöra telefonsjuksköterskans profession och möjliggöra utvecklingen av 
ett kvalificerat beslutsstöd (2003: 10). I rapporterna från 2002 och 2003 förs diskussionen på 
ett tydligare sätt utifrån den så kallade telefonsjuksköterskans perspektiv. Här betonas bland 
annat att för att rådgivningen skall fungera på ett tillfredsställande sätt krävs det att 
sjuksköterskan har nödvändig tid för varje samtal. Orsaken till varför samtal måste få ta tid 
diskuteras också utifrån ett mer renodlat effektivitetsperspektiv.

”Med många samtal i kö finns en risk att sjuksköterskan inte tar den tid som 
behövs för att ge ett ordentligt egenvårdsråd utan istället hänvisar patienten till en 
jourmottagning. Det skulle snarare kunna leda till ökad efterfrågan på vård” 
(2001:61).

Telefonsjuksköterskan beskrivs ha ett lika krävande, om än annorlunda, arbete 
(arbetssituation) som de sjuksköterskor som arbetar i direkt kontakt med patienter. Här 
konstateras också att en telefonsjuksköterska inte kan (bör) jobba 100 procent av sin arbetstid 
i telefonen. Istället anses 6-8 samtal per timme vara rimligt och en förutsättning för att 
nödvändig dokumentation och reflektion skall hinnas med. Även så kallad hospitering, dvs. 
att studera en verksamhet med fokus på möjligheter och problem utan aktivt deltagande i det 
löpande arbetet, inom sjukvårdens olika områden samt kontinuerlig uppdatering av kriterier 
för behandlingar osv. framhålls som viktigt (2003:18).  

EN IDÉ I LINJE MED NPM MEN OCKSÅ ANDRA INFLUENSER 
I argumentationen för sjukvårdsrådgivning och ett nationellt nätverk framträder två begrepp 
som centrala, nämligen effektivitet och tillgänglighet. I texterna fokuseras också patienten på 
ett tydligt sätt och sjukvårdsrådgivning framhålls som en specialiserad tjänst som kräver 
speciell utbildning och utrustning. Den teknologi som tillämpas uppges vara betydelsefull dels 
för att kunna följa upp verksamheten (statistik och dokumentation) och dels för telefonsjuk-
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sköterskan. Texterna kan därmed sägas återspegla följande tre drag i NPM; 1) en ökad 
kostnadsmedvetenhet vilket leder till en ständig rationalisering av drift och organisation i 
syfte att uppnå kostnadseffektivitet, 2) effektivitet bedöms i förhållande till explicita och 
mätbara mål och, 3) fokus på kunder och resultat (se Hood, 1995). Analysen tyder även på att 
idén om sjukvårdsrådgivning stöttats av betydelsefulla aktörer och presenterats på ett sätt som 
gör den svår att ”motstå” för de organisationer som den riktas till. Intressant nog framträder 
dock även andra begrepp och argument som inte på ett lika tydligt sätt går att koppla till 
NPM. I nedanstående text utvecklas och tydliggörs dessa slutsatser.

Effektivitet, tillgänglighet och specialisering  
Det faktum att begreppet effektivitet framträder som centralt kan relateras till tidigare 
forskning som visat hur NPM inneburit att olika typer av effektivitetsmål fått en alltmer 
central plats när det gäller värderingar i offentliga organisationer (Hood, 1995; Pollitt & 
Bouckaert, 2004; Christensen et al., 2005; Blomgren, 1999). Ett konkret exempel på detta är 
reformprogrammet ”Den offentliga sektorns förnyelse” som lanserades 1985 och beskrev hur 
den offentliga sektorn skulle bli mer serviceinriktad samt ”… att de offentliga verksamheterna 
kunde rationaliseras och effektiviseras genom förändrade arbetsformer” (Christensen et al., 
2005: 160).

Även begreppet tillgänglighet kan relateras till NPM och beskrivningen av hur dessa 
reformer i Sverige inneburit ett skifte från en intern orientering till en mer extern orientering 
gällande att möta medborgares behov och önskemål (Pollitt & Bouckaert, 2004). Forskning 
visar också hur svensk sjukvård sedan 1980-talet präglats av det grundläggande synsättet att 
”… organisationer finns till för att tillfredsställa kunders behov och efterfrågan” (Nordgren, 
2006:47) och hur vikten av kundorientering och tillgänglighet även betonats av internationella 
aktörer såsom Världshälsoorganisationen. En ökad fokusering på tillgänglighet och en 
patientfokuserad vård kopplas också till förändringsprogrammet ”Patienten i centrum” vilket 
enligt Bejerot (2008) kommit att bli ett tvingande styrningsideal inom svensk sjukvård. 
Programmet uppges ha format styrpraktiker som riktats mer direkt till mikronivåns relationer 
mellan vårdpersonal och patient samt inneburit att de kundstyrningspraktiker som idag riktas 
till patienter begränsas till bemötande och tillgänglighet. Olika typer av väntetider, såsom 
exempelvis tid i telefonköer, har därmed blivit till avgörande aspekter av relationen mellan 
patient och sjukvårdssystem. (Bejerot, 2008:153). Sammanfattningsvis illustrerar ovanstående 
hur begreppet tillgänglighet under de senaste åren fått en alltmer central betydelse inom 
sjukvården och förts fram av både nationella och internationella aktörer. Detta kan ses som en 
förklaring till varför idén om sjukvårdsrådgivning fått ett sådant genomslag inom svensk 
sjukvård.

Att den teknologi som tillämpas i sjukvårdsrådgivning lyfts fram som viktig för 
dokumentation och statistik över olika tillgänglighetsmått kan i sin tur ses som ett uttryck för 
NPM och den så kallade organiseringsrörelsen (Furusten, 2007). Intresset för mätning uppges 
också ha ökat i samband med NPM, mätningen har blivit mer intensiv och omfattande (fler 
nivåer och områden inkluderas) och fokuserar i allt större utsträckning effektivitet och 
servicekvalitet. Spridningen till nya tillämpningsområden är tätt kopplad till utvecklingen av 
ny informationsteknologi och innebär att mer variabla och mindre konkreta services/tjänster 
än tidigare utsätts för mätning. Exempelvis tillämpades ett av de tidigaste systemen för 
prestationsmätning i Storbritannien i sjukvården där sjuksköterskors arbete utsatts för en 
mycket intensiv mätning. (Pollitt & Bouckaert, 2004).

I utredningarna framhålls också sjukvårdsrådgivning som en specialiserad tjänst och 
telefonsjuksköterskan diskuteras som en framtida profession. Detta kan tolkas som ett uttryck 
för expertiseringsrörelsen, dvs., för föreställningen om hur det moderna samhällets 
komplexitet kräver alltfler specialister och mer eller mindre utvecklade system för att 
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uppgifter skall hanteras så effektivt som möjligt. Intressant nog ligger även denna rörelse i väl 
i linje med NPM då den innehåller ett budskap om att den som är mest lämplig och har bäst 
förutsättningar att prestera ett effektivt resultat är den som bör utföra uppgiften (Furusten, 
2007). Det faktum att telefonsjuksköterskan specialiseras på just telefonrådgivning och att det 
kring denna arbetsuppgift utvecklas system för samtalshantering och beslutsstöd kan därmed 
ses som ett uttryck för denna rörelse. Dessa uttryck för professionalisering, utveckling av 
expertis och användningen av specifika metoder och teknik för att uppnå förändring kan också 
tolkas i termer av en diskursens teknologisering (Fairclough, 1996). Det faktum att man 
skapar särskilda organisationer för sjukvårdsrådgivning (callcenters) kan liknas vid så kallad 
outsourcing vilket intressant nog beskrivs öka i samband med både expertisering (Furusten, 
2007) och NPM (Rövik, 2008).

Men också demokrati och vård på lika villkor 
Sedan 1980-talet uppges allt färre reformförslag ha knutits till begreppen demokrati och 
medbestämmande, istället har effektivitet och kostnadseffektivitet fokuserats (Brunsson & 
Olsen, 1990:22). I förhållande till denna beskrivning är det intressant att konstatera att de 
studerade texterna, förutom en tydlig fokusering på effektivitet och tillgänglighet, även 
innehåller en relativt utförlig argumentation för att verksamheten leder till ökade 
förutsättningar för en ”vård på lika villkor”. Detta kan betraktas som ett uttryck för att det 
även existerar en slags demokratidiskurs i den svenska sjukvården. Detta överensstämmer 
ockms med forskning som visat hur sjukvården präglas av andra logiker och värden, såsom 
hänsyn till demokrati och rättssäkerhet, än den ekonomiska logik som karaktäriserar NPM 
(Christensen et al. 2005; Pollitt & Bouckaert, 2004). Det faktum att man i de studerade 
utredningarna om sjukvårdsrådgivning för en diskussion om ”lika villkor” kan därmed tolkas 
som ett uttryck för interdiskursivitet dvs. ”…att texter konstitueras av kombinationer av olika 
genres och diskurser" (Fairclough, 1995:134). Detta kan även betraktas som ett uttryck för att 
de praktiska tillämpningarna av NPM varierar. Det faktum att NPM transformeras olika i 
olika länder och kontexter (Dent, 2003; Hood, 1995:106; Christensen & Laegreid, 2002) 
beskrivs bero på att djupt inbäddade sociala och kulturella likväl som politiska krafter gör 
motstånd mot, anpassar och undergräver reformer på ett sätt som reflekterar de specifika 
villkor som råder (Dent, 2003:4). Internationella jämförelser visar också hur det framförallt är 
retoriken som uppvisar stora likheter medan praktiska tillämpningar och effekter av 
reformerna varierar betydligt mer. (Olson et al 1998; Hood, 1995). Sverige beskrivs också 
som ett land som i enlighet med NPM uppmärksammat behovet av fundamentala förändringar 
men samtidigt fortsatt att tillskriva det offentliga en betydande roll. Staten betraktas här som 
en oersättlig integrerande kraft i samhället vars operativa värdesystem inte kan reduceras till 
den privata sektorns diskurs av effektvitet, konkurrens och klientfokus. Sverige beskrivs alltså 
som ett land som bevarat idén om den offentliga servicens speciella status, kultur och villkor 
(Pollitt & Bouckaert, 2004; Dent, 2003). Rättvis fördelning var också det viktigaste målet när 
den svenska sjukvårdsmodellen utvecklades och den svenska hälso- och sjukvårdslagen 
betonar också kravet på likvärdig tillgänglighet (Anell, 2005:237). Sammanfattningsvis kan 
alltså detta ses som ett uttryck för att den kontext i vilken NPM-inspirerade reformer ”landar” 
påverkar dess effekter.

En ”modern” verksamhet stöttad av viktiga aktörer 
En annan förklaring till varför idén om sjukvårdsrådgivning fått genomslag är att den 
presenterats på ”rätt” sätt samt stöttats och förts fram av betydelsefulla aktörer. I texterna lyfts 
den traditionella vårdorganisationen fram som problematisk och otillräcklig då den inte svarar 
upp mot patienternas behov. I dessa resonemang tydliggörs hur patientens behov och 
efterfrågan prioriteras men också hur sjukvårdsrådgivning knyts till ett nytt och mer modernt 
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sätt att organisera sjukvården. Att göra just detta, dvs. presentera reformidéer som ”nya” och 
framtidsinriktade, beskrivs också som viktigt för att idéer skall efterfrågas (Rövik, 2008; 
Pollitt & Bouckaert, 2004:15, Olsen, 1990). Att något blivit modernare i vår samtid innebär 
enligt Furusten att det ”… har utvecklats vidare, blivit bättre, effektivare, mer kalkylerbart, 
förutsägbart och kontrollerbart” (2007:71), ett antagande som applicerat på vardaglig 
kommunikation mellan människor innebär att det är bättre att prata i telefon än att träffas 
(ibid. 2007:72). Detta påstående kan i allra högsta grad relateras till utvecklingen av 
sjukvårdsrådgivning och delvis förklara varför denna idé fått genomslag.. Verksamheten 
presenteras som ”modern”, närmare bestämt som mer effektiv, möjlig att mäta och dessutom 
som innehållande nya möjligheter att styra och kontrollera vården (intaget av patienter). I 
utredningarna framträder även staten som en central aktör, dels genom Socialstyrelsens krav 
på ökad tillgänglighet, vilka man också refererar till i rapporterna, och dels genom 
Socialstyrelsens delaktighet i och finansiering av genomförda utredningar. Inom 
nyinstitutionell teori betonas också staten som en central aktör vars intressen och sätt att 
handla formar institutionella omgivningar i det moderna samhället (DiMaggio & Powell, 
1983:147). Staten påverkar därmed organisationer både direkt, genom att påtvinga 
organisationen olika typer av begränsningar/kontroll och krav, och indirekt, genom att föra 
formulera och föra fram rationaliserade myter om organisering (Scott, 1987:499). 
Sannolikheten att en idé fäster och materialiseras ökar alltså i de fall då externa myndigheter, 
såsom ex. Socialstyrelsen, uttrycker klara instruktioner gentemot organisationer. Att idén om 
sjukvårdsrådgivning fått ett genomslag inom svensk sjukvård kan därmed delvis förklaras i 
termer av att den överensstämmer med andra dominerande rörelser samt av det faktum att den 
stöttats av centrala aktörer och presenterats på ett sätt som gjort den attraktiv, men också 
”tvingande” för organisationerna. 

Avslutningsvis kommer sjukvårdsrådgivning att utvecklas och byggas ut ännu mer inom 
den svenska vården. En reflektion, tillika uppslag till vidare forskning, är frågan om hur det 
starka effektivitets- och tillgänglighetstema som framträder i de texter som studerats tas emot 
av sjuksköterskeprofessionen och andra professioner inom offentlig sektor. Detta är en 
intressant frågeställning i relation till beskrivningen av hur NPM utmanar de villkor som 
traditionellt sett kännetecknat professionellt arbete samt hur professionellas 
handlingsutrymme minskar i takt med att hälso- och sjukvårdens tjänster omorganiseras för 
att likna kommersiella tjänster (se ex. Evetts, 2006a:2006b; Taylor & Kelly, 2006; Carter & 
Mueller, 2002).
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It takes two to tango 

- challenged conditions for intra-professional relations1

Anna Berg Jansson, Karolina Parding 

Introduction
The reform movement New Public Management (NPM) involves changed principles for 
governance, administration and organisation of the public sector and affects 
professionals and their relation to management and clients (Connell et al, 2009; 
Svensson & Karlsson, 2008). Indeed, it has been argued that NPM change the relation 
between profession and organisation and have implications on professionals’ working 
conditions (e.g., Aili et al., 2007; Evetts, 2006a; Evetts, 2006b; Molander & Terum, 
2008; Svensson, 2008; Taylor & Kelly, 2006). Evetts for instance, argues that NPM has 
implied that “the conditions of trust, discretion, and competence, historically described 
as necessary for professional practice, are continually being challenged or certainly 
changed” (2006b, p.515). In this article we will examine intra-professional relations, in 
the context of these changes, as these relations historically have had a central role in 
professional work. 

The challenge of NPM has been argued to be especially apparent in health care 
and education (Evetts, 2006b; Power, 1997). For example, in these contexts, customer 
orientation – a tenet of NPM- (e.g. Hood, 1995; Kowalczyk, 2002) has been used as a 
restructuring slogan, and the managements’ view on what this involves has been used as 
a point of departure for reorganising work. In school organisations this is translated as 
pupil-orientation and in health care organisations as patient-orientation.

However, effects of NPM in professional work are often discussed on an 
overriding level, and professionals’ own experiences of their working conditions in their 
specific work contexts have been less discussed (Hasselbladh et al., 2008; Liljegren, 
2008). In an attempt to consider these concerns, this article focuses on individual 
professionals, exemplified by teachers and nurses, and their experiences of intra-
professional relations, i.e. teachers’ relations with other teachers and nurses’ relations 
with other nurses. Applying a theoretical framework on professions and professional 
work, the aim is to discuss the meaning of intra-professional relations, and how NPM-
influenced changes in the organisation of work affect these relations. Moreover, 
possible effects of the organisational changes for the professionals will be discussed. 
We argue that the cases discussed illuminate how changes in the organisation of work 
influence intra-professional relations, in ways that highlight the tension between 
profession and organisation.

The tension between profession and organisation and the meaning of 
intra-professional relations 

Professionals are to use their professional skills and judgment in their work, i.e. their 
discretionary powers. At the same time, professionals are governed by the policies, 
rules, and regulations defined by their organisation. Indeed, public sector professionals 
are faced with the dilemma of working in accordance with the values of the profession 
and with the aims of the work organisation (Hasenfeld, 1983; Lipsky, 1980). This is 

1 Submitted to International Journal of Public Sector Management. 
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often described in terms of the tension between profession and organisation (e.g., 
Evetts, 2006a; Evetts 2006b; Freidson, 2001; Svensson, 2008).
 Evetts (2006a) discusses professional work and the tension between profession 
and organisation by distinguishing two types of professionalism. Occupational 
professionalism is constructed within professional occupational groups and is based on 
collegial authority, knowledge, discretionary power, and trust form the management 
level– reflecting the professional ethics promulgated by professional associations. Thus, 
we regard intra-professional relations as a prerequisite for developing and maintaining 
occupational professionalism. Organisational professionalism, on the other hand, occurs 
in the work organisation and is executed by the management level. It is based on a 
rational-legal foundation where rules are central, procedures are standardised when 
possible, evaluations of the activity take place, and decisions are made on hierarchical 
authority. Organisational professionalism, according to Evetts (2006a, p.2), includes 
standardized work procedures and managerial control: “externalized forms of regulation 
and accountability measures such as target-setting and performance review”. These two 
types of professionalisms contrast one another as they have different views on who 
should have the power over how work is planned for, carried out and controlled. It is 
also claimed that organisational professionalism gains ground due to NPM (ibid).  

Through intra-professional relations, professional identity, knowledge and 
competence are developed (e.g., Day, 2002; Fagermoen, 1997; Jenkins, 2004). 
Moreover, within professions, the members share specific knowledge, a common 
culture and ethics, and make decisions through joint discussions; collegiality (Svensson, 
2008). This collective base illustrates the logic of the profession, and is the professions’ 
strongest resource, which they use in negotiating for the conditions of their work. 
Traditionally, collegiality has been used as a governance tool, in that the members of a 
profession govern each other, which in daily work is manifested through peer group 
support and guarding working principles. However, organisational changes inspired by 
NPM are claimed to challenge collegiality, as NPM-influenced organisations are based 
on the management’s view on how work should be structured (organisational 
professionalism), rather than based on values set by the profession (occupational 
professionalism) (Svensson & Karlsson, 2008). By changing the conditions for work - 
conditions that historically have been based on the logic of the professions – it is 
plausible that the collective base of the professions becomes fragmented.   

Thus, through the concept of collegiality, the importance of intra-professional 
relations as an essential resource for the professions is highlighted: collegiality 
constituting an arena for continuous development of competence, as colleagues sharing 
knowledge and experience learn from each other. This means that if the conditions for 
intra-professional relations are changed, the conditions for developing professional 
knowledge, ethics and competence certainly also become challenged, which illuminates 
the above discussed tension between profession and organisation.

Investigating intra-professional relations 
The article builds on two qualitative interview studies from two work settings that have 
been subject to NPM-related changes - education and health care. Both studies focused 
on how work was organised and its implications on the professionals’ working 
conditions by addressing the following themes: what it means to be a teacher/nurse, 
previous and current organisation of work, working conditions, governance. The taped 
interviews were semi-structured and lasted between 45 and 90 minutes, and transcribed 
verbatim.  
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The first study (Parding, 2007) was based on interviews with 15 upper secondary 
teachers. The second study (Fältholm & Jansson, 2008) was based on interviews with 
eight nurses working (solely or partly) with Telephone Advisory Services (TAS) within 
primary care. In both studies there were indications of that the conditions for intra-
professional relations had changed due to organisational changes. Therefore, the 
interviews were re-read to further explore the issue and search for descriptions of intra-
professional relations, their meaning and effects. Analyzing the empirical data, two 
themes emerged which we identified as the sharing of professional knowledge and 
experience and emotional support.

This way of handling data is based on an intertwined process between empirical 
data and theoretical concepts (Alvesson & Sköldberg, 1994; Layder, 1998). Being a 
qualitative interview study, the generalisations are analytical (Yin, 1994) so as to 
understand professionals’ experiences of their working conditions in times of changed 
organisation of work. While the results are representative for the teachers and nurses 
interviewed, the ambition is not to generalise the findings to all teachers and nurses in 
Sweden. Instead, we seek to illuminate specific aspects of these professionals’ working 
conditions in order to highlight and problematise the complexity of their work in the 
context of the organisational changes studied. Still, the findings may be applicable to, 
and have currency in other similar contexts.  

Teaching and nursing have histories that reflect their unique positions in 
different organisational hierarchies, in schools it is described as fairly horizontal, 
whereas for nurses the hierarchy is described as differentiated. Furthermore, Abbotts’ 
(1988) definition of autonomous professions, i.e., professionals working mainly for 
themselves or for professional peers, can be applied on the teaching profession, while 
the definition of heteronomous professions, i.e., professionals not headed by other 
members of the same profession but part of a complex division of labour, can be applied 
on the nursing profession. Despite these differences, we discuss these groups jointly, as 
there are also similarities. For example, the professional groups studied are both defined 
as ‘weak professions’ and work with people, providing basic services defined as rights 
in the welfare state (Blomqvist & Rothstein, 2000; Caspersen, 2008). More importantly, 
they both shed light on changes in organisation of work among professionals in the 
NPM-influenced public sector.

Changed organisation of work and its challenges
The empirical findings are presented jointly, as to highlight that even if in different 
professions and work organisations, the professionals still ascribe these relations the 
same meaning, and more importantly how the conditions for the intra-professional 
relations have changed. The findings are presented via the two themes identified; the 
sharing of professional knowledge and experience and emotional support. Though, 
initially the organisational changes in the two work contexts are described separately in 
order to illustrate the specificity in each case.    

The teachers’ work context 
The specific school chosen is situated in a local municipality where NPM governance 
ideals had been introduced, for example by adopting quality and performance evaluation 
systems such as TQM (Total Quality Management) and Balanced Scorecard - systems 
originating from the private sector (Svensson, 2004). The idea of ‘the pupil in the centre 
of attention’ was used as a restructuring slogan by the management. In practice, this 
brought with it a reorganisation of the teachers’ work, from the traditional subject 
affiliation set-up to an organisation set-up based on interdisciplinary work teams. The 
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interdisciplinary work teams were constituted so that one set of teachers with different 
subject specialities were responsible for one group of pupils in one specific study 
programme during their entire three years at upper secondary school. The reason for 
introducing the interdisciplinary work teams was said to be a way of enhancing the 
pupils’ learning endeavour, attaining better learning outcomes. The teachers were 
expected to create joint projects requiring the use of several subjects. This change also 
meant sharing offices not with the subject colleagues as previously, but with the 
interdisciplinary team colleagues. That the changed organisation of work, i.e., the 
demand for collaboration in interdisciplinary work teams, was not the choice of the 
teachers themselves is clear.  

‘It has been implemented without us really having had any choice. It does not 
feel like we have had a choice. Nowadays school is organised so that we sit in 
work teams. It has sort of become very, very important [. . . ] teamwork has 
become a trendy word for the upper secondary school’.  

For a thorough case description, see Parding (2007). 

The nurses’ work context 
In Swedish health care, central actors demand improved accessibility and efficiency 
(National Board of Health and Welfare, 2002, c.f. FCC, 2003). Moreover, the 
governance ideal ‘the patient in the centre of attention’ has implied that different kinds 
of waiting times, such as time in telephone queues, has become decisive aspects of the 
relation between patient and health care system, illustrating the increased focus on 
accessibility (Bejerot, 2008).  

In the specific health care organisation studied the increased focus on 
accessibility has resulted in a changed organisation of work and the implementation of 
new technology2. The case focuses nurses working with TAS in three different contexts 
within a primary care organisation: at a health care centre, at a primary care centre, and 
at a pure telephone advising unit. This means that all nurses carry out tasks via the 
telephone; however, the extent varies. Nurses working nights at the pure advising unit 
work solely with TAS, whereas the others combine TAS with other more traditional 
nursing tasks. The most obvious expression of the organisational changes is the creation 
of a pure advising unit, where two of the interviewed nurses work. However, all nurses 
describe how this work task has been emphasised during recent years, and has been 
more formally organised, both in time and form, partly due to new technology. For a 
thorough case description, see Fältholm & Jansson (2008). 

The sharing of professional knowledge and experience  
An important feature of the intra-professional relations is the concrete exchange of ideas 
and tips in relation to the performance of the work tasks, and as a means to continuously 
develop competence.  

Exchanging teaching material and concrete teaching tips with one’s subject 
colleagues, giving advice on what works or does not work when teaching a certain issue 
in the subject is described as very important by the teachers. As Selander (2006, p. 58) 
emphasises, “teacher knowledge is created in action, collaboration, using judgement and 
reflection”. The quote below illustrates how the previous organisational set-up, when 
teachers sharing subjects would also share offices and corridors they taught in as well as 

2 Computer based systems for automatic call distribution and decision support.  
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formal planning activities, alleviated for the sharing of professional knowledge and 
experience.

‘In the old days you used to sit with your subject colleagues, […] and that was a 
magnificent support because then there were maybe ten or eleven of you that 
taught the same subject, so besides being workmates, working in the same 
corridors and the same rooms, you also had the same subject area and got an 
enormous amount of help from each other all the time’.  

This teacher describes the value of having her subject colleagues ‘close by’ in her every 
day work, as that enabled possibilities of learning new things and thus sharing 
competence, regarding issues that she identified important to her specific subject. 
Indeed, upper secondary teachers traditionally have a stronger identity linked to their 
specific subject(s) than teachers in the generic sense (Linnell, 1994; Månsson, 2004; 
Siskin, 1994). With the current organisation of work, the possibilities for spontaneous 
and informal intra-subject sharing of professional knowledge and experience have 
diminished, and when having different subject specialities, developing any close 
collaboration is described as difficult. “It’s so hard to put oneself in another teacher’s 
working situation when you do not really understand the subject”. In this sense, in terms 
of develop professionally in one’s own subject, the interdisciplinary work teams become 
an obstacle rather than a resource.

As the teachers, the nurses also stress the value of being part of a team and the 
importance of colleagues when performing TAS. They believe this type of interaction 
allows their skill sets to complement one another. One of the nurses describes how she 
learns a lot from more experienced nurses.  

‘You learn so much from those who have worked for a long time. You learn 
most from listening to them. They are experienced’.  

The possibility to interact with other nurses is indeed “an opportunity to develop their 
knowledge and expertise” (Tjora, 2000:733). The nurses also describe closeness to other 
nurses - in some cases also doctors - as important for feedback on triaging decisions, 
which provides opportunities to learn about specific symptoms. In this respect, a 
difference between the three health care contexts becomes apparent as the nurses 
working solely with TAS for the main part of their shift do not have other nurses’ ´close 
by´. Notably, these nurses do not explicitly talk about this as a problem, however it 
seems to lead to changed conditions for intra-professional relations and therefore also to 
other conditions for the sharing of professional knowledge and experience. One of these 
nurses describes the difference between how she works when there are other nurses 
besides her and when she works alone.

‘Then you ask them if they think it is odd or how they would have handled it. But 
when they go home, you don’t have anyone, you are so used to not having anyone 
to ask, so you have to trust yourself’.

Emotional support 
Intra-professional relations also emerged as important for the professionals, in terms of 
emotional support. For example, when difficult situations with pupils or patients arise, 
emotional support is highly valued. One of the teachers uses the term “resource” to 
illustrate how colleagues relate to each other. In a similar way, one of the nurses 
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working day-time describes the importance of colleagues when handling complex 
and/or emotionally draining cases.  

“We usually share these types of situations with each other and talk about them 
and that is so important”. 

This illuminates how interaction with colleagues, through which emotional support 
arises, is experienced as something positive, facilitating work.  
The teachers see their subject colleagues as the greatest source of emotional support, as 
they have a common ground in the subject, sharing a basic understanding of each other, 
which does not correspond to the relations with colleagues from other subjects. One 
teacher describes how, in the previous organisation of work, she felt that “it was like an 
exchange” that gave “emotional support”. The importance of having colleagues ‘close 
by’ is also stressed by the nurses.

Unintended consequences of organisational changes 
The findings show that intra-professional relations are essential as an arena for the 
sharing of professional knowledge and experience, i.e. development of competence, and 
emotional support. In addition, the result shows that the organisational changes have led 
to changed and in some ways challenged conditions for intra-professional relations. 
While the fact that emotional support emerged as important for the interviewees this 
result does not relate to the specificity of professional work. On the other hand, the 
importance of the intra-professional relations for the sharing of professional knowledge 
and experience relates to the fact that the interviewees are members of professions, 
pointing at the tension between profession and organisation.  
 Regarding the teachers, through the interdisciplinary work teams, and also 
because of the formalisation of collaboration within these work teams, the opportunities 
to interact with the subject colleagues are fewer. Although the teachers see benefits of 
making the education more efficient by linking various subjects, their doubt lies in that 
they themselves experience difficulties in developing as teachers in their specific 
subjects; the sharing of professional knowledge and experience. The interdisciplinary 
work teams can therefore be described as ‘contrived collegiality’ (Hargreaves, 1994). 
This result can be linked to teaching as an autonomous profession, with a horizontal 
hierarchy (Abbott, 1988). The teachers’ emphasis on subject colleagues as most 
important for the sharing of professional knowledge and experience indicates that the 
teachers see subject specialisation almost as another profession, or at least another ‘sub-
professional group’.

Similarly, the nurses describe intra-professional relations, in terms of feedback 
and exchange of experiences (i.e. the sharing of professional knowledge and 
experience) as crucial when it comes to developing their competence. In fact, nursing 
practice is described as based on “experiential knowledge, support from colleagues and 
collective learning” (Tjora, 2000, p 721). However, the nurses not only emphasise other 
nurses as important for sharing professional knowledge and experience, but also to 
some extent identify members of the medical profession as contributing to this process. 
This reflects their position in a differentiated hierarchy and as a heteronomous 
profession (Abbott, 1988). Although the nurses agree with certain aspects regarding the 
aims of TAS, drawbacks concerning the possibilities to share professional knowledge 
and experience also emerge. TAS can be described as ‘lonely work’, in relation to other 
professionals, a finding especially highlighted by nurses working solely with TAS.
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Even though the teachers and nurses describe the conditions for their intra-professional 
relations slightly different, the effects of the organisational changes can be interpreted 
as partly isolating the professionals from the colleagues they themselves value as most 
important, aspects imperative in continuously developing competence. With challenged 
conditions for intra-professional relations, the possibilities for the professionals to 
collectively build a knowledge base and to ‘use’ collegiality (peer group support and 
guarding principles) are lessened. Indeed, Cheetham and Chivers (2001) highlight the 
importance of physical proximity to colleagues for professionals, as it facilitates the 
development of competence in the every day work. The relationship between intra-
professional relations and the physical organisation of work can also be linked to Herod 
et al. (2007), who claim that space is as important for social relations as physical 
geography is constitutive for social praxis.
  Applying Evetts’ (2006a, 2006b) use of the term professionalism, the changes 
in organisation of work experienced by the interviewees can be interpreted as a sign of 
organisational professionalism gaining ground, on the expense of occupational 
professionalism. As the professionals experience fewer opportunities for intra-
professional interaction, through which they learn to practice the profession, i.e., 
develop competence, knowledge and ethics, the occupational professionalism is 
certainly challenged. At the same time, one could argue that the changed organisation of 
work in fact can bring possibilities for development of ‘new’ competences, and improve 
the organisational professionalism which plausibly can have positive effects for pupils 
and patients.
 In conclusion the findings can be seen as an illustration of unintended 
consequences of the adoption of NPM-influenced governance ideals; as we see the 
organisational changes as deriving from the managements’ focus on ‘the customer in 
centre of attention’, in form of interdisciplinary work teams and TAS. The article also 
shows that through investigating how individual professionals experience their work, 
unintended consequences of NPM-related governance changes are unveiled. It is 
important to understand how changed governance ideals are experienced by 
professionals in work organisations, as this knowledge can help explain why certain 
proposed changes may not be implemented in the planned way.  
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