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Abstract
Funck, Elin K. (2009). Ordination Balanced Scorecard – översättning av ett styrinstru-
ment inom hälso- och sjukvården  (Prescription Balanced Scorecard – translation of a 
management control instrument in health care). Acta Wexionensia No 173/2009. ISSN: 
1404-4307, ISBN: 978-91-7636-656-1. Written in Swedish with a summary in English. 

This study examines the implementation of Balanced Scorecard (BSC) in health care or-
ganisations. BSC, a management control model based on measurements in different per-
spectives, has become one of the most popular performance measurement models during 
the last two decades and widely adopted in practice. However, studies have noticed that 
models are rarely used in the same way in different settings. From the perspective of 
Scandinavian institutionalism, a model that is moved from one place to another has been 
“translated.” Translation is a process in which an abstract idea is transferred into an ob-
ject, developed into practical use, and stabilised into an institution. The purpose of this 
study is to contribute to the understanding of how a management control model influences 
and is influenced by the medical professional context. The ambition is to investigate how 
BSC has been translated in the Swedish and the Canadian health care contexts. Further-
more the purpose is to develop our understanding of measurements in professional organi-
sations and to develop our understanding of the translation process.  

The study shows that the main purpose of implementing BSC in the health care organisa-
tions is to support improvements in the quality of care. Whereas a free translation process 
in the Swedish case allowed actors to interpret and reinterpret the model and to create 
specific performance measurements for reporting professional performance, a controlled 
translation process in the Canadian case resulted in medical professionals being unable to 
reinterpret the model. Instead, BSC came to represent the private company’s way of act-
ing, declaring disciplinary accountability and shifting interest from public administration 
and towards the business firm. Based on the findings, this study stresses that a model can 
materialize both in the forms of practical use and talk, and that different translations can 
result in disputes and negotiations among actors with different interests. This study also 
analyses and develops the concept of transparency, and suggests that actors will use dif-
ferent performance measurements depending on what type of transparency (openness, 
visibility or hyaline) is requested. Finally, it is suggested that disciplinary accountability 
may result in actors focusing on finding the perfect measurements, whereas socializing 
form of accountability may create a greater focus on reciprocal accountability for im-
provements.

Keywords: Balanced Scorecard, performance measurements, health care, translation, 
Scandinavian institutionalism 
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1. Inledning 

1.1. Ett nytt styrinstrument gör sig gällande 
Då han väl mindes de ord, i kraft av vilka rövarhövdingen öppnat 
och åter slutit dörren, fick han lust att göra ett försök, om de 
måhända skulle ha samma verkan, om han uttalade dem. Han 
trängde därför genom buskaget, fann dörren, som doldes av detta, 
ställde sig framför den och sade: ”Sesam, öppna dig!” Och se! På 
ögonblicket gick dörren upp på vid gavel.  
Ali Baba hade väntat att finna en mörk och dyster plats. Men hur 
stor blev icke hans förvåning, då han såg att klippan inuti var 
mycket ljus, vid och rymlig och av människohand urholkad till ett 
högt valv, som fick sitt ljus från ovan genom en med konst 
anbragd öppning. Han varseblev här stora livsmedelsförråd, balar 
med dyrbara handelsvaror, sidentyger och brokad och i synnerhet 
värdefulla mattor upptornade i stora högar. Men vad som mest 
tilldrog sig hans uppmärksamhet var en massa präglat guld och 
silver, som i en lång rad förvarades dels i lädersäckar och dels i 
börsar (Historien om Ali Baba och de fyrtio rövarna som 
omkommo genom en slavinna, ur Tusen och en natt 1921:181). 

Precis som Ali Baba i sagans värld genom några magiska ord hittar fram till guld 
och rikedom så tror jag att vi alla, både människor och organisationer, söker efter 
de magiska orden eller det magiska verktyg som skall hjälpa oss att finna 
framgång. Bland företag handlar sökandet bland annat om att finna det optimala 
ekonomistyrverktyget. Efter att Kaplan och Nortons introducerade styr-
instrumentet Balanced Scorecard i Harvard Business Review 1992 har det ibland 
framstått som om detta sökande är över. Balanced Scorecard (BSc), ett 
styrinstrument som bröt med den traditionella ekonomistyrningen genom att 
bygga på mätningar i flera dimensioner, avsåg att ge företagsledningar en 
holistisk bild av företaget och därmed ett bättre underlag för beslutsfattande 
(Kaplan & Norton 1992). En holistisk bild var dock inte det enda som BSc skulle 
bidra till, utan genom fokus på långsiktiga målsättningar skulle BSc även 
medverka till att skapa framtida mervärde samt förbättra konkurrenskraften hos 
företag vilka agerade på en konkurrensutsatt marknad (Kaplan & Norton 1992, 
1993, 1996a). Med åren har BSc kommit att utvecklas till något mer än enbart ett 
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mätinstrument1. BSc beskrivs idag som ett ledningsinstrument som genom mål 
och mätningar skall engagera och driva människor till att förbättra 
resursutnyttjandet och implementera strategier.  

Sedan styrinstrumentet för första gången introducerades år 1992, har idén om 
BSc fått stor spridning. Lipe och Salterio (2002) beskriver Kaplan och Nortons 
bok från år 1996 som en bästsäljare och enligt en enkätundersökning har 60 
procent av företagen inom Fortune 1000 laborerat med BSc (Silk 1998). Mer 
aktuella data visar att drygt 50 procent av de större amerikanska företagen senast 
år 2000 har implementerat BSc (Marr & Neely 2003). Spridningen av BSc har 
dock inte enbart skett till privata företag inom olika branscher och länder. 
Genom de senaste decenniernas strida ström av politiska och administrativa 
reformer inom den offentliga sektorn, såväl i Sverige som internationellt 
(Brorström 2004; Kragh Jespersen 2005), har BSc även spridits till den 
offentliga sektorn och till sjukvårdsorganisationer drivna i offentlig regi. 
Intresset för styrinstrumentet i sjukvårdsorganisationerna kan exemplifieras med 
resultatet av en artikelsökning på begreppen BSc och health care. Sökningen gav 
över fyrahundra träffar och den tidigaste påträffade artikeln vilken behandlar 
BSc i sjukvården kan spåras tillbaka till år 1994 (Griffith 1994). Efter 
beskrivningar som det populäraste instrumentet för mätningar av prestationer 
under de senaste decennierna (Johnsen 2004: 327) och den stora spridningen till 
både privat och offentlig sektor är det inte förvånande om vi börjar fundera i 
termer där BSc likställs med ett magiskt verktyg. Är BSc måhända den offentliga 
sjukvårdens ”sesam öppna dig”? 

1.1.1 Balanced Scorecards framfart i Sverige och Kanada 
Karaktäristiskt för de senaste decenniernas genomförda reformer har varit 
strävan efter att effektivisera offentlig verksamhet genom att införa arbets-
metoder och arbetssätt för styrning, uppföljning och redovisning härstammande 
från näringslivet (Almqvist 2006). Istället för att ledarskap skall bygga på 
policydokument och ansvar på förtroende, förespråkas genom de nya reformerna 
en större tilltro till tydliga målformuleringar, där mål planeras, följs upp och 
utvärderas på ett systematiskt sätt (Hood 1995; Almqvist 2006). Trenden att 
minska avståndet mellan den privata och den offentliga sektorn genom att 
förändra styrning och organisering inom de offentliga organisationerna brukar 
internationellt gå under paraplytermen New Public Management (NPM) (Hood 
1991, 1995; Power 1997).  

Två länder inom vilka den globala trenden NPM har fått stort lokalt genomslag 
är Sverige och Kanada (Hood 1995). Inom de båda ländernas sjukvårdssektorer 
har BSc även blivit ett populärt styrinstrument. I likhet med flera andra OECD-
länder har den offentliga sektorn i Sverige och Kanada under 1980- och 1990-
talen brottats med allt svårare ekonomiska förhållanden (Arvidsson & Jönsson 
––––––––– 
1 För en genomgång av utvecklingen av BSc över tid se Larsson (2004). 
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1997; Grinspun 2000; Hallin & Siverbo 2003). I Sverige fick den finansiella 
krisen med stora underskott i de offentliga finanserna och en ökad statsskuld till 
följd att landstingen tvingades genomföra omfattande ekonomiska neddragningar 
(Hallin & Siverbo 2003; Anell 2004). På samma sätt har den federativa 
regeringen i Kanada vid ett flertal tillfällen (1986, 1989, 1991 och 1995) beslutat 
om nedskärningar av stödet till provinserna för hälso- och sjukvård (Rachlis 
2004). Samtidigt som det federativa stödet till provinserna har minskat så har 
kostnaderna för hälso- och sjukvård i landet ökat. Uttryckt i nominell valuta har 
kostnaderna för hälso- och sjukvården ökat stadigt från $12,2 miljarder år 1975 
till $95,1 miljarder år 2000 (Kirby 2001). Även i Sverige har kostnaderna för 
hälso- och sjukvård i fast penningvärde ökat med närmare 45 procent per 
innevånare mellan åren 1993 och 2001 (Landstingsförbundet 2004). I de båda 
länderna har kritik riktats mot sjukvårdens organisering och styrning. Offentlig 
sektor har beskrivits som byråkratisk, centralstyrd och ineffektiv (jfr Östergren & 
Sahlin-Andersson 1998; Hallin & Siverbo 2003). Minskade federativa bidrag i 
Kanada har tillsammans med problem i form av långa väntetider till vård, ökade 
kostnader för farmaceutiska medel, samt arbetskraftbrist främst på läkare och 
sjuksköterskor lett till att det bland Kanadas befolkning har utvecklats en allmän 
rädsla för att hälso- och sjukvårdssystemet inte kommer att kunna hålla samma 
höga kvalitet i framtiden (Kirby 2001, 2002). Det som politiker och experter har 
varit överens om är att de båda ländernas sjukvårdssystem har varit och är i 
behov av att reformeras. 

Även om synen på hur hälso- och sjukvården bör bedrivas skiljer sig åt mellan 
länderna, så går det att se vissa likheter i rekommendationerna. Tre ledord som 
förekommer i flertalet rapporter kring hälso- och sjukvården i Sverige och 
Kanada är kostnadseffektivitet, transparens och ansvarsutkrävande (Kirby 2001, 
2002; Romanow 2002; Hallin & Siverbo 2003; Sveriges Kommuner och 
Landsting 2006a, 2006b). Med stark koppling till ledorden har styrinstrumentet 
BSc beskrivits som en av den nya generationens effektiviseringsstrategier i 
Sverige (Sveriges Kommuner och Landsting 2006a). I Ontarioprovinsen 
utvecklades år 1997 en omfattande årlig rapport kring prestationer i sjukvården. 
Rapporten, Hospital Report, är utformad efter strukturen i BSc och har till syfte 
att stimulera förbättringsinsatser, att uppnå en högre nivå av ansvar och att 
förbättra kvaliteten på mätdata (Pink et al. 2001). Sjukhusens deltagande i 
Hospital Report sker på frivillig basis. Från och med budgetåret 2005/2006 sker 
ytterligare en rapportering, även den uppbyggd som ett BSc. Den nya 
rapporteringen upprättas som ett avtal mellan Ministry of Health and Long-Term 
Care och sjukhusen, där sjukhusen förbinder sig att uppfylla vissa förpliktelser 
mot en viss ersättning (Ministry of Health and Long-Term Care 2006).  

Som utvecklingen i de båda länderna vittnar om har tankegångarna bakom NPM, 
där effektivitet, transparens och ansvarutkrävande betonas, fått en stark 
förankring inom offentlig sjukvård. Det förefaller även som om tilltron till styr-
instrumentet BSc är starkt. Genom mätningar skall BSc bidra till att skärpa 
styrningen, minska kostnader och öka effektiviteten i sjukvården.  



16

Men studier har visat att resultatet av en förändring kan få både avsiktliga och 
oavsiktliga konsekvenser (se ex. Hallin et al. 2001; Abernethy & Stoelwinder 
1995; Ezzamel et al. 2004). Vidare har studier uppmärksammat att instrument 
och modeller sällan ser likadana ut eller används på samma sätt i olika 
organisationer (se ex. Preston et al. 1992; Chua 1995; Malmi 2001).  Så även om 
den globala trenden visar att styrinstrumentet BSc vunnit stor popularitet inom 
sjukvårdsorganisationer och sprids med rasande fart, så innebär detta inte att 
instrumentet kommer att få samma betydelse och utvecklas på samma sätt i de 
enskilda organisationerna. Snarare kan vi förvänta oss att lokala varianter 
uppstår, varianter som utvecklats med hänsyn till den organisatoriska och sociala 
kontexten i vilken styrinstrumentet implementeras (jfr Miller 1994). Som Røvik 
(2000: 26) så fyndigt uttrycker det ”Allt överallt, men överallt olika”. Med denna 
insikt blir det ointressant att ställa sig frågan om en förändring sker. Den lokala 
förändringen blir istället en utgångspunkt för diskussionen om vad som faktiskt 
sker när man inför BSc i en offentlig sjukvårdsorganisation. Det senare är vad 
som ställs i fokus i denna studie. Genom att se till de lokala förutsättningarna 
avser jag i denna studie att uppmärksamma hur och varför BSc har omformats i 
de studerade sjukvårdsorganisationerna.  

Sett till det stora antal studier som gjorts om styrinstrumentet BSc kan vi 
konstatera att forskningsintresset för styrinstrumentet på intet sätt är något nytt. 
Att BSc blivit ett populärt instrument för mätningar av prestationer råder det 
inget tvivel om (jfr Johnsen 2004). Inte heller råder det någon tvekan om att 
styrinstrumentet är spritt såväl i USA som bland stora nordiska företag (Silk 
1998; Kald & Nilsson 2000). Studier har bland annat diskuterat skillnaden 
mellan BSc och andra flerdimensionella styrverktyg (se ex. Epstein & Manzoni 
1998; Bourguignon et al. 2004; Mouritsen et al. 2005), fokuserat och även 
kritiserat BSc:s logik och filosofi (se ex. Nørreklit 2000, 2003), utrett 
instrumentets inverkan på prestationsutvärdering (se ex. Lipe & Salterio 2002) 
och inriktat sig på BSc:s betydelse för prestationer (se ex. Hoque & James 2000; 
Ittner et al. 2003). Studier som fokuserat på BSc i sjukvårdsorganisationer är inte 
heller något främmande. Som jag tidigare nämnt resulterade en sökning på 
begreppet BSc och health care i över fyrahunda artiklar. Så behövs det ytterligare 
en studie om BSc? Den största delen litteratur om BSc i sjukvården beskriver 
framgångssagor eller avhandlar normativa råd för hur modellen skall 
implementeras. Även om såväl Kaplan och Norton (1996a, 2001a, 2001b) som 
andra författare (se ex. Malmi 2001; Buhk & Malmi 2005; Johanson et al. 2006) 
visat på att BSc bör formas och har formats efter organisationens förutsättningar, 
är det få studier som diskuterar hur och varför styrinstrumentet förändras och 
omformas efter de lokala förutsättningarna. Det är här som denna studie tar vid. 
Fler studier av det senare slaget, det vill säga hur och varför ekonomistyrningen i 
allmänhet och BSc i synnerhet förändras, har även efterlysts bland annat av 
Malmi (2001) och Ax och Bjørnenak (2005). När den aktuella studiens fokus och 
relevans nu har konstaterats är det hög tid att uppmärksamma den teoretiska bas 
som studien bygger på. 
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1.2. Skandinavisk institutionalism som 
teoretisk bas 

Att kontexten2 har betydelse för hur ett nytt styrinstrument kommer att utvecklas 
uppmärksammades redan för 30 år sedan (se ex. Hopwood 1978; Burchell et al.
1980; Roberts & Scapens 1985). Tidigare forskning, förklarade Hopwood 
(1978), hade endast utvecklat en statisk förståelse för hur styrinstrument 
fungerar. För att förstå den praktiska användningen av ett styrinstrument 
behövde forskaren gå utöver en teknisk beskrivning av styrinstrumentet i sig. Det 
som behövdes var snarare studier av hur styrinstrument skapades, formades och 
förändrades i organisationer genom användning (Hopwood 1978; Burchell et al.
1980; Roberts & Scapens 1985). Ett styrinstruments roll, förklarade Burchell et
al. (1980) bestäms av dem som använder instrumentet snarare än av dem som 
definierar det. För att förstå användningen av ett styrinstrument behöver vi alltså 
bortse från hur den normativa litteraturen definierar hur ett styrinstrument bör 
utvecklas och istället uppmärksamma hur styrinstrumentet påverkar och 
påverkas av sin omgivning.  

Även om studier av styrinstrument i sin kontext har sina rötter i redovisnings-
ämnet (Hopwood 1978) så har flera teoretiska perspektiv haft inflytande. I en 
sammanställning över studier, vilka behandlar ekonomistyrning i förändring, 
nämns bland annat hur resonemang av Giddens, Foucault, DiMaggio och Power 
samt Latour haft betydelse för forskningen (Baxter & Chua 2003). I denna studie 
utgörs den teoretiska basen av en blandning av institutionell teori inom 
organisationsanalysen och latourianska tankar i form av ”skandinavisk 
institutionalism” (Brunsson & Olsen 1990; Czarniawska & Sevón 1996a, 2005; 
Sahlin-Andersson & Engwall 2002). Medan institutionell teori har använts för att 
förstå hur styrinstrument utvecklas i praktiken utifrån de multipla förväntningar 
och påtryckningar som existerar i en organisation och dess omgivning, så har 
Latours arbete använts för att belysa den process genom vilken ett styrinstrument 
konstrueras (ex. Preston et al. 1992; Chua 1995). Robson (1991) pekar på att 
Latour och hans term översättning är en användbar bas för studier med 
ambitionen att vidareutveckla sambandet mellan ett styrinstrument och dess 
––––––––– 
2 Det kan här vara på sin plats att tydliggöra vad jag avser med begreppet kontext. Kontext ses här 

som ett begrepp för den omgivning med vilket ett styrinstrument är relaterat. Kontext som begrepp 
är således nära sammanbundet med det styrinstrument som är i fokus och definieras alltså av de 
omständigheter som påverkar styrinstrumentet och hur styrinstrumentet i sin tur påverkar sin 
omgivning. Kontext utgörs dock inte endast av den organisatoriska omgivningen. Eftersom 
organisationer inte existerar i ett vakuum, utan i sin tur påverkas av påtryckningar och krav från 
aktörer utanför den egna organisationen blir denna sociala omgivning även en del av styr-
instrumentets kontext. Som Miller (1994: 9) uttrycker det; ”The factors influencing accounting 
change and innovation, the dynamics of accounting in its relations with other organizational 
processes, and the broader consequences of accounting, did not respect organizational 
boundaries”. Begreppet kontext blir därmed något mer än enbart den organisatoriska omgivningen. 
Begreppet kommer även att omfattar den sociala och den institutionella omgivning i vilket styr-
instrumentet gör avtryck. 
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kontext. Detta eftersom begreppet översättning uppmärksammar hur olika 
aktörers intressen inverkar under förändringsprocessens gång och påverkar 
förändringens utfall.  

Genom att utgå från tankegångarna bakom nyinstitutionell teori inom 
organisationsanalysen och inspireras av Latours (1986) idéer om översättning har 
det inom den skandinaviska forskningen utvecklats ett spår av nyinstitutionell 
teori som främst i två avseenden skiljer sig från amerikansk nyinstitutionalism. 
För det första tar den skandinaviska varianten fasta på förändringsprocessen och 
ställer sig frågan hur idéer och modeller som sprids förändras under processens 
gång. Utgångspunkten i resonemanget är att en idé eller modell som färdas från 
en organisation till en annan inte kan kvarstå oförändrad. Att implementera något 
på en ny plats är att konstruera det på nytt (Czarniawska & Sevón 2005). 
Begreppet översättning, förklarar Czarniawska och Sevón (1996b), blir i 
sammanhanget ett nyckelbegrepp för att förstå vad som sker när en idé färdas till 
en ny plats. För det andra är det kognitiva perspektivet inte lika renodlat inom 
skandinavisk institutionalism som hos de amerikanska nyinstitutionalisterna. 
Detta får till konsekvens att aktörer och deras inflytande på en förändring 
tydligare lyfts fram. Aktörer i form av individer och organisationer med olika 
intressen, förklarar de skandinaviska forskarna, besitter ett visst handlings-
utrymme då ett nytt styrinstrument introduceras. Detta handlingsutrymme 
innebär att aktörer kan tolka och omvandla det nya styrinstrumentet under 
processens gång (Czarniawska & Joerges 1996; Latour 1986). Förändringen och 
utvecklingen av BSc skall i sammanhanget uppfattas som att det ligger i 
människornas händer. Med Latours egna ord (1986: 267) är det aktörerna som 
har makten att avfärda styrinstrumentet, förändra det, lägga till aspekter till det 
eller förråda det. 

Genom att inta ett översättningsperspektiv i denna avhandling vill jag påstå att 
resonemangen kring hur BSc har utvecklats i sjukvården kan förfinas. Med 
utgångspunkt i den skandinaviskt institutionella teoribildningen kommer fokus 
att hamna på förändringen av BSc. Genom begreppet översättning inriktas 
studien mot den lokala nivån och vad som sker i de enskilda sjukvårds-
organisationerna. Att teoribildningen uppfattar översättningen som en process 
vilken ligger i människornas händer innebär vidare att de aktörer som återfinns i 
sjukvården kommer att lyftas fram i diskussionen om hur och varför BSc 
omformas och förändras. Sjukvårdsorganisationer brukar beskrivas som 
verksamheter vilka präglas av motstridiga viljor och en ständigt pågående 
maktkamp mellan olika grupper av aktörer (se ex. Kouzes & Mico 1979; Anell 
1990; Östergren & Sahlin-Andersson 1998). Med dessa intressekonflikter i 
åtanken blir det intressant att belysa hur aktörer genom utspel, förhandlingar och 
övertalningar påverkar översättningen av BSc. Analysen av den förändring som 
sker kommer i denna avhandling att göras utifrån Czarniawska och Joerges 
(1996) idémodell. I denna modell beskrivs översättningen som en process genom 
vilken en abstrakt idé blir till ett konkret objekt och till handlingar i 
verksamheten. Handlingar som upprepas kan senare stabiliseras och bli till en 
institution i organisationen. Det som Czarniawska och Joerges (1996) framhåller 
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är att resultatet av en översättning är svårkontrollerbart. Hur styrinstrumentet 
BSc kommer att utvecklas och användas beror på hur idén omtolkas under 
översättningsprocessens gång. Även om resultatet av en översättning är svår-
kontrollerbart så bidrar idémodellen och dess beskrivning av översättnings-
processen i form av tre steg, objektivering, materialisering och institution-
alisering, till en begreppsapparat som möjliggör att jag kan följa de tolkningar 
och omtolkningar som gjorts av BSc. Skandinavisk institutionalism som 
teoretisk bas, vill jag därmed påstå, bidrar till att fånga den komplexitet och 
mångtydighet som existerar i översättningsprocessen. Dessutom hjälper den oss 
att förstå varför och hur BSc utvecklas och används inom sjukvården genom att 
fästa blicken på aktörernas tolknings- och handlingsutrymme. 

While translation emphasize the role of agents in actively 
translating ideas into actions for their own purposes, little is known 
about how or why a particular idea is rendered appropriate such 
that it can then be translated into work practices. […] For this 
reason, it has been argued that the translation process needs to be 
studied at different levels, but particularly at the company level, 
where active translation occurs (Bjarnar and Kipping 1998). 
Critical to this is to understand how ideas flow and how they 
become re-interpreted and then applied in a new setting (Morris & 
Lancaster 2005: 210). 

1.3. Forskningsfrågor och studiens syfte 
Tidigare forskning har uppmärksammat att instrument och modeller sällan ser 
likadana ut eller används på samma sätt i olika organisationer. I vissa fall har 
styrinstrument anpassats till kontexten, i andra fall har kontexten förändrats och 
anpassats till det nya styrinstrumentet. Förändringen kan utifrån skandinavisk 
institutionalism förstås som en översättningsprocess i vilken flera aktörer är 
aktiva. Den forskningsfråga som är central i denna avhandling handlar om hur
och varför styrinstrumentet BSc har översatts inom hälso- och sjukvården. I 
frågan ligger implicit tre intressen: att följa översättningsprocessen, att utreda hur 
BSc praktiskt används i hälso- och sjukvården och att uppmärksamma hur 
aktörer varit involverade i denna utveckling. De tre intressena går in i varandra. 
En utredning av det ena intresset blir därför en förutsättning för ett annat. 
Intressena kan här vara på sin plats att förtydliga.  

Med formuleringen ”att följa översättningsprocessen” avser jag att analysera hur 
BSc har förändrats och omformats utifrån de tre stegen i Czarniawska och 
Joerges (1996) idémodell genom att anpassas till de lokala förutsättningarna. 
Fokus kommer här att ligga på de två första stegen, objektivering och 
materialisering. Huruvida BSc har blivit till en institution inom hälso- och 
sjukvården lämnar jag därmed mer öppet.  
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Utredningen av den praktiska användningen av BSc i hälso- och sjukvården är 
nära förbunden med analysen av materialiseringsstadiet i översättningsprocessen. 
Enligt Czarniawska och Joerges (1996) handlar materialisering om att en modell 
eller ett instrument omsätts till handling. Handling åsyftar, enligt mitt sätt att se 
det hela, vilket handlande som skapas kring en modell eller ett instrument, det 
vill säga, hur ett instrument kommer att användas i verksamheten. I denna 
avhandling kommer jag att hänvisa till den praktiska användningen av BSc i 
sjukvårdsorganisationerna. Som Roberts och Scapens (1985) uttrycker det: om vi 
vill förstå hur ett styrinstrument fungerar behöver fokus ligga på hur styr-
instrument förkroppsligas i organisationer genom användning snarare än på hur 
det utifrån ett normativt resonemang bör utvecklas. Med begreppet praktisk 
användning vill jag här göra tydligt att jag inte avser att utreda hur det är tänkt att 
styrinstrumentet BSc skall användas. Praktisk användning3 åsyftar istället ett 
intresse för vilket handlande/vilken användning som konkret har skapats kring 
BSc genom översättningsprocessen.  

Uppmärksammandet av aktörerna, slutligen, handlar om att belysa hur aktörer 
med olika intressen aktivt genom utspel, förhandlingar och övertalningar har 
varit involverade i processen att omforma/översätta BSc. Skandinavisk institu-
tionell teori har kritiserats för att vara svag i termer av hur aktörers över-
sättningar är inbäddade i sociala system (jfr Becker-Ritterspach 2006). I denna 
studie kommer jag att lyfta fram aktörerna och diskutera hur en översättning 
påverkas av olika logiker som styr det mänskliga resonemanget och agerandet. 

Avhandlingen är uppbyggd kring två studier, en svensk och en kanadensisk, där 
BSc har introducerats i sjukvården. I båda studierna infördes BSc i sjukvårds-
organisationerna för närmare tio år sedan. Översättningsprocesserna har dock 
tagit sig olika vägar. I den kanadensiska studien introducerades BSc av utom-
organisatoriska aktörer som en reaktion på kravet att förändra styrningen av den 
offentliga sjukvården. Expertgrupper tillsattes för att formulera prestationsmål 
och mått i fyra dimensioner och först när BSc var färdigutvecklat infördes 
modellen i de enskilda sjukvårdsorganisationerna. I den svenska studien förelåg 
inget explicit externt krav på införandet av BSc. Snarare såddes idén om föränd-
rad styrning internt inom organisationen och genom mindre projektgrupper ute i 
verksamheten startade arbetet med BSc i organisationen. Den skandinaviska 
institutionalismen och dess resonemang om vad som sker med ett instrument 
under översättningsprocessens gång kommer här att tjäna som en struktur åt 

––––––––– 
3 Vissa författare talar om redovisningens funktion (Mellemvik et al. 1988) eller redovisningens roll 

(Burchell et al. 1980) snarare än praktisk användning. Min uppfattning är dock att hos båda 
författarna är det den praktiska användningen som avses. Andra begrepp som skulle kunna vara 
aktuella är praktik eller praxis. Medan praxis i Nationalencyklopedin definieras som sedvana eller 
tradition beskrivs praktik som yrkesutövning. Med uttrycket praktisk användning vill jag här göra 
tydligt att det inte handlar om hur yrket skall utövas, utan att fokus istället ligger på styr-
instrumentet och hur detta används av aktörer i deras arbete. Med uttrycker praktisk användning 
försöker jag således komma bort från det normativa resonemanget och istället förtydliga att det jag 
är intresserad av är vad som blivit av styrinstrumentet. 
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diskussionen om hur och varför BSc har utvecklats till vad det är inom 
sjukvården. Studiens syfte kan efter diskussionen formuleras som: 

att bidra till kunskap om hur ett styrinstrument påverkar och påverkas av det 
medicinskt professionella sammanhanget. Ambitionen är att redogöra för hur 
styrinstrumentet BSc har översatts i den svenska respektive den kanadensiska 
sjukvården. Syftet är vidare att utveckla förståelsen för mätningars roll i 
professionella organisationer och att utveckla förståelsen för översättnings-
processen med fokus på hur objektivering och materialisering framställs i 
idémodellen.  

Vilken ny kunskap om problematiken kring hur ekonomiska styrinstrument 
omvandlas och används kan då en studie om översättning tänkas bidra med? För 
det första har studier kring översättning främst koncentrerats på översättnings-
processen, det vill säga på de lokala processerna som utspelar sig fram till att ett 
instrument skall implementeras. Det som däremot har haft ett perifert intresse i 
översättningsstudier är vad som har hänt med instrumentet eller idén efter det att 
implementeringsfasen är slutförd. Studier kring översättning har således visat att
idéer förändras men inte hur detta praktiskt tar sig uttryck. I denna studie avser 
jag att tydligare uppmärksamma materialiseringssteget i översättningsprocessen 
genom att diskutera den praktiska användningen av BSc i sjukvården.  

Skandinavisk institutionell teori har vidare kritiserats för att endast marginellt 
intressera sig för maktaspekter i form av konflikter och förhandlingar i samband 
med en översättning (Becker-Ritterspach 2006). Becker-Ritterspach (2006) 
förklarar att maktaspekter inom den skandinaviska institutionella teorin antingen 
endast utvecklas kortfattat eller behandlas som för-givet-tagna politiska 
strukturer, social kontroll eller i dominanta verklighetsdefinitioner. I denna 
studie är avsikten inte att explicit diskutera maktaspekter. Däremot avser jag att 
belysa intressekonflikter som förekommer mellan aktörer och hur aktörer i sin 
strävan efter tolkningsföreträde inverkar på BSc:s utveckling.  

Slutligen har få studier av styrinstrument i sin kontext tagit hjälp av den 
skandinaviska institutionella teorins struktur och resonemang för att förstå den 
utveckling som sker. Min uppfattning är att den begreppsapparat som finns om 
översättningsprocesser inom skandinavisk institutionell teori samt uppmärk-
sammandet av aktörer och deras handlingsutrymme i en översättningsprocess 
kan vara givande för förståelsen av hur ett styrinstrument påverkar och påverkas 
av det medicinska professionella sammanhanget. 

1.4. Disposition 
En studie av hur och varför ett styrinstrument översätts kräver naturligtvis en 
redogörelse för vad styrinstrumentet står för samt den organisatoriska och sociala 
kontext i vilken styrinstrumentet införs. I denna studie klargörs i kapitel två
fundamentala tankegångar och begrepp samt hur instrumentet BSc används i 
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teori och praktik. Kapitlet inleds med en genomgång av ekonomistyrningens 
syften och användningsområden. Därefter skildras bakgrunden till uppkomsten 
av BSc samt de teoretiska utgångspunkter och begrepp som instrumentet vilar 
på. I kapitlets tredje del beskrivs sjukvårdens specifika särdrag och vad en 
litteraturgenomgång av BSc:s uppkomst, spridning och användning inom 
sjukvårdsorganisationer visar.  

I kapitel tre fortsätter den teoretiska genomgången men här med fokus på den 
skandinaviska institutionalismen och modeller för översättning. Kapitlet inleds 
med en precisering av den skandinaviska institutionalismen inom nyinstitutionell 
organisationsanalys för att därefter närmare gå in på översättningsprocessens 
skeden. I ett försök att utveckla översättningsmodellen diskuteras slutligen sjuk-
vårdens logiker och de inomorganisatoriska intressekonflikter mellan sjukvård-
ens aktörer som förekommer under översättningsprocessen.  

I kapitel fyra återfinns en redogörelse för tillvägagångssättet i studien. Kapitlet 
presenterar dels den vetenskapliga grund på vilket avhandlingen vilar, dels det 
mer praktiska genomförandet av studien. I kapitlet återfinns även en redogörelse 
för hur det empiriskt insamlade materialet har sammanställts och analyserats och 
avsnittet kan således ses som en ingång till det empiriska material som 
presenteras i kapitel fem och sex. 

Kapitel fem och kapitel sex presenterar det empiriska materialet från Sverige och 
Kanada. Båda kapitlen inleds med en genomgång av hur BSc har utvecklats och 
praktiskt används på landstings- respektive sjukhusnivå. I beskrivningen av den 
svenska studien följer därefter röster ifrån den medicinska professionen och 
slutligen ifrån politiska aktörer. Här presenteras två kliniker, kvinnokliniken och 
anestesikliniken, vid Värnamo sjukhus och hur dessa kliniker arbetar med 
verktyget BSc. Kvinnokliniken är en av de kliniker som tidigt i processen 
fungerade som försöksverksamhet för BSc inom den operativa verksamheten 
medan anestesikliniken introducerade verktyget BSc först under år 2000.  

I kapitel sex presenteras de två kanadensiska fallen. Kapitlet inleds med en 
översiktlig presentation av de två provinsiella BSc-instrumenten som används 
och därefter följer beskrivningarna av de två sjukhusen och hur BSc har 
utvecklats inom dessa organisationer. Kapitlet är uppbyggt på samma sätt som 
den svenska studien med undantag av att röster från den politiska nivån är 
utelämnade som en konsekvens av att de två sjukvårdskontexterna skiljer sig åt.  

I kapitel sju analyseras det empiriska materialet med utgångspunkt i de teoretiska 
diskussionerna i kapitel två och tre. Diskussionen är uppbyggd kring tre delar: (i) 
med fokus på objektiveringen då BSc som idé blir till objekt, (ii) med fokus på 
aktörerna och interaktionen mellan modell, ledning och personal i 
översättningen, och (iii) med fokus på materialiseringen och hur BSc praktiskt 
används i sjukvårdsorganisationerna. I samband med analysen av den praktiska 
användningen av BSc blev det tydligt att de teoretiska diskussionerna som 
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presenteras i kapitel två behövde kompletteras med några nya infallsvinklar. Av 
denna anledning presenteras en del ny teori i analyskapitlet. 

Avhandlingen avrundas i kapitel åtta genom en bredare diskussion om hur jag 
utifrån avhandlingens resultat kan utveckla förståelsen för mätningars roll i 
professionella organisationer och utveckla förståelsen för översättningsprocessen 
med fokus på hur objektivering och materialisering framställs i idémodellen. I 
kapitlet presenteras även förslag till fortsatt forskning. 
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2. Balanced Scorecard i teori 
och praktik 

I detta kapitel presenteras det styrinstrument som är i fokus i denna studie, 
Balanced Scorecard. Presentationen av BSc inleds med en genomgång av hur 
styrinstrumentet uppstod. Därefter följer en redogörelse för instrumentet och 
dess centrala begrepp och aspekter samt hur BSc har utvecklats över tid. I 
kapitlet presenteras även ett avsnitt om sjukvårdskontexten och dess specifika 
särdrag samt vad studier i denna kontext har uppvisat specifikt om hur BSc har 
modifierats och används. Eftersom en av studiens ambitioner är att utveckla 
förståelsen för mätningars roll i professionella organisationer inleds kapitlet 
emellertid med en genomgång av ekonomistyrningens syften och användnings-
områden.  

2.1. Ekonomistyrningens syften och 
användning

Olika styrinstrument har det gemensamma att de är utformade och 
implementerade för att underlätta beslutstagande och/eller för att kontrollera och 
styra beteenden i en organisation (jfr Mellemvik et al. 1988; Horngren et al.
1996; Abernethy et al. 2007). Den information som styrinstrumenten genererar 
har således två uppgifter. För det första skall den hjälpa till att reducera osäkerhet 
ex ante i en beslutssituation och därigenom åstadkomma rationell allokering av 
resurser (Burchell et al. 1980; Abernethy et al. 2007). För det andra skall 
informationen förse ledningen med underlag om utfallet av verksamheten så att 
de ex post kan kontrollera att organisationens medlemmar har agerat så att 
organisationens övergripande målsättningar uppnås på ett effektivt sätt (Burchell 
et al. 1980; Birnberg 1980; Anthony & Govindarajan 2001; Abernethy et al.
2007). Den senare uppgiften härstammar från uppfattningen att individer agerar i 
egenintresse snarare än i organisationens intresse. Genom att mäta och belöna 
rätt beteende och goda prestationer är avsikten att skapa koordination och 
ordning bland skilda intressen och beteenden i en organisation bestående av flera 
individer (Tannenbaum 1968).  

Det som förbinder de två syftena kan beskrivas som sökandet efter sann och 
rättvis information. Styrinstrumenten skall dels ta fram information som ger en 
sann och rättvis bild av den resursutnyttjning som redan skett, dels ta fram 
information som kan ge underlag för en rättvis fördelning av framtida resurser. 
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Eller som Simon et al. (1954) uttrycker det, styrinstrumentens information skall 
ge underlag i beslutssituationer och svara på frågan vad skall vi göra, styra 
uppmärksamhet genom att ge anvisningar om vad som är viktigt att fokusera 
samt fungera som resultatkort och beskriva vad vi gör. Den gemensamma 
nämnaren för ekonomistyrningens syften är således en strävan efter att reducera 
osäkerhet i olika utvärderings- och beslutssituationer (Mellemvik et al. 1988). 
Reducering av osäkerhet är i sin tur nära förbundet med strävan efter effektivitet 
(se ex. Simon 1957). I vid bemärkelse avser begreppet effektivitet om 
organisationens formella mål uppnås eller ej (Modell & Grönlund 2006). Att 
erhålla en så sann och rättvis bild som möjligt av resursutnyttjande och jämföra 
detta med ett i förväg uppställt mål innebär således en strävan efter att bibehålla 
eller förbättra effektiviteten i verksamheten.  

Inom den situationsanpassade teoribildningen har olika modeller utvecklats över 
tid vilka redogör för hur ett styrinstrument på bästa sätt skall stödja 
beslutsfattandet i olika situationer. En sådan modell är Thompson och Tudens 
beslutsmodell (1959) som utvecklats med särskilt fokus på styrinstrumentens roll 
av Burchell et al. (1980). Det Thompson och Tuden utgår ifrån är att två 
variabler är avgörande för vilken beslutssituation som uppstår i en organisation. 
Dessa två variabler utgörs av (1) grad av osäkerhet om relationen mellan orsak 
och verkan och (2) grad av oenighet mellan målsättningar. Utifrån de två 
variablerna konstruerar författarna fyra strategier för beslutstagande vilka är 
lämpliga i de olika beslutssituationerna. Burchell et al. (1980) har senare 
vidareutvecklat Thompson och Tudens modell genom en precisering av den roll 
eller den praktiska användning som ett styrinstrument får i de olika besluts-
situationerna.  

I en situation där graden av osäkerhet om såväl målsättningar som orsaks-
samband är låg baseras beslutsfattandet på enkla analyser (Thompson & Tuden 
1959). Styrinstrumentets roll i en sådan situation blir att fungera som ”svars-
maskin”, det vill säga att förse beslutsfattarna med korrekt, aktuell och otvetydig 
information (Burchell et al. 1980). I en situation där samstämmighet råder 
mellan målsättningarna, men där en osäkerhet finns om orsakssamband är det 
svårt att finna bevis för varför ett visst alternativ är bättre än något annat. Beslut 
tas därför genom majoritetsbeslut och omröstningar (Thompson & Tuden 1959). 
Styrinstrumentens roll i en sådan situation blir att fungera som en ”lärmaskin”, 
ge svar på frågor och förse beslutsfattarna med bland annat känslighetsanalyser 
(Burchell et al. 1980). I en situation där organisationens medlemmar är oense om 
prioriteringar mellan olika målsättningar, men där osäkerheten om orsaks-
samband är låg måste beslut föregås av förhandlingar och kompromisser 
(Thompson & Tuden 1959). Styrinstrumentets roll blir här ett ”ammunitions-
medel” för att stödja den egna positionen eller för att kunna föra en dialog mellan 
olika intressen (Burchell et al. 1980). Slutligen, i en situation där osäkerheten är 
stor både om målsättningarnas prioritet och om orsakssamband uppstår en 
situation där beslut och handling ofta sker samtidigt (Thompson & Tuden 1959). 
Styrinstrumentens roll blir här att legitimera och rättfärdiga handlingar som 
redan utförts eller att fungera som pådrivare för att skapa nya idéer om hur högre 
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säkerhet kring orsakssamband eller överensstämmelse av mål skall uppnås 
(Burchell et al. 1980).  

Trots att Thompson och Tudens beslutsmodell (1959) har utvecklats av Burchell 
et al. (1980) med särskilt fokus på redovisningens roll så säger modellen 
ingenting om vilken information som efterfrågas i de olika beslutssituationerna. 
Information i form av mått och olika användningsområden för dessa med syfte 
att uppnå hög effektivitet och förbättra beslutsfattandet har istället Ramberg 
(1997) beskrivit i sin avhandling. Genom att diskutera mått som referenspunkter, 
mot vilka händelser eller utfall i en organisation kan jämföras, beskriver 
Ramberg hur mått kan användas för planering och uppföljning i det formella 
styrsystemet i budget, i belöningssystem, för att markera ansvar samt för 
jämförelse med externa referenspunkter.  

Ekonomistyrningens användning för att reducera osäkerhet i beslutssituationer 
och för att styra och kontrollera organisationens medlemmar har dock ifrågasatts. 
Studier som undersökt hur individer praktiskt arbetar med ekonomistyrnings-
information har konstaterat att de två syftena inte ger en fullständig bild över 
informationens användning. Av denna anledning gör Mellemvik et al. (1988) en 
distinktion mellan ekonomistyrningens avsedda och tilldelade funktion. Den 
avsedda funktionen är den som precis diskuterats, det vill säga att reducera 
osäkerhet i beslutssituationer i syfte att förbättra styrning och beslutsfattande. 
Men en utgångspunkt i min avhandling är att ett styrinstrument skapas, formas 
och förändras genom påtryckningar av aktörer som befinner sig i organisationen 
och dess sociala omgivning. Detta medför att styrinstrumentets roll snarare 
bestäms av dem som använder instrumentet än av dem som definierat det (jfr 
Hopwood 1978; Burchell et al. 1980; Roberts & Scapens 1985). Som en följd av 
resonemanget kan styrinstrument ta sig praktiskt uttryck i andra funktioner än 
den avsedda. Med detta sagt kan det finnas alternativa förklaringar till varför ett 
styrinstrument inte används i enlighet med de rationalitets- och effektivitets-
argument som den avsedda användningen baseras på. Dessa praktiska 
användningar benämner Mellemvik et al. (1988) tilldelade funktioner. Utifrån ett 
nyinstitutionellt perspektiv redogör Mellemvik et al. (1988) liksom Ramberg 
(1997) för fem tilldelade funktioner som ett styrinstrument kan få. För det första 
kan styrinstrumentet användas för att skapa en identitet för organisationen och 
dess anställda. Med detta gör författarna tydligt att hur ett styrinstrument 
utformas och används inte endast påverkar den formella ansvars- och 
delegationsordningen i organisationen utan även organisationsmedlemmarnas 
normer och värderingar. Ett styrinstrument kan således användas för att markera 
eller hjälpa till att förändra organisationens identitet genom att uttrycka olika 
normer och värderingar. För det andra kan ett styrinstrument användas för att 
legitimera både planerade och redan utförda handlingar i organisationen. Inom 
nyinstitutionell teori anses legitimitet vara grundläggande för en organisations 
existens (jfr Meyer & Rowan 1977). Genom att använda styrinstrument för att 
visa upp resultat och handlingar som överensstämmer med samhällets normer 
kan organisationens legitimitet stärkas. För det tredje hjälper styrinstrument till 
att skapa och upprätthålla myten om att organisationen agerar rationellt. En 
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organisation som använder styrinstrument vilka är förknippade med rationellt 
beslutsfattande och reducering av osäkerhet kan genom användandet bekräfta för 
sin omgivning att man är effektiv och rationell. För det fjärde kan styrinstrument 
även skapa eller se till att bibehålla olika aktörsgruppers makt och inflytande
genom att påverka agerande, attityder och uppfattningar i organisationen. 
Exempelvis kan en aktörsgrupp i en organisation visa sin makt genom att 
definiera om prestationsmål som ändrar andra aktörsgruppers arbetsinriktning 
(Ramberg 1997). Slutligen kan styrinstrument användas för att skapa, bibehålla 
eller lösa konflikter som existerar i organisationen. Den information som ett styr-
instrument genererar kan till exempel användas för att lösa konflikter genom att 
klargöra vem som är ansvarig för vad. Samma information kan även användas 
som underlag och bevis för ett påstående i en diskussion där parterna har 
motstridiga åsikter. De fem tilldelade funktionerna, förklarar Mellemvik et al.
(1988) har samtliga en stark koppling till varandra och en stark koppling till sin 
omgivning. För att förstå ett styrinstruments tilldelade funktioner behöver vi 
således lyfta blicken från den avsedda funktionen och se till hur praktiken 
påverkas av organisationen och dess omgivning.  

I likhet med Mellemvik et al. (1988) har flera författare diskuterat vikten av att 
skilja på styrinstruments olika funktioner. Medan Burchell et al. (1980) gör en 
åtskillnad mellan ”roles of accounting” och ”practice of accounting” så talar 
Miller (1994) om styrinstrument som ”neutral device” kontra ”social and 
institutional practice”. I denna avhandling kommer jag att hänvisa till den 
praktiska användningen av ett styrinstrument då jag försöker förstå hur aktörer i 
sjukvården har inverkat på objektiveringen och materialiseringen av BSc. Det är 
inte främst skillnaden mellan den avsedda och den tilldelade användningen som 
fokuseras, utan snarare söker jag en förståelse för hur kontext och styrinstrument 
har påverkat varandra i den översättning som kan ses. Diskussionen om hur 
kontext och styrinstrument påverkar varandra i översättningsprocessen 
återkommer jag till i nästa kapitel. Här är det dock på sin plats att presentera 
styrinstrumentet BSc och hur styrinstrumentet har utvecklats över tid.  

2.2. Styrinstrumentet Balanced Scorecard 
lanseras

Under första halvan av 1980-talet förändrades konkurrenssituationen för de 
amerikanska företagen. Dramatiska förändringar i de makroekonomiska 
förhållandena medförde att utländska varor blev billigare samtidigt som 
inflationsdämpande åtgärder i USA bidrog till att kostnader inte längre kunde 
täckas av ökade priser. Intrånget, främst av japanska företag, på de traditionella 
amerikanska företagens marknader hänfördes vid en första anblick till de lägre 
löneförhållandena i Japan. Vid en närmare granskning framgick däremot att 
intrånget snarare kunde tillskrivas innovativa lösningar såsom ny teknologi, ny 
praxis och datorstödda tillverkningssystem (Johnson & Kaplan 1987).  
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År 1987 publicerade Johnson och Kaplan sin bok Relevance lost. I denna 
framgick att den tilltagande konkurrensen under 1980-talet ställde nya krav på 
företagens ekonomistyrsystem. Instrumenten för produktkalkylering och 
ekonomistyrning anklagades för att inte ha utvecklats i takt med omvärldens 
förändrade krav på snabb teknologisk utveckling, kortare produktlivscykler, 
kraftfull global och nationell konkurrens samt ett enormt informationsutbud. Den 
information som levererades från de ekonomiska styrinstrumenten anklagades 
för att komma för sent, vara förvrängd och allt för aggregerad för att vara 
värdefull för den operativa kontrollen och vid långsiktiga strategiska beslut.   

Contemporary cost accounting and management control systems 
are no longer providing accurate signals about the efficiency and 
profitability of internally managed transactions. Consequently, 
managers are not getting information to help them compare the 
desirability of internal versus external transactions (Johnson & 
Kaplan 1987: 205). 

Johnson och Kaplan (1987) ansåg att då företagsledningen inte längre kunde 
erhålla säker och relevant information om de interna processerna resulterade 
detta i en större sårbarhet för konkurrens från mer fokuserade organisationer. 
Ekonomistyrningen hade följaktligen förlorat sin relevans. För att de amerikan-
ska företagen skulle kunna behålla sin framgångsrika position även i framtiden 
krävdes det att ekonomistyrsystemen förändrades till att förse beslutsfattarna 
med relevanta signaler bland annat beträffande konkurrenssituationen på 
marknaden.   

Som en av lösningarna på ekonomistyrningens problem lanserade Kaplan och 
Norton år 1992 Balanced Scorecard. Författarna påstod att ekonomistyrningen, 
för att kunna skapa framtida mervärde för de allt mer krävande kunderna, 
behövde vara flerdimensionell. En ensidig fokusering på finansiella prestation-
erna ansågs inte tillräckligt för den postindustriella eran. Förutom finansiella 
aspekter krävdes fokusering på innovationer, medarbetare och kunder. Besluts-
fattare skulle således inte behöva tvingas att välja mellan finansiell eller operativ 
information. Istället skulle traditionella finansiella mått kombineras med mått 
som fokuserade på framtiden. I BSc tydliggjordes denna kombination genom 
mätningar i fyra perspektiv. Genom att sammanföra flera av de olikartade 
komponenter som var väsentliga för konkurrenssituationens utveckling i ett enda 
verktyg samt synliggöra förhållandet mellan dessa komponenter erhölls en mer 
holistisk bild av verksamheten (Kaplan & Norton 1992). Helhetsbilden, vilken 
av Kaplan och Norton brukar liknas vid en cockpit, ämnade bidra till att 
konkurrenskraften hos företag verksamma på en konkurrensutsatt marknad 
skulle stärkas (Kaplan & Norton 1996a). Idén om att finansiella mätningar 
behöver kompletteras med icke finansiella indikatorer framkommer redan i det 
avslutande kapitlet i Johnssons och Kaplans bok från 1987. I detta kapitel 
framhåller författarna att nyckelmått för processer, F&U och kunder bör 
inkluderas i den ekonomiska styrningen och att en koppling mellan företagets 



30

mått och strategi bör vara tydlig. De underliggande tankarna fanns således klara 
redan fem år innan BSc presenterades.  

Förutom Kaplan och Nortons modell om BSc har flera andra författare 
presenterat liknande idéer och modeller för flerdimensionell prestationsmätning. 
Bland annat kan nämnas the Performance Pyramid (Lynch & Cross 1991) och 
den franska varianten Tableaux de Bord4. Maisel (1992) beskrev, utan referens 
till Kaplan och Norton, även han ett BSc. I likhet med Kaplan och Norton 
framhöll han att en för stor tonvikt på finansiella mätningar inte alltid har en 
positiv effekt. Finansiella prestationsmätningar kan skapa barriärer vilka bidrar 
till kortsiktighet och till hindrande av att uppnå strategin i företaget. Maisel 
efterfrågar således bättre samband mellan strategi och mått och en balans mellan 
olika dimensioner av verksamheten. Även om flera olika flerdimensionella 
styrinstrument gjort sig gällande under senare år, så är Kaplan och Nortons BSc 
den flerdimensionella styrmodell som fått mest uppmärksamhet. År 1997 utsågs 
BSc till en av de senaste 75 årens mest inflytelserika företagsidéer av Harvard 
Business Review (Ho & Chan 2002). 

I nedanstående skall jag mer i detalj presentera de centrala delar och begrepp 
som utgör BSc. Det bör emellertid nämnas att BSc har utvecklats stegvis med 
tiden vilket fått till konsekvens att vissa begrepp har tillkommit eller betonats 
olika kraftigt vid olika tidpunkter. Larsson (2004) ger i sin avhandling en 
presentation av utvecklingen av BSc-modellen. Enligt honom går det att urskilja 
sex olika versioner av BSc som Kaplan och Norton har presenterat. En enhetlig 
teori och modell för BSc saknas följaktligen. Jag väljer dock att inte utgå från de 
olika versionerna utan att istället se BSc som en modell bestående av vissa 
centrala delar.    

2.2.1 Tre centrala delar: Mätningar, balans och orsak-verkan 
BSc tar sin utgångspunkt i verksamhetens vision och strategi. Kaplan och Norton 
(1992) anser att centraliseringen kring dessa två delar snarare än kring kontroll 
av beteende är en viktig skillnad jämfört med traditionell prestationsmätning. 
Genom att tyngdpunkten ligger på mätning och mätningarna är kopplade till 
verksamhetens strategi skall detta medföra att samtliga medarbetare i 
verksamheten fokuserar på det som är väsentligt för att uppnå verksamhetens 
vision. Kontroll av beteende får således en sekundär betydelse och fokus flyttas 
till agerande för att uppnå målen och i slutändan verksamhetens vision 
(Hoffecker & Goldenberg 1994; Kaplan & Norton 1996a). Mål och mått 
synliggörs i BSc genom fyra perspektiv: ett finansiellt perspektiv, ett externt 
orienterat kundperspektiv, ett internt orienterat processperspektiv och ett framåt-
riktat utvecklingsperspektiv. Måtten, vilka mäter både nutida resultat och 
faktorer som styr framtida resultat, bryts ned och konkretiseras på de olika 
––––––––– 
4 En jämförelse mellan Balanced Scorecard och Tablaux de Bord har gjorts av Epstein & Manzoni 

(1998).  
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nivåerna i organisationen. Samtliga mått skall dock kunna härledas tillbaka till 
strategin (Kaplan & Norton 1993). Betoningen av mätning är substantiell och 
författarna uttrycker det som ” If you can’t measure it, you can’t manage it” 
(Kaplan & Norton 1996a: 21).

Förutom mätningar beskrivs begreppet balans som betydelsefullt om än något 
flyktigt behandlat i de första artiklarna. I publikationen från 1996 uttrycks dock 
begreppet mer konkret genom fyra olika innebörder. Först och främst avses 
balansen mellan externt och internt perspektiv. Vidare skall en balans finnas 
mellan finansiella och icke-finansiella mått. Den tredje innebörden syftar till 
balans mellan kort- och långsiktiga målsättningar medan den sista innebörden 
balanserar utfallsmått och drivande mått5. För att skapa balans inom varje 
perspektiv är det viktigt att mer än ett mått används och att såväl kortsiktiga som 
långsiktiga mål kombineras. Kombinationen mellan korta och långsiktiga mål 
förtydligar helheten i organisationen och resultatet kan därmed ses som en 
vertikal kedja i verksamheten. Ledningen kan på så sätt lättare urskilja om en 
förbättring inom ett perspektiv leder till större utgifter i ett annat perspektiv 
samtidigt som målinkongruens mellan individer och funktioner i organisationen 
kan undvikas (Kaplan & Norton 1996a). 

En central del av BSc utgörs även av det orsak-verkan-samband som genomsyrar 
de fyra perspektiven. Utgångspunkten är att en strategi kan ses som en uppsätt-
ning av orsaks- och verkanskedjor. Med hjälp av BSc kan sambanden mellan mål 
i de olika perspektiven konkretiseras och därigenom styras och bekräftas. Ett 
klassiskt exempel för att tydliggöra detta samband utgörs av en kedja mellan 
medarbetarnas färdigheter och avkastning på sysselsatt kapital, ROCE (Kaplan 
& Norton 1996a). Det finansiella måttet ROCE påverkas positivt av upprepad 
försäljning till existerande kunder. Den bakomliggande faktorn för räntabilitet 
torde således vara kundlojalitet, som uppnås genom punktliga leveranser. Driv-
ande faktorer för punktliga leveranser är exempelvis interna processer av hög 
kvalitet liksom korta cykeltider, vilket åstadkoms genom välutbildade med-
arbetare. På detta sätt tydliggörs kedjan av orsak och verkan mellan finansiell 
framgång och välutbildad personal. 

––––––––– 
5 Under ett framträdande på Kvalitetsmässan i Göteborg i november 2007 förklarade Kaplan att 

begreppet balans initialt syftade till att balansera finansiella och icke-finansiella mått. Efter hand 
som BSc utvecklades från ett verktyg endast för prestationsmätningar till att i högre grad fokusera 
verkställandet av strategier har begreppet balans utvecklats. Idag representerar begreppet balans de 
fyra innebörderna som presenteras i boken från 1996.  
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Figur 2.1. Orsak-verkan sambandet (Kaplan & Norton 1996a: 66)  

Den ovan beskrivna orsak-verkan-kedjan tydliggör att Kaplan och Norton sätter 
finansiella mått framför andra mått. En hierarki mellan perspektiven och måtten i 
verksamheten blir följaktligen framträdande. Rangordningen kan även tolkas 
som att aktieägare är den intressentgrupp som är mest betydelsefull för 
verksamheten medan medarbetare och kunder har en underordnad betydelse.  

Resonemanget kring orsak-verkan-kedjor har kritiserats starkt av Nørreklit 
(2000, 2003). Hon pekar på att några av de samband som Kaplan och Norton 
beskriver som orsak-verkan-samband i själva verket är logiska samband6.
Exempelvis leder inte alltid lojala kunder till bra ekonomiskt resultat. En lojal 
kund kan likväl vara ekonomiskt kostsam och därmed leda till sämre finanser. 
Att en lojal kund är en lönsam kund är därmed ett logisk påstående men ej ett 
orsak-verkan-samband. Vidare finns en tidsfaktor att ta hänsyn till då 
konsekvenserna av utfallsmått och drivande mått skall bedömas. Det finansiella 
perspektivet visar effekter av tidigare prestationer medan icke-finansiella mått är 
drivande för framtida prestationer. Att bevisa att innovation leder till finansiella 
framgångar är därmed mycket svårt. Effekten av en innovation på det finansiella 
resultatet är omöjlig att beräkna eftersom andra faktorer kan ha haft inverkan 
under tidsförloppet. Nørreklit medger att ett logiskt samband mellan det 
finansiella perspektivet och lärandeperspektivet kan existera, men att bevisa att 
detta är ett orsakssamband anser hon är omöjligt. 
––––––––– 
6 Med orsak-verkan-samband avser Nørreklit samband mellan två händelser som går att påvisa 

empiriskt. Ett logiskt samband kan däremot inte bevisas genom empiriska undersökningar utan är 
endast ett tänkt samband mellan två fenomen. ”Logical relationships are part of the concepts of a 
language, but cause-and-effect relationships are part of the structures of the empirical world and 
can be shown empirically. Logic, on the other hand, cannot be verified, or determined empirically.” 
(Nørreklit 2000: 70) 

ROCE

Customer Loyalty

On-time Delivery

Employee Skills

Financial

Customer

Internal

Learning & Growth

Process Quality Process Cycle Time



33

Nørreklits kritik av orsak-verkan-sambanden har i sin tur utsatts för kritik av 
Bukh och Malmi (2005). Författarna klargör att BSc skall tas för vad det är, 
nämligen en praktiskt användbar modell. Med detta åsyftas att de påstådda 
orsak-verkan-sambanden inte skall ses som generella samband utan istället bör 
de tolkas som samband vilka är specifika för den enskilda organisationen, 
situationen och tidsdimensionen. Enligt författarna handlar strategi om att söka 
efter samband, det vill säga strategi är ett gissningsarbete som genererar 
hypoteser. Att argumentera att orsak-verkan-samband är generella och högt 
korrelerade är därför upprörande.  

In fact, this would make the whole idea of BSc as describing an 
organization’s strategy and as a method of translating strategy into 
action useless. Where do we need strategy, if we are to discover 
universal truths about the causes of superior performance, and 
design our measurement system accordingly? (Bukh & Malmi 
2005: 94). 

2.2.2 Utvecklingen från flerdimensionell mätning till 
strategiskt managementinstrument 

Från att i den första artikeln (Kaplan & Norton 1992) betrakta styrmodellen som 
en sammanställning över nya styrtal har BSc med tiden utvecklats till att i allt 
större utsträckning beskrivas som ett strategiskt managementinstrument för 
verkställande och implementering av strategier och för att driva organisations-
förändringar (Kaplan & Norton 1993, 1996a, 2000, 2001b, 2004, 2006a, 2008a). 
I en av de tidiga artiklarna presenterar författarna fyra processer som enskilt och 
i kombination skall bidra till sammanlänkningen mellan kortsiktigt agerande och 
långsiktig strategi. Processerna består av att klargöra verksamhetens vision, att 
kommunicera och förbinda strategin med såväl avdelningars som individers mål, 
att koppla de strategiska målen till den finansiella budgeten och resursfördelning 
samt att skapa ett feedbacksystem för nytt lärande och utveckling (Kaplan & 
Norton 1996c). Resonemanget har över tid förfinats till fem principer för en 
strategifokuserad organisation (Kaplan & Norton 2001c, 2001d) och satts i ett 
större sammanhang genom att koppla an strategikartor och BSc till övergripande 
ledningssystem för att utveckla och omsätta ett företags strategi till operationellt 
handlande (Kaplan & Norton 2008a, 2008b). De fem principerna klargör att för 
att BSc skall räknas som ett strategiskt managementinstrument krävs mer än en 
samling mått. Samtliga mått skall vara länkade till varandra och till den över-
gripande strategin genom kausala samband. Den karta av samband som genom 
BSc målas upp både illustrerar vägen för organisationen för att nå sin strategi 
och hjälper till att implementera strategin. Ett flerdimensionellt mätinstrument 
som inte tydligt visar hur mätningarna skall bidra till att visionen uppnås 
kommer kanske att kunna leda till lokala förbättringar i den operativa verksam-
heten men inte till strategiska förbättringar. Ett sådant styrinstrument är således 
inte att betrakta som BSc. 
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Kaplan och Norton (2001d) är noga med att poängtera att BSc, även om det har 
till uppgift att implementera strategier, inte skall ses som ett taktiskt styr-
instrument. Genom BSc, förklarar de, integreras den taktiska styrningen med den 
strategiska styrningen. Integrationen uppnås bland annat genom att resurs-
tilldelning i budgeten länkas till de strategiska målsättningarna i BSc. Budgeten 
får därmed en långsiktig strategisk horisont snarare än en kortsiktig operationell 
horisont. Det strategiska arbetet med BSc består även av att på kontinuerlig basis 
testa och revidera de hypotetiska sambanden som ställs upp i BSc. Analyser av 
utfall, förklarar Kaplan och Norton, visar på om de hypotetiska sambanden är 
rimliga eller om strategin behöver omarbetas. Genom kontinuerliga feedback-
system kan processen för att formulera, testa och revidera strategier således bli 
en del av vardagen. BSc får därmed inte endast en diagnostisk, utan även en 
interaktiv roll i verksamheten (Simons 1995). Med detta avses att genom BSc 
följs förvisso de strategiska planerna upp samtidigt som avvikelser uppmärk-
sammas, men BSc används även för att stimulera lärande och för att fånga upp 
nya strategiska initiativ.  

Det nya sättet att se på BSc som ett strategiskt managementinstrument medför att 
instrumentet även har tilldelats nya användningsområden. Mätning av verksam-
heten med uppföljning och analys av avvikelser har kompletterats med använd-
ningsområden där BSc kopplas till belöningssystem, resursfördelning, planering 
och uppföljning och utveckling av strategier (Kaplan & Norton 1996a). Vid 
formuleringen av styrtal utifrån visionen, vid fördelningen av resurser, vid upp-
sättandet av delmål och vid uppföljningen utav dessa, i samtliga steg används 
BSc som kommunikationsmedel. Eller som Kaplan och Norton (2006b: 103) 
uttrycker det: ”A balanced scorecard-based system, therefore, provides both a 
template and a common language for assembling and communicating 
information about value creation”. Olve et al. (1999) hävdar att den viktigaste 
användningen av BSc kanske inte är mätningen och uppföljningen i sig utan 
istället den debatt och diskussion som BSc leder till.   

2.2.3 Innovation eller ny förpackning? 
Att kombinera finansiella mätningar med icke-finansiella är inget nytt fenomen. 
Dessa idéer fanns redan hos Simon på 1950-talet. I en studie från 1954 
diskuterade Simon hur framgångsrika verksamheter använde sig av ekonomisk 
information av varierande art för beslutsfattande. Han klargjorde att det 
analytiska arbetet förutom finansiell information även krävde direkta mätningar 
av produktion, kvalitet och marknader. Simon förklarade vidare att redovisnings-
ansvariga utöver ekonomiska beräkningsmetoder, bör förstå verksamhetens 
produktion, kunna uppskatta framtida resultat och ha en nära kontakt med 
kunder. De fyra kunskapsområden som en redovisare bör behärska, liksom de 
delar som det analytiska arbetet bör innehålla, kan ses som en betoning av ett 
flerdimensionellt tänkande i likhet med BSc. Simon använde sig vidare av 
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uttrycket ”Score-card Information” då han avsåg information som är mer direkt 
och operativt relevant.  

Även Hopwood (1972) gjorde gällande att finansiella mätningar inte är 
tillräckliga för att avspegla en komplex verksamhet. Han ansåg att enbart 
finansiella mätningar kan medföra misstro och rivalitet bland de anställda vilket 
påverkar den långsiktiga prestationen och framgången. Som komplement 
behöver följaktligen sociala aspekter belysas. Eccles (1991) går ett steg längre 
och påpekar att när ett företags prestationer skall utvärderas behöver icke- 
finansiella mått i dagens samhälle tilldelas lika eller till och med större betydelse 
än de finansiella måtten.  

Men om flerdimensionellt tänkande redan tidigare uppmärksammats vad är i 
sådana fall nytt med BSc? Olve et al. (1999) uttrycker det som att det som är nytt 
med BSc är den helhetssyn och den balans som styrmodellen presenterar. 
Lindvall (2001) fäster uppmärksamheten på att BSc har utvecklat den 
ekonomiska styrningen genom att med mätningar beskriva vägen mot ett 
finansiellt resultat. Samma argumentering för Kaplan och Norton (2001a) då de 
hävdar att orsak-verkan-relationen där strategisk och taktisk styrning integreras 
är det inslag som skiljer BSc från andra prestationsmätningsverktyg. Som Kaplan 
och Norton (2008b) beskriver har studier visat att mellan 60 och 80 procent av 
alla företag misslyckas med att förverkliga sin strategi. Misslyckandet, hävdar 
Kaplan och Norton (2005) beror på att företag misslyckas med att koppla ihop 
strategiska planer med verkställandet av strategi. Genom BSc och strategikartor 
skall denna koppling återigen bli tydlig. Att verkställa och implementera 
strategier är det nya framgångskonceptet och det är detta som BSc fokuserar.  

2.3. BSc i sjukvårdskontexten 
Offentliga sjukvårdsorganisationer brukar beskrivas som komplexa organisa-
tioner (jfr Kouzes & Mico 1979; Abernethy et al. 2007), vilket betyder att de 
utmärks av flera särdrag som medför svårigheter när ett styrinstrument skall 
designas och implementeras i en sjukvårdsorganisation. Abernethy et al. (2007) 
tar upp fem särdrag som de anser är specifika för sjukvårdsorganisationer. För 
det första existerar en komplexitet och en osäkerhet kring transformations-
processen. För det andra kontrolleras de operativa processerna av professionella. 
För det tredje innebär organisationens offentliga status att ledningen måste ta 
hänsyn både till interna och externa intressenters önskemål. Detta får till följd att 
sjukvårdsorganisationer karaktäriseras av multipla och ibland motstridiga mål. 
För det fjärde, eftersom huvuddelen av sjukvårdsorganisationerna är offentligt 
finansierade så är sjukvård även en politisk fråga som ständigt utmanas och 
debatteras. Slutligen är det vanligt med organisatoriska föreskrifter som utesluter 
monetära incitament som en mekanism för att uppnå målkongruens. Abernethy 
et al. (2007) förklarar att även om andra organisationer kan uppleva effekter av 
vissa av de beskrivna särdragen så är det få, om ens några, som upplever effekter 
av samtliga särdrag. Därmed blir det både intressant och relevant att studera 
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vilka konsekvenserna blir när ett styrinstrument införs i en 
sjukvårdsorganisation.    

De initiala texterna kring BSc (Kaplan & Norton 1992, 1993, 1996b) diskuterar 
modellens användbarhet inom större organisationer såsom banker och teknolog-
iska företag snarare än inom offentliga organisationer eller företag av mindre 
storlek. Johanson et al. (2006) tolkar detta som att målgruppen för BSc främst är 
företag av betydande storlek. Tolkningen får visst stöd ifrån Kaplan och Norton 
(2001b) själva då de klargör att erfarenheterna av BSc inom icke vinstdrivande 
och statliga organisationer utvecklats först under senare år. I verken från 1996, 
2001 och 2004 finns dock kapitel där modellens användbarhet inom den 
offentliga sektorn diskuteras. Det som framhålls då BSc skall användas av icke 
vinstdrivande eller offentliga organisationer är att vissa modifikationer behöver 
göras. För det första, förklarar Kaplan och Norton (1996a, 2001a, 2001b), blir 
det problematiskt att placera det finansiella perspektivet högst upp i hierarkin av 
perspektiv. Eftersom finansiell framgång inte kan ses som det primära syftet kan 
en omorganisering bli nödvändig där kunder eller väljare placeras överst. 
Författarna antyder även att både donatorer och medborgare gemensamt kan 
porträtteras i toppen av den strategiska avbildningen, detta för att signalera 
vikten av både medborgarnas tillit och statens resurstilldelning. En tredje version 
av rangordning som lyfts fram är att placera organisationens övergripande mål 
eller uppdrag överst i syfte att illustrera och kommunicera långsiktig framgång. 
Förutom att diskutera perspektivens rangordning framhåller författarna att 
offentliga organisationer ofta har svårigheter med att definiera sin strategi. En 
konsekvens därav är att redan existerande mått i organisationen grupperas om till 
de fyra perspektiven snarare än genereras fram genom strategikartor. Även om 
det existerar undantag så tenderar följaktligen offentliga organisationers BSc att 
likna nyckeltalsstyrkort snarare än strategiska styrkort (Kaplan & Norton 2001b).  

Enligt Zelman et al. (2003) publicerades den tidigast påträffade artikeln om BSc 
kopplat till sjukvården år 1994 (Griffith 1994). I artikeln omnämns inte BSc 
explicit, men budskapet är likväl att sjukvårdsorganisationer, för att överleva, 
måste utöka sina mätningar och använda sig av fler prestationsdimensioner 
kopplade till budget. Forgione (1997) framför samma budskap. Prestations-
mätningar av både finansiell och kvalitativ karaktär är väsentliga för den 
framtida ekonomiska utvecklingen inom sjukvården. Hon drar slutsatsen att 
implementering och användning av BSc därmed är en kärnfråga för dagens 
sjukvårdsleverantörer. Åren därpå följer en rad artiklar om BSc i sjukvården där 
främst normativa råd för implementering av modellen ges och framgångssagor 
beskrivs. Den mesta litteraturen anser att BSc är relevant för sjukvården och 
flertalet artiklar talar om vikten av att implementera och använda modellen (se 
ex. Baker & Pink 1995; Castaneda-Mendez et al. 1998; Weber 1999; Pieper 
2005). Jones och Filip (2000: 50) uttrycker det som; "To connect clinical and 
organizational practices, outcomes, quality, value, and cost, the use of a BSc is 
essential”.
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Även om tongångarna under senare år har varit fortsatt positiva, har artiklar med 
ett mer kritiskt tonfall eller artiklar som beskriver problem i samband med BSc 
gjort sig gällande. I nedanstående skall jag redogöra för hur BSc skildras i 
litteraturen, det vill säga vad litteraturen säger om hur BSc har modifierats för att 
anpassas till sjukvårdskontexten och hur styrinstrumentet används inom 
sjukvårdsorganisationer. Jag använder här begreppen användning och funktion 
synonymt och gör inte heller någon skillnad mellan det jag kallar praktisk 
användning och tänkt användning. Anledningen därtill är att litteraturen redogör 
både för en tänkt och för en praktisk användning av BSc.  

2.3.1 Modifikationer av konceptet är väsentliga 
Zelman et al. (1999, 2003) har i två artiklar granskat litteraturen kring BSc i 
sjukvården och kommit till slutsatsen att BSc är ett relevant och användbart 
instrument för sjukvårdsorganisationer. Författarna framhåller dock, i likhet med 
många andra (Kaplan & Norton 1996b, 2001a, 2001b; Urrutia & Eriksen 2005; 
Paranjape et al. 2006; Johanson et al. 2006), att modifikationer, en del 
signifikanta, behövs för att instrumentet skall kunna reflektera sektorns och 
organisationens speciella karaktär. Zelman et al. (1999) identifierar två problem 
som sjukvårdsorganisationer ställs inför vid införandet av BSc. För det första 
förutsätts att verksamheten kan definiera sin vision och att operativa enheter 
inom verksamheten är koordinerade för att uppnå visionen. Sjukvårds-
organisationer är dock traditionellt en löst kopplad verksamhet där strategisk 
planering och ledning inte är lika avgörande som hos en mer centraliserad 
verksamhet. En förutsättning för framgångsrik användning av BSc är således att 
en gemensam vision skapas i verksamheten där det ömsesidiga beroendet av de 
olika enheterna betonas. För det andra, förklarar författarna, kan rangordningen 
av perspektiven ifrågasättas. Att ställa frågan hur verksamheten skall uppträda 
för att tillfredsställa sina ägare är inte aktuell för en icke vinstdrivande 
organisation. Istället måste visionen sättas i främsta rummet.  

Ny rangordning mellan perspektiv uppmärksammas i flera fall. Vid Duke 
University Hospital utgör kundperspektivet det primära målet (Helfrich Jones et
al. 2002). I andra fall har samhällsperspektivet eller visionen bedömts som 
verksamhetens yttersta syfte (Inamdar et al. 2000; Voelker et al. 2001; Urrutia & 
Eriksen 2005). Voelker et al. (2001) antyder även att i vissa icke vinstdrivande 
verksamheter kan det finansiella perspektivet helt uteslutas ur BSc av den 
anledningen att finansiella prestationer inte inkluderas i fastställandet av fram-
gång. Vad gäller perspektiven är det dock inte främst rangordningen som 
diskuteras, utan istället hur många och vilka perspektiv, prestationskategorier 
eller arenor som skall inkluderas i modellen. Antalet varierar från tre i NHS’s 
BSc i Storbritannien (Bevan 2006; Patel et al. 2008) till upp till sex i andra 
verksamheter (Kumar et al. 2005; Peters et al. 2007). Nya perspektiv och namn 
som klinikperspektiv, sociala förpliktelser eller ett mer renodlat medarbetar-
perspektiv har även gjort sig gällande (Santiago 1999; Curtright et al. 2000; 
Hallin & Kastberg 2002; Kunz et al. 2005; Schmidt et al. 2006; Peters et al.
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2007). Zelman et al. (1999) förklarar att för en sjukvårdsorganisation kan det 
vara svårt att definiera vilka kunderna är. Därför anser de att det är mer 
väsentligt att tala om intressenter än om kunder. I verksamhetens kundperspektiv 
bör samtliga intressenter inkluderas och eftersom det inte är möjligt eller 
lämpligt att tillfredsställa samtliga intressentkrav krävs en optimal balans i 
kundperspektivet mellan de olika intressentgrupperna.  

Begreppet balans har även det tolkats på olika sätt av olika verksamheter. 
Tarantino (2003) liksom Heberer (1998) klargör att det är viktigt att se till 
samtliga perspektiv i BSc och därmed till helheten då utvärderingar skall utföras. 
Flera av Kaplan och Nortons balanser kan ses i detta resonemang. Tarantino 
anser dock att de fyra perspektiven inte bör viktas lika utan istället redogör han 
för en metod för hur mål skall sammanställas genom olika viktning till ett samlat 
prestationsindex. Heberer (1998) talar om att en ”lämplig” vikt mellan de fyra 
perspektiven måste upprättas eftersom samtliga mål inte kan realiseras parallellt. 
Biro et al. (2003) skildrar hur ett sjukvårdsnätverk för krigsveteraner i USA 
arbetar med BSc. Även inom denna verksamhet viktas perspektiv olika beroende 
på hur strategiskt viktiga måtten är. Biro et al. framhåller dock, i motsats till 
Tarantino och Kaplan och Norton, att kvalitet och effektivitet bör viktas högst. 
Det motstridiga budskapet mellan hierarki och balans som kan ses i Kaplan och 
Nortons resonemang återfinns således även i texterna från Tarantino och Biro et 
al. Andra studier har uppmärksammat hur perspektivens hierarki i motsats till 
ovanstående resonemang har ersatts med en balans där samtliga perspektiv 
tilldelas samma värde (Aidemark 2001; Fitzpatrick 2002; Hallin & Kastberg 
2002; Kalagnanam 2003). Istället för hierarki mellan perspektiven beskriver 
Aidemark (2001) hur de fyra perspektiven uppfattades som ”ett nätverk av 
perspektiv i balans” inom ett svenskt landsting. Begreppet balans har även 
tilldelats nya betydelser. Chambers (2002) hävdar att en balans bör återfinnas 
mellan olika funktionella enheter i verksamheten och mellan olika intressenter. 
Det synes dock som att diskussionen om balans har försvunnit helt på senare år. 
Ingen av de genomgångna artiklarna efter 2003 tar upp begreppet balans ens till 
diskussion och illustreras BSc och dess perspektiv är det antingen som 
strategikartor med orsak-verkan-samband mellan perspektiven eller som matriser 
där inbördes ordning synes irrelevant. 

Diskussioner om orsak-verkan-sambandet mellan mått och perspektiv är mycket 
sällsynta. Medan den största delen artiklar diskuterar val av mått som att de skall 
ha strategisk relevans så beskriver författare främst på senare år hur relationerna 
mellan mått och perspektiv har uppskattats med hjälp av strategikartor. Lee 
(2006) och Patel et al. (2008) är två som statistiskt har testat relationerna mellan 
perspektiv och nyckelindikatorer. Medan Lee fann att perspektiven finansiellt 
samt lärande och utveckling har en positiv effekt på interna processer, att interna 
processer och lärande och utveckling har en positiv effekt på kundperspektivet 
och att det finns positiva korrelationer mellan samtliga perspektiv och 
organisationens övergripande mål, så drar Patel et al. slutsatsen att flera av 
indikatorerna inom NHS’s BSc i Storbritannien står i konflikt med varandra och 
således motarbetar varandra. Oklarheten kring de inbördes relationerna förklarar 
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Patel et al. (2008) kan få till konsekvens att prestationsframsteg som kan ses för 
stunden eventuellt inte är stabila över tid.  

En slutlig modifikation av BSc som upptäckts i litteraturgenomgången är att 
modellen BSc har kombinerats ihop med andra instrument eller modeller och 
bildat nya ”hybridmodeller”. Wyatt (2004) förespråkar en sammankoppling 
mellan BSc och ”dashboards” där den senare termen skall ge hänvisning om vart 
organisationen är på väg medan den förra används för att analysera orsaker. 
Moullin (2004) förenar Performance Prism, som försäkrar att strategi, processer 
och mått reflekterar intressenters behov, med ett Public Sector Scorecard, som 
garanterar att mätningarna reflekterar relevanta perspektiv för vilka prestationer 
som skall utvärderas. Sarshar (2006) slutligen rekommenderar att BSc skall 
kombineras med en resursledningsmodell för att de strategiska frågorna skall 
kunna sammankopplas med de dagliga aktiviteterna kring ständigt 
förbättringsarbete. Tabell 2.1 sammanfattar de modifikationer som gjorts inom 
sjukvårdsorganisationer. 

Funna modifikationer Exempel

1. Ändrad rangordning mellan perspektiv Kundperspektivet överst 

Samhällsperspektivet överst 

Kunder eller väljare överst 

Finansiellt och kunder 

Vision överst 
Helt uteslutande av finansiellt - ingen 
framgångsfaktor 

2. Nya perspektiv Klinikperspektiv

Sociala förpliktelser, Socialt perspektiv 

Medarbetarperspektiv 

Samhällsperspektiv

3. Tolkning av begreppet balans Viktning av mått i prestationsindex
"Lämplig vikt" eftersom alla mått inte kan 
realiseras
Viktning där kvalitet och effektivitet värderas 
högst
Balans mellan perspektiv 

Balans mellan olika funktionella verksamheter

Balans mellan intressenter 

4. BSc sammankopplat med andra 
modeller

BSc kombinerat med dashboard 

PSS kombinerat med Performance Prism 

BSc kombinerat med resurslednings modell 

Tabell 2.1. Sammanställning av beskrivna modifikationer 
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2.3.2 Beskrivning av användning 
Ovan har jag beskrivit hur BSc har modifierats och anpassats till sjukvårds-
organisationernas speciella karaktär. Utformningen är dock inte det enda som har 
modifierats utan användningen av BSc har även tagit nya former inom 
sjukvårdskontexten. BSc:s olika användningsområden är vad jag skall redogöra 
för i nedanstående.  

Flertalet författare som diskuterar BSc i sjukvården intar en ekonomisk-
administrativ rationell hållning och redogör för hur BSc genom mätningar skall 
styra beteendet i verksamheten mot bättre värdeskapande för patienter, 
medarbetare och den totala verksamheten (Castaneda-Mendez et al. 1998; 
Sahney 1998). Enligt en litteratursökning genomförd av Chow et al. (1998) fanns 
vid tiden inget dokumenterat gällande användning av BSc i sjukvården. För att få 
insikt i en potentiell tillämpning av BSc i sjukvården genomförde författarna 
därför intervjuer med administratörer vid fem sjukhus i södra Kalifornien. 
Utifrån dialogen konstaterades att flertalet intervjuade administratörer sade sig 
arbeta med prestationsutvärderingssystem liknande BSc. Panelen av 
administratörer föreslogs även mått för de fyra perspektiven. Att generella mått 
kan föreslås för sjukvården oavsett strategi eller mission tyder på att BSc initialt 
betraktades som ett prestationsmätningsverktyg med liten eller ingen koppling 
till strategiimplementering. Ett liknande resonemang återfinns hos Griffith et al.
(2000) då de sätter in BSc i ett bredare perspektiv och diskuterar hur verktyget 
kan användas för att skilja ”champions” från verksamheter med sämre resultat. 
En ”champion” är enligt författarna en verksamhet som uppnår bra resultat i 
samtliga prestationsmått. Griffith et al. (2000) illustrerar BSc som en utvärder-
ingsmodell eller jämförelsemodell mellan konkurrenter i samma bransch. Trots 
att de beskriver en champion som en organisation vilken har uppnått en 
fördelaktig marknadsposition i förhållande till sina konkurrenter, diskuterar de 
inte kopplingen mellan mått och strategi explicit. Snarare ses BSc även här som 
en prestationsmätningsmodell. 

BSc som ett verktyg för att mäta och styra beteende påstås kunna förhindra 
suboptimering i verksamheten (Kaplan & Inamdar 2001) genom att samtliga 
anställda arbetar för de gemensamma övergripande målen. Pointer et al. (2005) 
liksom Peters et al. (2007) beskriver hur informationen som samlas i BSc skall 
kunna hjälpa sjukhusstyrelser och nationella beslutsfattare att koncentrera sig på 
det som är väsentligt för nyckelintressenter eller ta optimala beslut om bonusar 
och fortsatta kontrakt. Denna aspekt, att se BSc som ett verktyg för att styra 
beteende, framhåller BSc:s funktion som underlag för kontroll och vid besluts-
fattande.  

Förutom som kontroll- och mätinstrument skildrar åtskilliga artiklar hur BSc 
intar rollen som strategiskt managementverktyg (Gordon et al. 1998; Harber 
1998; Macdonald 1998; Pieper 2005; Schmidt et al. 2006). Brinkmann et al.
(2003) beskriver svårigheterna att i vardagen omsätta vision till handling. Detta 
medför att många medarbetare står hjälplösa inför hur de skall lösa verksam-
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hetens problem. Att inta en strategisk position och utöka styrningen till en över-
gripande instrumentpanel blir därmed väsentligt för att kommunicera och 
omsätta visioner och strategier. Brinkmann et al. ser BSc som den saknade 
länken för översättning av strategier. Författarna redogör vidare för fördelar i 
form av större transparens, nämligen hur BSc understödjer det vardagliga arbetet 
och hur medarbetare ser det som ett instrument inte enbart tillägnat ledningen. 
Enligt en enkätundersökning som genomförts bland medarbetare inom anestesi- 
och kirurgiavdelningar i Tyskland, ansåg tre fjärdedelar av de tillfrågade att BSc 
kunde förbättra styrningen. Andelen positiva till BSc var dock högre bland 
avdelningschefer än bland medarbetare i andra positioner på avdelningarna 
(Brinkmann et al. 2003). I likhet med Brinkmann et al. förklarar Pieper (2005) 
att BSc inte endast skall ses som en samling mått utan modellen kan användas 
för att kontrollera prestationer, identifiera förbättringspotential och justera 
verksamheten för att säkra framtida framgång. Pineno (2002) ser även han BSc 
som ett strategiskt managementinstrument. Han redogör för hur BSc genom en 
tilläggsmodell skall förbättra beslutsfattandet i verksamheten. Genom 
noggrannare mätningar kan utvärderingen av nuvarande prestationer och 
planering för framtiden förbättras samtidigt som modellen kan förse ledningen 
med tidiga varningssignaler om negativa framtida trender. Bland de tidigare 
artiklarna som beskriver hur ett BSc skall byggas upp och implementeras 
omnämns aldrig strategikartor som en del i byggandet. Urrutia och Eriksen 
(2005), Schmidt et al. (2006) liksom Gonzáles et al. (2006) är dock tre artiklar i 
vilket strategikartor omnämns. Avsaknaden av beskrivningen av strategikartor 
som en del i implementeringsarbetet skulle kunna tolkas som att de senare 
artiklarna av Kaplan och Norton inte fått lika stor spridning bland sjukvårds-
representanter som de fram till 1996. Det är de ursprungliga tankegångarna i 
boken 1996 som sprids snarare än de förfinade resonemangen i böckerna från 
2001, 2004 och 2006. Paranjape et al. (2006) med hänvisning till Neely et al.
(2003) benämner till och med BSc som en första generationens prestations-
mätningsstrukturer medan strategikartor inkluderas i den andra.  

Ytterligare en funktion som blir tydlig vid en genomgång av litteraturen kring 
BSc i sjukvården är dess funktion som informations- och kommunikationsmedel. 
Kaplan och Inamdar (2001) har undersökt implementeringen av BSc vid 
Montefiore Medical Center i Bronx och kommit fram till att trots att flera 
medarbetare hyste stor skepsis och att den medicinska professionen i många 
avseenden lämnades utanför arbetet med BSc så uppfattades verktyget som ett 
bra kommunikationsmedel.  

The scorecard provided a common language across different care 
centers, and made clearer the need to collaborate with different 
partners and other disciplines (sjuksköterskerepresentant vid 
Montefiore Medical Center i Kaplan & Inamdar 2001: 8). 

Att BSc fått funktionen av ett gemensamt språk vittnar även Hallin och Kastberg 
(2002) och Gumbus et al. (2003) om. Gumbus et al. beskriver det som att 
medarbetare på kliniker utbildades i finansiella frågor medan medarbetare på 
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andra nivåer i verksamheten blev insatta i mätningar av vård. Detta resulterade i 
en större säkerhet i samtliga anställdas ställning eftersom deras inverkan på den 
totala verksamhetens resultat klargjordes. Även Aidemark (2001) beskriver BSc 
som ett gemensamt språk. Han redogör för hur modifieringen av begreppet 
balans resulterade i att medicinskt professionella kunde använda modellen som 
ett kommunikationsmedel och därigenom skapa en dialog mellan kliniker och 
mellan nivåer i verksamheten. Med hjälp av BSc kunde medicinskt profession-
ella kommunicera det komplexa medicinska arbetet till administratörer och 
politiker och en dialog skapades kring aktiviteter och kostnader. BSc:s roll för 
förbättrad kommunikation till nyckelaktörer samt som förmedling av kunskap 
mellan olika intressenter diskuteras även av Pieper (2005) och Berler et al.
(2005). 

Flera författare talar om hur implementering av BSc har blivit ett givet steg i 
kvalitetsarbetet inom sjukvårdsverksamheter. Moullin (2004) för en diskussion 
om hur det inom sjukvården existerar en rad idéer om hur vårdkvaliteten kan 
förbättras. Hur dessa förändringar skall utvärderas behandlas dock i relativt liten 
utsträckning. Vid en genomgång av olika utvärderingsmodeller konkluderar 
Moullin att BSc har vissa svagheter som utvärderingsmodell inom offentliga 
verksamheter. Efter en del modifikationer och i kombination med Performance 
Prism kan BSc däremot bli en utomordentlig utvärderingsmodell. Chow-Chua 
och Goh (2002) återger hur kraven för att erhålla en viss kvalitetsutmärkelse 
sammanlänkades med BSc vid ett sjukhus i Singapore. Genom BSc kunde balans 
uppnås mellan en handfull kritiska mätningar och kvalitetsarbetet kompletteras 
med indikatorer av icke-finansiell karaktär. Andra artiklar återger hur BSc har 
blivit ett verktyg för att utveckla kvalitetsplaner och för att utvärdera kvalitets-
arbete (Peters & Ryan 1999; Colaneri 1999; Santiago 1999; Hallin & Kastberg 
2002). Koppling till kvalitet är inte den enda kopplingen som kan ses utan som 
tidigare nämnts sammankopplar flera verksamheter BSc med budget, det vill 
säga med resursfördelning och med belöningssystem (jfr Pineno 2002; Biro et al.
2003; Gumbus et al. 2003). Inom NHS i Storbritannien utvärderas exempelvis 
sjukvårdsorganisationers prestationer genom ett klassificeringssystem där höga 
värden får en större autonomi för organisationen som konsekvens medan låga 
värden kan innebära att ansvariga personer friställs (Kolins Givan 2005; Patel et
al. 2008). 

En slutlig funktion som är tydlig inom kontexten sjukvården är att BSc används 
som ett verktyg för benchmarking såväl internt inom verksamheten som 
nationellt och internationellt. Harber (1998) beskriver den kanadensiska 
sjukvården som under belägring för externa påtryckningar och utmaningar och 
skildrar hur ett sjukhus i Ontario förbättrade sin finansiella situation och sitt 
arbetsklimat genom implementering av BSc. Det huvudsakliga syftet med 
implementeringen var att utveckla kvalitetsarbetet ytterligare. Team bildades 
vilka skulle arbeta med olika kvalitetsprojekt. Resultaten som varje team 
redovisade spreds genom intern benchmarking, och informationsspridning och 
delgivning av handlingsplaner uppmuntrades. Även Duke Children’s Hospital 
använde sig av intern benchmarking. Ledningen fann dock att då resultat 
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jämfördes med abstrakta eller för storslagna mål ledde detta till demoralisering 
bland medarbetarna. På grund därav uppmuntrades de anställda till att använda 
tidigare egna prestationer som primär benchmarking (Meliones 2000).  

Benchmarking med hjälp av BSc på nationell nivå återfinns även i den 
holländska sjukvårdssektorn (ten Asbroek et al. 2004), inom sjukvårdsnätverk 
för krigsveteraner i USA (Biro et al. 2003), mellan cancervårdprogram (Cheng & 
Thompson 2006) och mellan sjukhus i Ontarioprovinsen (Pink et al. 2001) samt 
inom NHS i Storbritannien (Chang et al. 2002; Patel et al. 2008) och som 
utvärdering av sjukvårdsprestationer mellan provinser i Afganistan (Peters et al.
2007).  Gumbus et al. (2003) och McGills Hall et al. (2003) beskriver hur 
nationell benchmarking med hjälp av BSc förekommer för delar av verksam-
hetens prestationer såsom patientnöjdhet och kvalitet i patientvård.  

Beträffande benchmarking har Chen et al. (2006) slutligen jämfört sjukvårds-
prestationer med hjälp av BSc mellan två länder, Kina och Japan. Genom att 
utforma åtta nyckelindikatorer och ställa dessa i jämförelse mellan de två 
länderna kunde forskarna identifiera möjligheter till förbättringar av prestationer 
i de båda sjukhusen och i de övergripande sjukvårdssystemen. Tabell 2.2 
sammanfattar de beskrivna funktionerna inom sjukvårdssektorn.  
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Funna funktioner Exempel

1. Styrverktyg Förhindra suboptimering 

Grund för resursfördelning 

Styra och kontrollera beteende och resultat 

Grund för belöningssystem 

Omsätta visioner och strategier till handling 

Översättning av strategier 

Skilja champions från övriga 

2. Strategiskt managementverktyg Resursoptimering 

Skapa transparens 

Förbättra beslutstagandet 

Långsiktig planering 
Visa på tidigare varningssignaler om framtida 
negativa trender 

3. Informations- och kommunikationsmedel Gemensamt språk 

Utbildning

Skapa dialog 

4. Kvalitetsverktyg Komplement till kvalitetsstandarder 

Utveckla kvalitetsplaner 

Utvärdera kvalitetsarbete 

5. Komplement till budget Grund för resursfördelning 

6. Benchmarking 
Intern benchmarking (över tid eller mellan 
avdelningar)
Nationell benchmarking (koppla till existerande 
policier, inom sjukvårdsnätverk eller mellan 
regioner och sjukhus) 

Benchmarking mellan länder 

Tabell 2.2. Sammanställning av beskrivna funktioner 

2.3.3 Behållningar och dilemman av BSc i 
sjukvårdskontexten

Som beskrivits inledningsvis utgörs en stor andel av artiklarna om BSc i 
sjukvården av framgångssagor. Beskrivningar skildrar hur åtskilliga sjukvårds-
organisationer med hjälp av BSc har kunnat reducera kostnader (Berger 2004; 
González et al. 2006; Colman 2006) och vända ekonomiska kriser (Jones & Filip 
2000; Meliones 2000; Meliones 2001; Meliones et al. 2001; Mathias 2001). Som 
praktexempel framhålls Duke Children’s Hospital i North Carolina (jfr Meliones 
2001; Meliones et al. 2001), en organisation som inledningsvis brottades med en 
stor andel missnöjda kunder och medarbetare. Genom införandet av BSc kunde 
finansiella prestationer sammankopplas med kvalitetsresultat vilket skapade en 
balans i verksamheten och fick till stånd att alla enheter samlades kring en 
gemensam strategisk agenda. Därigenom kunde marginalerna öka och visionen 
uppnås. Även Junttila et al. (2007) beskriver positiva erfarenheter av införandet 
av BSc på ett finskt sjukhus. Med BSc blev orsaker till förändringar synbara och 
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förståeliga bland sjuksköterskepersonalen samtidigt som patienternas behov 
kunde ställas mot genomförd behandling och feedbacken blev tydligare. 
Curtright et al. (2000) vittnar om hur införandet av BSc ledde till ett ökat intresse 
för prestationsmätningar bland administratörer och läkare.  

BSc har dock inte enbart haft positiva konsekvenser, utan även inneburit en del 
problem. Kolins Givan (2005) beskriver exempelvis hur offentliggörandet av 
sjukhusprestationer genom BSc inom NHS i Storbritannien har medfört att 
media i än högre omfattning fokuserat på de negativa delarna i nationens 
sjukvård. Detta har fått till konsekvens att moralen inom sjukvårdsorganisationer 
med svaga prestationer blivit allt sämre samtidigt som ett misstroende uppstått 
mellan ledning och anställda. Den nedåtgående spiralen har inneburit att 
medarbetare har haft svårt att se hur de skall kunna förändras och förbättras. 
Även Bevan (2006) har uppmärksammat problem i form av att det som inte tas 
upp i BSc inte heller tilldelas någon betydelse. När jämförelser av prestations-
resultat gjorts mellan sjukhus har hänsyn inte heller tagits till skillnader i 
socioekonomiska faktorer och detta har fått till följd att belöningar och 
bestraffningar blivit orättvisa. Slutligen fann Bevan att mätningarna i vissa fall 
ledde till ”gaming” det vill säga att felbeteende skapades för att prestationerna 
skulle se bra ut. Att arbetet med BSc är tidskrävande och att politiska agendor 
snarare än strävan efter förbättring ligger bakom implementeringen är andra 
dilemman som funnits i litteraturen (Kumar et al. 2005; Chang 2007). 

Som framgår av ovanstående har BSc modifierats för att anpassas till kontexten 
sjukvården. Vidare har modellen tilldelats nya funktioner. Larsson (2004) pekar 
på att bristen på en enhetlig modell leder till en osäkerhet om vad som är ett BSc 
och hur BSc-modeller skall utvecklas. Som exempel tar han upp Skandias 
Navigator och redogör för tvisten mellan upphovsmännen till denna och Kaplan 
och Norton. De senare anser att Navigatorn är ett exempel på ett lyckat BSc 
medan de förra hävdar att samma Navigator inte är ett BSc. Nørreklit (2003) 
kritiserar modellen genom att hävda att BSc är ett övertalande men inte över-
tygande koncept. Hon redogör för hur författarna använder sig av retorik och 
metaforer kopplade till känslor snarare än till intellekt för att skapa trovärdighet i 
sin argumentation. Detta, anser hon, resulterar i att läsarna läser in sina egna 
intentioner i modellen, vilket bidrar till att varje läsare skapar sin egen teori 
snarare än den som Kaplan och Norton genererade. Flera författare har även 
ifrågasatt om det BSc som identifierats i empirin verkligen är samma koncept 
som det Kaplan och Norton introducerade eller om det är implementerarens egen 
idé (Käll 2005; Bukh & Malmi 2005; Johanson et al. 2006). Tanken att BSc 
förändras eller översätts då det förflyttas mellan olika kontexter skall vi upp-
märksamma i nästa kapitel genom presentation av skandinavisk institutionalism.   
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3. Modeller som översätts 
Den teoretiska bas som denna studie bygger på utgörs främst av skandinavisk 
institutionalism (Brunsson & Olsen 1990; Czarniawska & Sevón 1996a, 2005; 
Sahlin-Andersson & Engwall 2002). Min utgångspunkt är att för att förstå hur ett 
styrinstrument utvecklas och praktiskt används, måste vi se till hur styr-
instrument och kontext påverkar varandra. I föregående kapitel presenterades 
styrinstrumentet BSc. I detta kapitel avser jag att belysa och utveckla samspelet 
mellan BSc och min kontext, sjukvården. Som påpekades redan i inlednings-
kapitlet består sjukvårdskontexten av flera olika aktörer som bör ses som aktiva i 
processen med att förändra och anpassa, översätta BSc till de lokala förhållanden 
som råder i sjukvården. För att förstå hur BSc tar sig uttryck i praktisk 
användning i sjukvården, behöver vi uppmärksamma dessa aktörer och den 
process genom vilken BSc utvecklats. Avsikten med detta kapitel är att skapa en 
begreppsapparat utifrån vilken vi kan förstå hur kontext och styrinstrument är 
förknippade i översättningen av BSc.  

Då den teoretiska basen främst utgörs av skandinavisk institutionalism inleds 
kapitlet med att positionera den skandinaviska institutionalismen inom den 
nyinstitutionella organisationsanalysen och redogöra för vad skandinavisk 
institutionalism handlar om. Därefter följer en genomgång av processen för hur 
idéer färdas. I samband med genomgången presenteras Czarniawskas och 
Joerges (1996) idémodell. Kapitlet avslutas med en utveckling av idémodellen 
till en begreppsapparat genom vilken översättningsprocessen knyts ihop med den 
kontext i vilken processen sker.  

3.1. Den skandinaviska institutionalismen 
växer fram 

Skandinavisk institutionalism är en relativt ung teoriinriktning. Termen dyker för 
första gången upp i en antologi av Czarniawska och Sevón från 1996, men 
tankegångarna presenterades redan några år tidigare (Brunsson & Olsen 1990; 
Jacobsson 1994a). Johansson (2002) vill till och med hänföra startskottet för den 
skandinaviska institutionalismen till några studier om organisationsförändring 
inom kommuner under sent 1980-tal (Czarniawska-Joerges 1988a, 1989). Även 
om skandinavisk institutionalism eller kanske snarare benämningen 
”skandinavisk” kan ifrågasättas (jfr Rogberg 2006), så är det tydligt att en variant 
som skiljer sig från den ursprungliga nyinstitutionalismen inom organisations-
analysen (DiMaggio & Powell 1991) har växt fram bland i synnerhet nordiska 
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forskare. Då termen kan anses näst intill institutionaliserad inom fältet för 
organisationsforskning kommer jag att hänvisa till skandinavisk institutionalism 
snarare än nyinstitutionell teori då det teorietiska perspektivet diskuteras.  

Skandinavisk institutionalism har som nämnts sina rötter i nyinstitutionalismen 
inom organisationsanalysen. Nyinstitutionalismen uppstod i mitten av 1970-talet 
som en kritisk reaktion eller ett alternativt synsätt till uppfattningen om 
människan som rationellt målinriktad och anpassningsbar till sociala strukturer 
(DiMaggio & Powell 1991). Grundtanken inom denna teori härstammar från 
fenomenologin (Berger & Luckmann 1966/1991) och föreställningen om att 
individer styrs av strukturer i samhället baserade på mer eller mindre för-givet-
tagna regler och föreställningar, institutioner. Innebörden av institutionernas 
existens är således att det finns ett accepterat, i grunden ej ifrågasatt sätt att 
handla eller förhålla sig till det som institutionen omgärdar. Den accepterade 
föreställningen om organisering och handlande utgör således en ram för vad som 
kan anses legitimt för en viss organisation.  

[O]rganizations are driven to incorporate the practices and 
procedures defined by prevailing rationalized concepts of 
organizational work and institutionalized in society. Organizations 
that do so increase their legitimacy and their survival prospects, 
independent of the immediate efficacy of the acquired practices 
and procedures (Meyer & Rowan 1977: 340). 

Att legitimera sin verksamhet genom att förhålla sig till de rationaliserande 
föreställningarna i samhället, exempelvis genom att införa nya styrinstrument 
som BSc, innebär således att en bättre relation till externa intressenter kan 
uppnås. Kan organisationen vidare upprätthålla skenet av att den rationaliserande 
myten fungerar, så maximeras legitimiteten och detta kan i sin tur innebära ökad 
resurstilldelning och kapacitet för överlevnad (Meyer & Rowan 1977). Strävan 
efter legitimitet bör enligt resonemanget ses som en underliggande intention 
bakom en organisationsförändring. Det är även denna strävan efter legitimitet 
som medför att organisationer tenderar att bli isomorfa, det vill säga att 
organisationer får likformiga strukturer. Resonemanget kring likformighet 
utvecklas vidare av DiMaggio och Powell (1983). Författarnas fokus är dock inte 
längre enskilda organisationer utan istället diskuteras likformigheten bland 
organisationer tillhörande ett visst organisatoriskt fält7.

Genom begreppet institutionell isomorfism identifierar DiMaggio och Powell 
(1983) tre mekanismer till isomorfism. Den första formen, tvingande isomorfism,
innebär att starkare organisationer sätter såväl formell som informell press på 

––––––––– 
7 DiMaggio och Powell (1983: 148) definierar ett organisatoriskt fält enligt följande: ”By 

organizational field, we mean those organizations that, in the aggregate, constitute a recognized 
area of institutional life: key suppliers, resource and product consumers, regulatory agencies, and 
other organizations that produce similar services or products”.  
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svagare organisationer att anpassa sig till vissa krav. Staten spelar här en 
nyckelroll som stark aktör och bland annat genom lagstiftning kan den påverka 
sättet att organisera sig inom ett fält. Mimetisk isomorfism spelar på den 
osäkerhet som finns inom ett organisatoriskt fält kring tvetydiga mål, oklara 
samband mellan orsak och verkan samt obestämda lösningar. Genom att imitera 
framgångsrika organisationer avser organisationen att förbättra sin egen 
legitimitet eller bli lika framgångsrik. Den tredje formen av institutionell 
isomorfism, normativ isomorfism, härstammar primärt från professionalisering. 
Genom utbildning har likformighet mellan professionella upprättats och genom 
professionella nätverk kan likformigheten bibehållas. Snarlika policier och 
procedurer samt liknande sätt att se problem medför att professionella agerar på 
sätt som liknar varandra. Professionell likformighet innebär i sin tur att 
organisationer likriktas.  

Den bild som nyinstitutionalisterna ger är att institutioner begränsar 
organisationers handlingsutrymme. I vissa texter betraktas organisationer näst 
intill som passiva avspeglingar av det organisatoriska fältets egenskaper 
(Johansson 2002). Institutioner skapar även stabilitet inom det organisatoriska 
fältet. Förändring är en företeelse som sker endast då skillnaden mellan hur saker 
och ting är och hur de bör vara är för stor. Genom flera empiriska studier om 
förändringsprogram i skandinaviska organisationer (ex. Brunsson & Olsen 1990; 
Jacobsson 1994a) har en tydlig skiljelinje dock vuxit fram mellan den inriktning 
som kallas skandinavisk institutionalism och nyinstitutionalismen. Jag skall här 
ta upp tre skillnader av betydelse. För det första ifrågasätter den skandinaviska 
institutionalismen att endast stabilitet är den organisatoriska normen. I de 
empiriska studier som genomförts är det tydligt att reformer kan ge upphov till 
nya reformer. Reformerandet i sig blir i vissa organisationer en rutin (Brunsson 
1990). Således drar de skandinaviska nyinstitutionalisterna slutsatsen att såväl 
förändring som stabilitet bör ses som organisatorisk norm. För det andra, om 
såväl stabilitet som förändring kan ses som norm blir det intressant att fokusera 
på processer för förändring. Vad sker på vägen då regler, reformer och 
institutioner skapas? För det tredje anser forskare inom den skandinaviska 
institutionalismen att isomorfiska tendenser har överdrivits i tidigare studier. 
Frånvaron av processtudier i kombination med ett stort avstånd till studieobjektet 
har medfört att lokala variationer mellan olika organisationer inom samma 
organisatoriska fält inte har uppmärksammats (Forssell & Jansson 2000). Mot 
denna bakgrund utvecklas den skandinaviska institutionalismen med fokus på 
förändring, processer, aktiva aktörer och på vad som faktiskt sker med idéer då 
de sprids till lokala kontexter (Czarniawska & Sevón 1996b). För att förstå de 
lokala processerna har de skandinaviska institutionalisterna tagit hjälp av 
kunskapssociologerna Callon (1986) och Latour (1986) och deras begrepp 
översättning. 
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3.1.1 Inspiration från begreppet översättning 
Det traditionella sättet att se på spridning av en idé, en praktik eller en institution 
är att betrakta spridningen som en diffusion (Rogers 1962/2003). Termen beteck-
nar en självgående process, som när partiklar fördelar sig jämnt i en vätska. 
Enligt diffusionsmodellen betraktas det som sprids som ett objekt som hålls 
konstant under hela spridningsförloppet. Att spridningen ses som en självgående 
process innebär att objektet istället tillskrivs en inre kraft. Genom den inre 
kraften kommer objektet att röra sig i samma riktning så länge det inte stöter på 
något motstånd. Med diffusionsmodellen som utgångspunkt framträder tre 
viktiga element i spridningsförloppet: den initiala kraft som sätter igång 
rörelserna, den inre kraft som bevarar energin under spridningsförloppet och det 
medium genom vilket objektet cirkulerar (Latour 1986). Att se på spridning 
utifrån diffusionsmodellen medför enligt Latour (1986) att det endast är den 
hastighet med vilken idén sprids som blir intressant att uppmärksamma.  

Då förändring började studeras närmare av de skandinaviska nyinstitutiona-
listerna blev det tydligt att de idéer som spreds inte alltid fick samma innebörd i 
samtliga organisationer. Trots implementering av samma idéer blev det 
uppenbart att både idéer i sig och likriktningen mellan organisationer inte var ett 
självklart resultat. Under spridningens gång hände något som medförde att det 
blev intressant att ifrågasätta om valet av samma etikett var det samma som 
likriktning och frånvaron av samma etikett det samma som mångfald (Fernler 
1994). I ett försök att förstå organisationsförändringar och förfina resonemanget 
om spridning av idéer anammades begreppet översättning (Latour 1986, 1992; 
Callon 1986). Czarniawska och Sevón (1996b) uttrycker det som att översättning 
är ett nyckelbegrepp för att förstå organisationsförändringar. Den skandinaviska 
institutionalismen lutar sig främst emot Latours (1986) definition av begreppet 
översättning och således är det främst dennes beskrivning av översättning som 
här kommer att diskuteras.  

Eftersom spridning av samhällsvetenskapliga fenomen knappast kan betraktas 
som en automatisk process kontrasterar Latour (1986) diffusionssynsättet mot 
översättning. Med det senare begreppet låter han förstå att spridningen av en 
idé/modell över tid och rum ligger i människornas händer. Beroende på hur de 
handlar kan idén/modellen således falla, modifieras, avledas, förrådas, utökas 
eller läggas i beslag (Latour 1986: 267).  

It should now be clear why I use the word translation. In addition 
to its linguistic meaning (relating versions in one language to 
versions in another one) it has also a geometric meaning (moving 
from one place to another). Translating interests means at once 
offering new interpretations of these interests and channelling 
people in different directions. […] The results of such renderings 
are a slow movement from one place to another (Latour 1987: 17).  
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Skillnaden mellan diffusion och översättning ligger följaktligen i synen på den 
spridda idén som överförd (rent kopierad) eller omvandlad. Av ovanstående citat 
blir det tydligt att Latour med begreppet översättning avser en förskjutning eller 
en förflyttning av någonting från ett ställe till ett annat. Förflyttningen innebär 
dock inte att idén i fråga ser likadan ut efter förflyttningen. Istället indikerar 
begreppet att idén förändras, att den ges en ny tolkning, och att det är människor 
som genom ett betydande handlingsutrymme ges svängrum att aktivt tolka idén. 
Ett ting som förflyttas från en plats till en annan kan enligt Czarniawska och 
Sevón (2005) inte förbli oförändrat. Istället konstrueras det på nytt genom att 
anpassas till de lokala förhållandena och intressekonflikterna i organisationen.  

Det skall påpekas att den tydliga distinktion som Latour gör mellan diffusion och 
översättning kan upplevas som överdriven. Rogers (1962/2003) definierar 
diffusion som den process genom vilken en innovation8 kommuniceras via 
speciella kanaler över tid bland medlemmar i ett socialt system. Upptagnings-
kvoten av en idé är vidare beroende av (1) grad av upplevd nytta, (2) 
överensstämmelse med existerande värderingar, erfarenheter och behov, (3) grad 
av komplexitet, (4) grad av möjlighet till experimenterande samt (5) grad av 
synlighet av resultat. Den tolkning jag gör utifrån ovanstående utläggning är att 
diffusionsmodellen inte är främmande för att det som sprids ligger i människors 
händer. Det är människorna som avgör om idén skall plockas upp, modifieras 
eller falla. Vidare så kan den initiala idén förändras. I en studie av diffusion av 
nyheten om terroristattacken den 11 september klargörs att även felaktig 
information om händelsen fick spridning (Rogers & Seidel 2002). Trots att de 
två modellerna diffusion och översättning troligen inte ligger så långt ifrån 
varandra som Latour vill framhålla, anser jag att det finns en poäng med att göra 
en distinktion mellan de båda. Diffusionsmodellen har ett tydligt fokus på 
hastigheten av spridningen och vad som påverkar denna. Översättningsmodellen 
däremot fokuserar mottagarna (översättarna) och betraktar förändring av en idé 
som regel snarare än undantag. Genom att införliva begreppet översättning med 
nyinstitutionella tankegångar öppnar skandinavisk institutionalism upp för lokala 
aktörers agerande. I denna studie bidrar således begreppet översättning till att 
uppmärksamma hur ett ekonomiskt styrinstrument formas och omformas allt 
eftersom det möter olika aktörer som agerar efter skilda normer och värderingar i 
en organisation. När skandinavisk institutionalism nu preciserats inom den 
nyinstitutionella organisationsanalysen är det hög tid att se närmare på processen 
för hur modeller färdas och börja byggandet av min begreppsapparat. 

3.2. En modell om hur idéer färdas  
Såväl Latour (1986) som Callon (1986) och Czarniawska och Joerges (1996) har 
utvecklat modeller för att beskriva stadier i en översättningsprocess. Medan 

––––––––– 
8 Rogers (1962/2003) definierar innovation som en idé, praktik eller ett objekt som upplevs som ny 

av en individ eller enheter som anammar innovationen.  
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Latour fokuserar själva översättningen, omtolkningen av idén, lägger Callon 
snarare vikten vid översättarna, aktörerna, och deras agerande i en översättnings-
process. Den idémodell som presenteras av Czarniawska och Joerges och som 
kommer att stå i fokus i denna studie betraktar en förändring som materialisering 
av idéer (jfr Czarniawska-Joerges & Joerges 1990). Modellen bygger på Latours 
tankegångar kring översättning och sammanför dem med de institutionaliserings-
stadier som Berger och Luckmann (1966/1991) definierar och Giddens (1990) 
diskussion om lokal konkret kontra generell abstrakt nivå. Kombinationen med-
för att författarna skapar ett instrument som fångar det lokala och detaljrika i 
översättningen samtidigt som de mer övergripande och generella institutional-
iseringsprocesserna blir synliga (jfr Erlingsdóttir 1999). Fokus i idémodellen 
ligger således på själva idéerna och hur dessa färdas mellan olika kontexter och 
över tid. Som Czarniawska och Joerges (1996) uttrycker det:  

Ideas are turned into things, then things into ideas again, 
transferred from their time and place of origin and materialized 
again elsewhere (Czarniawska & Joerges 1996: 18). 

Trots fokus på själva idéerna och spridningsförloppet av dessa är författarna inte 
främmande för att både idé och de mottagande aktörerna och organisationen 
förändras. Förändringen innebär därmed inte endast en förflyttning eller förskjut-
ning, utan även en förändring i form av att ej tidigare kända objekt växer fram, 
kända objekt förändrar sitt utseende och tillämpningar omformas. Genom 
begreppet översättning inbegrips således både det som existerar och det som 
skapas: relationen mellan människa och idé, idé och objekt och människa och 
objekt (Czarniawska & Joerges 1996).  

Czarniawska och Joerges (1996) beskriver översättningsprocessen utifrån ett 
antal stadier. Utgångspunkten i deras resonemang är att idéer ständigt cirkulerar 
omkring. Helt nya tankar och idéer är enligt författarna mycket sällsynta. Snarare 
handlar det om att idéer bildas om på nytt. Utifrån författarnas resonemang kan 
information om idéerna knappast betraktas som en knapp resurs. Det som avgör 
vilken idé som kommer att anammas är istället den uppmärksamhet som en viss 
idé får vid en viss tidpunkt. Till följd därav blir det lämpligt att belysa de 
processer genom vilka uppmärksamheten för en viss idé skapas snarare än att 
tala om ny information som källa till varför idéer anammas. För att en idé skall 
kunna uppmärksammas och resa till nya kontexter, behöver den enligt författarna 
objektiveras, det vill säga framstå som ett objekt (en text, bild eller modell) som 
kan kommuniceras vidare inom fältet. Genom objektformen avkontextualiseras 
idén. I Giddens (1990) termer kan vi tala om att idén urbäddas. Det som sker är 
att de lokala särdragen filtreras bort och kvar av idén blir en abstrakt kärna med 
allmänna drag redo för omtolkning.  

Med hjälp av bland annat publikationer, marknadsföring, konferenser och 
konsulter kan den objektiverade idén färdas vidare. Vilka idéer som plockas upp 
av olika organisationer diskuteras i form av vad som för tillfället är på modet. 
Resonemanget får här en tydlig ton av nyinstitutionell teori. Genom att följa 
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modet kan en organisation upprätthålla sin konkurrensförmåga och erhålla 
institutionell status/legitimitet. Detta medför i sin tur att isomorfiska tendenser 
(se avsnitt 3.1) kring vilka idéer som plockas upp inom ett fält blir tydliga. 

Det slutliga steget i idémodellen behandlar hur den resande idén slutligen landar 
i ett nytt lokalt sammanhang och blir återinbäddad. De abstrakta dragen fylls på 
nytt ut med lokala särdrag och den översatta idén omvandlas till handling. 
Upprepade handlingar kan i vissa fall stabiliseras till institutioner. Den nya idén 
kan således ta sig två extrema uttryck: att idén ger namn åt nuvarande och 
förflutna handlingar eller att nytt handlande initieras.  

För att summera resonemanget i idémodellen så klargör Czarniawska och 
Joerges (1996) att översättning är en ständigt pågående, cirkulär process initierad 
av moden och pådriven av imitation. Även om förändring är en anpassning till 
institutionella krav i omvärlden, sker en sådan anpassning inte passivt. Istället 
aktiverar den avsiktliga processer där idéns egenskaper och egenskaper hos 
identifierade problem i organisationen matchas i syfte att skapa en mening.  

[G]udied by fashion, people imitate desires or beliefs that appear 
as attractive at a given time and place. This leads them to 
translating ideas, objects, and practices, for their own use. This 
translation changes what is translated and those who translate. 
However, the more imitated something is, the less attractive it 
becomes with time; therefore there is always room for new 
fashions and for subsequent translation (Czarniawska & Sevón 
2005: 10). 

Idémodellen och dess skeden är inte helt enkla att uttyda. Dels talar författarna 
om hur idén gestaltas under processens gång, dels om de processtadier som 
översättningsprocessen kan brytas ner i. Med betoning på idén och dess 
gestaltning beskriver Czarniawska och Joerges (1996) hur en idé blir allt mer 
konkret efterhand som den utvecklas från idé till objekt, handling och institution. 
Erlingsdóttirs (1999) beskrivning av översättningsprocessen som löskoppling, 
förpackning, den resande idén, omsättning till handling och för-givet-tagen 
institution fokuserar snarare de olika stadierna som processen kan brytas ner i. 
Min läsning av idémodellen kan sammanfattas i följande modell:  

Figur 3.1. Översättningsprocessen 

I ovanstående modell använder jag samma faser som Czarniawska och Joerges 
(1996) använder för att förklara den gestaltning som idén har i olika skeden av 
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översättningsprocessen. Med fokus på idén beskriver jag således hur en idé blir 
allt mer konkret genom att omvandlas till objekt, praktisk användning och 
slutligen institution. För att beskriva själva processen och dess stadier, i vilken 
olika aktörer är aktiva, använder jag mig av begreppen objektivering, 
materialisering och institutionalisering. Modellen skildrar alltså såväl idéns olika 
gestaltning som de stadier som processen kan brytas ner i. I det första steget, 
objektiveringen, fångas en ny idé upp och fylls med lokala särdrag genom att den 
paketeras till ett objekt. När idén anländer till en ny kontext är den alltså 
löskopplad från kontexten i den bemärkelsen att den framstår i allmänna drag. 
Under objektiveringsstadiet förpackas idén genom att aktörer beslutar om hur 
idén skall modifieras och anpassas till verksamheten. Förpackning handlar 
således om att översätta en idé till en modell som kan presenteras vidare i 
kontexten. Erlingsdóttir (1999) gör här en åtskillnad mellan en löst paketerad idé 
och en färdigförpackad idé. Hon förklarar att svårigheten att enas om en enhetlig 
giltig tillämpningsmodell, en sammanhållen förpackning, medför att idén kan 
förbli abstrakt och öppen för omtolkning. I de fall aktörer istället lyckas enas om 
en giltig tillämpningsmodell kan vi tala om en färdigförpackad idé. I det andra 
steget materialiseras objektet till handling eller, som jag här benämner det, 
praktisk användning i den nya kontexten. Materialiseringsstadiet handlar således 
om hur den objektiverade idén kommer att användas praktiskt i verksamheten av 
olika aktörer. Materialiseringsstadiet analyseras i denna avhandling med 
utgångspunkt i den diskussion som förekom i kapitel två om avsedd och tilldelad 
användning. I det tredje och sista stadiet stabiliseras upprepade handlingar och 
blir till en för-givet-tagen institution. Resonemanget om att institutionalisering 
leder till att organisationer inom ett och samma organisatoriska fält bygger in 
samma standardiserade element i sina strukturer har med utgångspunkt i den 
skandinaviska institutionalismen utvecklats av Erlingsdóttir och Lindberg 
(2005). Som jag nämnt tidigare i kapitlet uppfattas såväl förändring som 
stabilitet som organisatorisk norm av de skandinaviska institutionalisterna. 
Erlingsdóttir och Lindberg (2005) tar fasta på detta då de diskuterar hur idéer 
som reser inom ett och samma organisatoriska fält inte endast medför effekter i 
form av isomorfism, utan även andra kompletterande eller konkurrerande former 
av homogenisering. Genom begreppen isonymism och polynymism (samma/ 
skilda namn), isopraxism och polypraxis (samma/olika praktik) samt isomorfism 
och polymorfism (samma/olika form eller modell) beskriver författarna de olika 
homogeniserings- och heterogeniseringsprocesser som en översättningsprocess 
kan resultera i. Kontentan blir att en idé som sprids inom ett organisatoriskt fält 
kan ta sig uttryck i samma eller skilda namn, form och praktik. 

Den idémodell som Czarniawska och Joerges skapat har enligt min mening vissa 
begränsningar. Det som modellen synliggör är hur en idé förändras inom en viss 
kontext, det vill säga hur en idé eller modell omformas till objekt och praktisk 
användning vilken slutligen kan bli till en institution. Modellens fokus ligger 
således på idén och hur den förändras. Det som däremot inte är synligt i deras 
modell, men som i denna studie har relevans, är själva kontexten och hur aktörer 
inverkar på förändringen under processens gång. Med utgångspunkt i att jag i 
denna studie inte endast vill förklara hur idén har förändrats utan även vill 
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diskutera den praktiska användningen av BSc och förstå den utveckling som 
skett, behöver aktörerna lyftas fram. I nedanstående skall jag presentera en 
begreppsapparat med vars hjälp aktörerna kan lyftas fram i diskussionen om hur 
kontext och styrinstrument påverkar varandra i objektiveringen och 
materialiseringen av BSc.  

3.3. Styrinstrument och kontext 
I föregående kapitel redogjorde jag för den avsedda användningen av BSc. För 
att sammanfatta redogörelsen kan vi konstatera att BSc, uttryckt som ett 
ekonomistyrinstrument, har som syfte att reducera osäkerhet i olika utvärderings- 
och beslutssituationer (jfr Thompson & Tuden 1959). Vidare kan ambitionen 
med att implementera styrinstrumentet BSc beskrivas vara att säkerställa att 
organisationens långsiktiga strategi verkställs genom att det kortsiktiga agerandet 
i organisationen sammanlänkas med de långsiktiga målsättningarna. Förutom att 
fastställa BSc:s syften, konstaterade jag i föregående kapitel att ett styr-
instruments praktiska användning kan vara skilt ifrån den avsedda funktionen 
(Mellemvik et al. 1988). Ett styrinstrument skapas, formas och förändras, eller i 
skandinaviskt institutionella termer översätts, genom påtryckningar som existerar 
i organisationen och dess sociala omgivning. Styrinstrumentets praktiska 
användning bestäms således i större utsträckning av dem som använder 
instrumentet än av dem som definierar det (Hopwood 1978; Burchell et al. 1980; 
Roberts & Scapens 1985). För att återkoppla till skandinavisk institutionalism så 
är det människorna i kontexten som aktivt kan tolka och anpassa styrinstrumentet 
till de lokala förhållandena i kontexten. Av ovanstående kan vi konstatera att då 
vi vill förstå hur ett styrinstrument tar sig praktiskt uttryck är förhållandet mellan 
styrinstrumentet och kontexten viktigt att uppmärksamma. 

Samtidigt som användningen av styrinstrumentet påverkas av uppfattningar och 
värderingar i en organisation, har studier visat att ett styrinstrument även kan 
påverka sin kontext (Burchell et al. 1985; Roberts & Scapens 1985; Robson 
1991). Med referens till Power (1997) förklarar Erlingsdóttir och Jonnergård 
(2006) att idéer på modet som exempelvis en ekonomistyrningsmodell inte bara 
består av konkreta tekniker för granskning och kontroll. Teknikerna är grundade 
i samhälleliga normer, värderingar och önskningar. Att ta sig an en modell 
handlar således inte enbart om att införa en viss teknik utan även om att visa en 
hängivenhet till modellens normer och de förhoppningar som modellen 
förkroppsligar. Införande av en ny styrmodell kan därmed innebära att de behov 
och förväntningar som existerar i organisationen förändras och anpassas till det 
nya. Utifrån diskussionen kan förhållandet mellan styrinstrument och kontext 
beskrivas som ömsesidigt. På samma gång som ett styrinstrument påverkas av 
sin kontext, kan instrumentet påverka sin kontext genom att nya uppfattningar 
och behov uppstår. Förhållandet mellan ett styrinstrument och dess kontext är 
dock betydligt mer komplicerat. Låt oss därför komplicera förhållandet en aning.  
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3.3.1   En kontext bestående av flera logiker 
En grundtanke inom såväl nyinstitutionell teori inom organisationsanalysen som 
den skandinaviska institutionalismen är att individer styrs av strukturer i 
samhället. Dessa baseras på mer eller mindre för-givet-tagna värderingar och 
normer om vad en viss organisation är och vilken roll individen har i 
organisationen (DiMaggio & Powell 1991). Utifrån föreställningen om den egna 
organisationen och individens roll i denna uppfattar individen problem, lösningar 
och samband på ett specifikt sätt som är förenligt med den accepterade 
föreställningen. Föreställningarna strukturerar dock inte enbart individens tänk-
ande utan de utgör även en norm som vägleder samtidigt som den begränsar 
individerna i deras sätt att handla i organisationen (March & Olsen 1989; Scott 
1995; Östergren & Sahlin-Andersson 1998). Genom normer och värderingar 
legitimeras följaktligen ett visst handlande medan andra handlingssätt görs 
illegitima. Med utgångspunkt i den skandinaviska institutionalismen kan vi dock 
inte se aktörer som helt styrda och utan val i likhet med tidiga nyinstitutionella 
tankar (jfr Berger & Luckmann 1966/1991). Istället uppfattar jag att aktörernas 
handlingsmönster legitimeras i normer och värderingar, men att aktören därmed 
har ett val att antingen förhålla sig till eller göra avsteg från det accepterade 
handlingsmönstret. Min utgångspunkt ligger därmed närmare det som March och 
Olsen (1989) benämner ”logic of appropriateness”, lämplighetslogiken, det vill 
säga att varje aktör i en beslutssituation fastställer vilken situation han befinner 
sig i, vilken roll han har samt vilka skyldigheter rollen har i denna situation. Som 
Blomquist (1996) uttrycker det är aktörernas handlande begränsat av de 
institutionella strukturerna men däremot inte determinerat av desamma.  

Inom en och samma organisation har dock skilda aktörer inte enbart olika 
uppgifter, utan även olika drivkrafter och regelsystem. Med andra ord, för olika 
aktörer existerar olika institutionella ramar och det är dessa ramar som är 
vägledande för sjukvårdens aktörer i processen att skapa, forma och förändra ett 
styrinstrument. Friedland och Alford (1991) beskriver de institutionella ramarna 
som olika institutionella logiker. Med detta avser de att de institutionella 
strukturerna förser aktörerna med trossystem eller en uppsättning av praktiska 
och materiella tillämpningar och symboliska särdrag som tillsammans skapar 
principer för hur problem och lösningar skall definieras. Aktörers beteende och 
handling, fokus och beaktande samt mål och värderingar är följaktligen starkt 
institutionaliserade (Forssell & Jansson 2000; Meyer & Hammerschmid 2006). 
Flera författare har fört diskussioner liknande den Friedland och Alford (1991) 
fört. Med hänvisning till begreppet förståelseramar förklarar exempelvis Spybey 
(1989) att olika grupperingar av människor vägleds av olika värden, 
uppfattningar, normer och tekniker som kommer till uttryck i en organisation. 
Andra begrepp som förekommit är bland annat synsätt (Scapens & Roberts 
1993), ”systems of accountability” (Lawrence & Bill 1997) och regler (Englund 
2005). I denna studie använder jag begreppet logik för att belysa detta fenomen. 
Med begreppet logik avser jag alltså olika referensramar eller förståelseramar, 
som existerar inom en organisation och som vägleder och legitimerar olika 
aktörers handlande. Genom att ta fasta på olika logiker och vilket handlade dessa 
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uttrycker som lämpliga i en given situation vill jag alltså påstå att vi kan förstå 
hur ett styrinstrument har utvecklats till praktisk användning i en organisation.  

Sett till den kontext som här är i fokus, sjukvården, avser jag att tala om tre olika 
logiker: förvaltningslogiken, företagslogiken och den medicinskt professionella 
logiken. De tre logikerna präglas av olika drivkrafter eller normsystem som ofta 
beskrivs som motstridiga. Att de tre logikerna har utvecklats efter olika spår och 
drivs av olika normsystem innebär även att de har utvecklat olika sätt att uppfatta 
problem, lösningar och samband (jfr Östergren & Sahlin-Andersson 1998). En 
logik speglar således ett visst ideal. Men skillnaden mellan de tre logikerna tar 
sig inte endast uttryck i olika sätt att resonera. Varje logik är även knuten till 
särskilda styrande principer, upprätthåller vissa centrala värderingar och 
tillskrivs en viss tillhörighet. Detta medför att logiken inte endast visar sig i hur 
vi resonerar, utan även i hur vi agerar, organiserar oss och vilka styrinstrument vi 
kommer att använda.  

Den uppdelning som jag här gör i en förvaltningslogik, en företagslogik och en 
medicinskt professionell logik skiljer sig från den traditionella beskrivningen av 
sjukvården som bestående utav en politisk, en administrativ och en medicinskt 
professionell aktörsgrupp (Kouzes & Mico 1979; Anell 1990; Östergren & 
Sahlin-Andersson 1998; Hallin & Siverbo 2003). Anledningarna till att jag valt 
att tala om logiker snarare än aktörsgrupper är flera. För det första skulle en 
diskussion om aktörsgrupper innebära att det ursprung (privat sektor) och den 
logik (företag) som det styrinstrument som här är i fokus bär på skulle försvinna. 
Som flera författare påpekat är det inte bara kontexten som stabiliseras av olika 
logiker. Styrinstrument är skapade inom en viss kontext och bär därmed på en 
viss logik (jfr Røvik 2000, 2002; Erlingsdóttir & Jonnergård 2006). Att påstå att 
det styrinstrument som jag studerar kan länkas till en administrativ aktörsgrupp 
vore därmed att förenkla mitt resonemang. Särskilt som skillnaden mellan en 
administrativ logik inom förvaltningen och en administrativ logik inom företaget 
är vad som är i fokus i debatten om ”public administration” kontra ”new public 
management” (jfr Hood 1995; Agevall 2005; Almqvist 2006). Flera författare 
har även använt begreppet företagisering för att karaktärisera hur den offentliga 
sektorn har förändrats när styrinstrument och metoder från den privata sektorn 
införts i offentliga organisationer (jfr Brunsson 1991; Forssell 1994; Forssell & 
Jansson 2000). Vi kan därmed inte utgå ifrån att idéerna inom NPM, det jag här 
kallar företagslogiken, inte har fått fäste bland aktörer inom sjukvården. Inte 
heller kan vi utgå från att det går att sätta likhetstecken mellan en administrativ 
logik, en förvaltningslogik och en företagslogik. Av dessa skäl har jag valt att 
tala om en företagslogik och en förvaltningslogik. För det andra, med 
utgångspunkt i en vid definition av förvaltning kan den politiska logiken ses som 
en del av förvaltningens karaktärsdrag (jfr Lundquist 1992). Av denna anledning 
behandlar jag inte den politiska logiken för sig, utan snarare som en del av 
förvaltningslogiken. När de tre logikerna som denna studie kommer att stödja sig 
på nu är motiverade är det hög tid att illustrera de specifika drag som råder inom 
varje logik.  
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Den medicinskt professionella logiken har främst utgjort den styrande princip 
som legat till grund för det professionella arbetet inom sjukvården. Professionellt 
arbete brukar karaktäriseras som ett icke standardiserat arbete, som baseras på en 
komplex och specifik kunskap som förvärvats under lång utbildning. Komplex-
iteten i kunskapen medför att de medicinskt professionella har en exklusiv rätt att 
utöva vissa arbetsuppgifter på arbetsmarknaden. Samtidigt innebär komplex-
iteten att det är svårt för utomstående att utvärdera och kontrollera det 
professionella arbetet. Som en följd därav bygger den medicinskt professionella 
logiken på självkontroll och autonomi snarare än på organisationsspecifika regler 
och direktiv (Abbott 1988; Freidson 1994, 2001). Freidson (1994) förklarar att 
den komplexa kunskapsbas som det professionella arbetet bygger på innebär att 
professioner tilldelas en form av övervakningsmonopol. Med detta avser han att 
professionens medlemmar är de som tar fram standarder för hur det 
professionella arbetet skall utföras samtidigt som de själva kontrollerar och 
utvärderar sitt arbete. 

Förutom en styrande princip om självkontroll och autonomi betonas inom den 
professionella logiken en professionell tillhörighet framför en organisatorisk 
tillhörighet (jfr Katz & Kahn 1978; Östergren & Sahlin-Andersson 1998). Detta 
medför att inom den professionella logiken är gränserna gentemot andra 
organisationer inte särskilt tydliga, medan gränserna mot andra yrkesgrupper 
inom den egna sjukvårdsorganisationen är desto tydligare.  

Ett slutligt kännetecken för den medicinskt professionella logiken är den centrala 
värderingen av hög vårdkvalitet (Scott et al. 2000). För aktörer som vägleds av 
den professionella logiken är patienten och dennes välbefinnande i centrum. 
Detta innebär att inom logiken tilldelas de kvalitativa aspekterna av det 
medicinskt professionella arbetet en högre prioritet än de ekonomiska 
konsekvenser som arbetet har. Utvecklingsmässigt, förklarar Scott et al. (2000), 
har fokus på vårdkvalitet inneburit en allt större specialisering inom det 
medicinskt professionella arbetet. Specialiserat arbetet föregås av mer avancerad 
utbildning som resulterar i högre vårdkvalitet9.

Förvaltningen som logik bygger på demokratins två principiella ståndpunkter. 
För det första bygger den på en övertygelse om att demokratins mest 
grundläggande värde är politisk jämlikhet, det vill säga att alla medborgare har 
rätt att utöva ett lika stort inflytande på gemensamma angelägenheter. För det 
andra existerar en övertygelse om nödvändigheten av politisk frihet, det vill säga 
att medborgarna skall ha både frihet och rättighet att i praktiken våga, kunna och 
vilja utöva sin roll som demokratisk medborgare (Premfors et al. 2003). Som en 
––––––––– 
9 Scott et al. (2000) beskriver den amerikanska sjukvårdens utveckling under efterkrigstiden som 

bestående av tre olika tidsperioder. Dessa tre utgörs av eran av professionell dominans åren 1945-
65, eran av federal involvering åren 1966-82 och eran av ledningsstyrning och marknadsmekanism 
åren 1983-1995. De tre tidsperioderna, förklarar han, har alla dominerats av en särskild logik. Även 
om Scott et al. (2000) inte använder sig av samma benämningar som jag gör i denna beskrivning är 
resonemanget om logikerna snarlika. 
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konsekvens av att samhället präglas av pluralism och medborgarna har olika 
intressen och krav karaktäriseras förvaltningen av konflikt och att motstridiga 
intressen och problem avspeglas. Att framhäva problem, förklarar Brunsson 
(1991), är mer relevant än att finna attraktiva lösningar på problemen. Det 
politiska arbetet utmärks därigenom av både samsyn och konflikt och de 
styrande principerna bygger på förhandlingar, voteringar, kompromisser och 
debatter (jfr Kouzes & Mico 1979; Brunsson 1991; Lundquist 1998; Premfors et 
al. 2003). Förhandlingar och kompromisser är dock inte endast förbehållna 
politiker, utan är även tydliga i ämbetsmannens roll som ansvarig både mot 
legala, organisatoriska och sociala krav i samhället (jfr Cooper 2006). Lundquist 
(1998) beskriver det ansvar som vilar på ämbetsmannen som att denne har en 
väktarroll för att tjäna demokratin och upprätthålla vårt offentliga etos. Med det 
senare avser Lundquist (1998) de krav som samhället ställer på den offentliga 
verksamheten om hur den bör styras och vad den bör göra. Det offentliga etoset 
kan därmed beskrivas som de normativa krav som finns på den offentliga 
verksamheten. Kraven, förklarar Lundquist, är ständigt under utveckling i den 
debatt som sker och är därför svåra att sammanfatta. Kraven finns inte heller 
samlade någonstans, utan de existerar i vår sinnesvärld. Även om vårt offentliga 
etos är svårt att inringa så gör Lundquist tydligt att innehållet kan sammanfattas i 
ekonomivärden och demokrativärden. Ekonomivärden handlar om att offentlig 
verksamhet skall vara effektiv, rationell, produktiv och definiera tydligt ansvar. 
Demokrativärden är mer svårdefinierade men innebär att vissa demokratiska 
rättigheter som exempelvis rösträtt, personlig frihet, jämlikhet och offentlig etik 
upprätthålls.  

Systemet med politiker som medborgarnas representanter och förvaltningen och 
ämbetsmannen som det verkställande organet och väktaren av ekonomi- och 
demokrativärden medför att de centrala värderingarna inom förvaltningslogiken 
utgörs av jämlikhet, rättvisa och frihet. En central åsikt inom förvaltningslogiken 
är att rättssäkerhet skall råda, det vill säga att alla medborgare skall ha lika 
rättighet till sjukvård, att vården skall vara tillgänglig och att kvaliteten på 
vården skall vara hög. De styrande principer som gör sig gällande inom 
förvaltningslogiken utgörs av regelstyrning och medborgarna är i sin roll som 
demokratisk medborgare både intresserade av att veta vad organisationen uppnår 
och hur den gör detta (jfr Brunsson 1991; Lundquist 1998; Cooper 2006).  

Rent ”tillhörighetsmässigt” skiljer sig förvaltningslogiken från företagslogiken 
och den medicinskt professionella logiken då ”tillhörigheten” inte kan anges till 
vare sig en politisk yrkesgrupp eller sjukvårdsorganisationen. Snarare ligger 
tillhörigheten hos medborgarna. Anledningen därtill kan förklaras med att inom 
förvaltningslogiken uppfattas medborgarna som en del av den politiska 
organisationen samtidigt som de är centrala för legitimitet och finansiering 
(Brunsson 1991). Medborgarna utgör således ägarna eller medlemmarna av 
förvaltningen. Formellt sätt kan medborgarna därmed inte ses som en del av 
förvaltningens omgivning, utan istället är de en del av förvaltningen. Eftersom 
det är politikernas uppgift att agera i överensstämmelse med medborgarnas krav 
och ämbetsmannens uppgift att bevaka medborgarnas demokratiska rättigheter så 
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blir det svårt att tala om en politisk eller en organisatorisk tillhörighet. Inom 
förvaltningslogiken är organisationen ett instrument för politikerna att lösa vissa 
uppgifter (jfr Brunsson & Sahlin-Andersson 2000). Genom beslut om fördelning 
av resurser kan politikerna forma organisationen så att medborgarnas krav och 
rättigheter uppfylls. Organisationen i sig ses därför snarare som ett instrument 
eller ett medel för att nå vissa mål. 

Till skillnad från förvaltningen är kunderna källan till finansiering och legitimitet 
inom företaget (Brunsson 1991). Inom företagslogiken finns dock inget behov av 
att tillfredsställa samtliga kunder, utan istället kan en organisation som styrs av 
företagslogiken välja att specialisera sig och inrikta sig på ett visst kundsegment. 
Inom företagslogiken förekommer således, till skillnad från förvaltningen, högre 
autonomi samtidigt som den egna överlevnaden är viktig. Organiseringen 
karaktäriseras av enighet, specialisering och problemlösning och en strävan efter 
effektivitet och produktivitet (Kouzes & Mico 1979; Brunsson 1991; Östergren & 
Sahlin-Andersson 1998; Scott et al. 2000; Forssell & Jansson 2000). Den 
centrala värderingen om effektivitet upprätthålls inom logiken genom att 
kostnader noga kontrolleras och styrs och genom att konkurrensmekanismer lyfts 
fram. Betoningen av effektivitet innebär vidare att den styrande principen inom 
företagslogiken bygger på resultatstyrning där prestationer skall mätas och 
resultat presenteras för andra aktörer. För ägarna och andra intressenter är 
verksamhetens resultat det intressanta. Hur dessa uppnås är däremot mindre 
relevant.  

En förutsättning för att mätningar av verksamheten skall bli möjliga, är att 
verksamheten är sammanhållen, uppbyggd på rutiner och standarder och 
avgränsad från sin omgivning. Allt detta i syfte att organisationens ledning skall 
kunna leda och fördela arbetet och samtidigt mäta och utvärdera dess resultat. 
Till skillnad från den medicinskt professionella logiken är följaktligen den 
organisatoriska tillhörigheten med hierarkiskt givna ansvar och befogenheter 
väsentlig för aktörer som vägleds av företagslogiken (jfr Brunsson 1991; 
Brunsson & Sahlin-Andersson 2000).  

Förvaltningslogiken Företagslogiken Medicinsk 
professionell logik 

Styrande 
principer Regelstyrning Resultatstyrning Självkontroll och 

autonomi

Centrala
värderingar

Jämlikhet, rättvisa 
och frihet Effektivitet Vårdkvalitet 

Tillhörighet Tillhörighet hos 
medborgarna 

Organisatorisk 
tillhörighet

Professionell
tillhörighet

Tabell 3.1. Logiker med skilda principer och värderingar 

Under senare år har flera studier vittnat om hur företagslogiken blivit allt mer 
dominerande inom såväl samhället i stort som inom den offentliga sjukvården 
(ex. Hood 1995; Olson et al. 1998; Christensen & Laegreid 2002). Förändringen 
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har bland annat setts i att ett administrativt och ekonomiskt språkbruk gjort sig 
gällande och att nya tekniker och ett nytt sätt att se på den egna organisationen 
introducerats (Jacobsson 1994b; Scott et al. 2000). Att en förskjutning har ägt 
rum vittnar även Brunsson och Sahlin-Anderssons (2000) resonemang om, då de 
diskuterar organisation som en variabel. Till skillnad från tidigare studier (se ex. 
Brunsson 1991) där företaget framställts som en organisationsform jämte flera 
andra, beskriver Brunsson och Sahlin-Andersson (2000) företaget som mer
organisation än förvaltningen och den professionella samordningen. Företaget 
beskrivs således som den organisationstyp som hamnar överst i en rangordning 
av olika organisationstyper, den organisationstyp där organisationskännetecknen 
är som mest utvecklade och den organisationstyp som uppfattas som mest 
fullständig. Power (1997) ställer sig frågan om den utveckling som kan skymtas 
har lett till att de medicinskt professionella aktörerna har koloniserats av 
administrativa och ekonomiska intressen. Kurunmäki (1999, 2004) ger exempel 
på liknande tendenser i den finska sjukvården. Hon illustrerar hur de medicinskt 
professionella har hybridiserats genom att de tagit till sig och tillämpar nya 
ekonomistyrningstekniker, men däremot lämnat den abstrakta kunskapen 
utanför. Kurunmäkis studier kan fungera som exempel på att ekonomiska 
intressen inte överordnas eller ersätter de medicinska intressena, men att de 
däremot kan ”infiltrera” det medicinska professionella resonemanget och 
agerandet genom en breddning av kunskapsbasen. Hennes resultat ligger även i 
linje med Selanders (2001) påstående om att det är svårt att finna empiriska 
exempel inom sjukvården där de ekonomiska intressena har ersatt de medicinska 
intressena fullt ut.  

Utan att gå händelserna i förväg kan vi konstatera att sjukvården är under 
förändring. Att tala om sjukvården som bestående av tre aktörsgrupper med 
hemvist i olika domäner innebär att resonemanget kraftigt förenklas. Varje 
aktörsgrupp är inte längre knuten till en specifik logik, utan snarare kan flera 
logiker vara vägledande för en och samma aktörsgrupp. Friedland och Alford 
(1991) förklarar att innebörden av att det i en organisation existerar flera 
potentiellt kontradiktoriska logiker är att multipla logiker blir tillgängliga för 
såväl individen som organisationen. Resonemanget om att sjukvården är under 
förändring kan kopplas till diskussionen om att olika logiker kan dominera vid 
olika tidpunkter. Det Brunsson och Sahlin-Anderssons (2000) resonemang 
vittnar om är att förebilden för sjukvården kan ha förändrats. Förvaltningen och 
den professionella samordningen utgör inte längre två organisationsformer vid 
sidan av företaget. Istället uppfattas företaget idag som överordnat de två andra. 
Företaget framstår således som ett ideal och en förebild värd att imitera (jfr 
Sevón 1996). Samtidigt som en specifik logik kan utgöra den dominerande 
logiken vid en specifik tidpunkt, eller en specifik del av organisationen, så har 
den enskilda aktören handlingsutrymme att välja mellan olika institutionella 
principer och ageranden efter eget huvud (Scott et al. 2000). Vi kan därmed 
förvänta oss att den enskilde aktörens val mellan att agera i enlighet med den 
dominerande logiken eller att följa underordnade intressen kommer att påverka 
utgången av en översättningsprocess.  
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3.4. Styrinstrument och kontext - En utvecklad 
modell

En utgångspunkt i denna studie är att en översättning ligger i människornas 
händer (Latour 1986). Det är således aktörerna i en organisation som avgör om 
en ny modell skall plockas upp, modifieras eller falla. Røvik (2000, 2002) 
diskuterar vad som inverkar på aktörers beslut att ta upp en modell. Han fram-
håller att en modell som bygger på normer och värderingar vilka är förenliga 
med rådande logiker i en organisation har större chans att tas upp än modeller 
som står i konflikt med organisationens normer. Kompatibilitet (Røvik 2000), 
harmonisering (Røvik 2002) eller igenkännandets logik (Erlingsdóttir & 
Jonnergård 2006) är samtliga begrepp som syftar på att externt skapade koncept 
som införs i en organisation bör vara såväl tekniskt som värdemässigt förenliga 
med en organisations befintliga normer, värderingar och praktik för att accep-
teras. Ett koncept som visar sig strida mot grundläggande normer och 
värderingar kommer att uppfattas som kroppsfrämmande och kan komma att 
stötas bort (Røvik 2000). Ett sätt att lösa inkompatibilitet mellan modell och 
organisationsvärderingar som lyfts fram inom den nyinstitutionella teori-
bildningen är att särkoppla den operativa verksamheten från administrativa 
instrument (Meyer & Rowan 1977). På detta sätt kan verksamheten legitimeras 
gentemot externa intressenter samtidigt som verksamheten kan fortgå som den 
alltid har gjort.  

Abernethy och Stoelwinder (1995) har även de diskuterat inkompatibilitet mellan 
instrument och i första hand den medicinskt professionella logikens värderingar. 
De fann i sin studie av konsekvenser av att implementera ett formellt 
administrativt styrinstrument i ett australiensiskt sjukhus att trots inkompatibilitet 
kan populära idéer komma att inkorporeras. De två faktorerna som inverkade på 
omfattningen av konflikt mellan instrument och verksamhet var graden av 
professionell orientering bland medicinskt professionella och vilken form av 
mätningar som användes i styrsystemet. En hög grad av professionell orientering 
bland de professionella resulterade i ett större motstånd mot att organisationen 
skulle styras av byråkratiska eller administrativa styrinstrument. Samma resultat 
har funnits i andra studier (ex. Shafer et al. 2001). Abernethy och Stoelwinder 
(1995) visat vidare att mätningar av output upplevdes som de mest hotfulla mot 
den professionella autonomin. I de fall en hög grad av professionell orientering 
förekommer i organisationen har ledningen två vägar att gå. För det första kan de 
försöka att reducera konflikterna genom att få professionen att avstå vissa av sina 
värderingar och istället acceptera de underliggande normerna i det ekonomiska 
styrsystemet. I Powers (1997) termer kan vi tala om kolonisering. Agerandet kan 
dock få förödande konsekvenser till följd. Det andra alternativet som ledningen 
ställs inför är att tillåta individerna att agera i överensstämmelse med de 
professionella värderingarna och förlita sig på att de informella styrsystemen 
inom professionen kan ersätta resultatmåtten. Konflikter kan således undvikas 
genom en anpassning av styrinstrumentet. Så länge som den professionella 
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autonomin inte direkt är hotad av det nya styrinstrumentet är graden av konflikt 
låg. 

I föregående avsnitt konstaterade jag dock att sjukvårdens aktörer inte endast 
vägleds av en utan istället av flera olika logiker. De skilda uppfattningarna som 
existerar inom sjukvården och den handlingsfrihet som föreligger i samband med 
en översättning medför att vi inte endast kan se till förhållandet mellan 
styrinstrument och en logik i samband med frågeställningen hur ett styr-
instrument översätts i sjukvården. Även om det är troligt att en av sjukvårdens 
tre logiker dominerar över de andra, har de olika aktörerna fortfarande handlings-
utrymme att agera i enlighet med ett underordnat intresse (Scott et al. 2000) och 
forma styrinstrumentet på flera olika sätt. Till följd därav behöver den modell av 
översättningsprocessen som jag målade upp i figur 3.1 utvecklas genom att jag 
inkluderar aktörer. I en analys av hur ett styrinstrument förändras då det översätts 
blir det väsentligt att belysa de inomorganisatoriska striderna i form av över-
tygelser och förhandlingar som försiggår under hela översättningsprocessen 
mellan sjukvårdens aktörer (Lindqvist 2000).  

Inom såväl nyinstitutionalismen som den skandinaviska institutionalismen är 
resonemang som har att göra med makt och intressekonflikter ovanliga (jfr 
Johansson 2002). Makt, förklarar Czarniawska och Sevón (1996b) med 
hänvisning till Callon och Latour (1981), kan inte ”tillhöra” någon. Makt kan 
inte heller ägas eller samlas på hög. Istället skapas makt genom interaktion med 
andra. Trots utgångspunkten att en aktör inte kan besitta makt, är min 
uppfattning att en aktör kan sträva efter makt genom att försöka skapa sig ett 
tolkningsföreträde eller genom att försöka etablera en viss intresseinriktning. 
Strävan efter makt uppfattas alltså i denna avhandling som försök att etablera 
den egna förståelseramen, logiken, i organisationen. Förhållandet mellan logik 
och makt kan därmed tydliggöras. En logik utgör ett ramverk bestående av 
normer och värderingar. Normer och värderingar vägleder aktörer i deras 
resonerande men även i deras handlande, exempelvis genom organisering och 
vilka styrinstrument man använder. Strävan efter makt, eller de inomorganisa-
toriska striderna, handlar i sammanhanget om stridigheter mellan aktörer väg-
ledda av olika logiker och hur dessa aktörer genom övertygelser, förhandlingar 
och sammansvärjningar försöker etablera den egna logiken i organisationen. 
Blomquist (1996) och Lindqvist (2000) är enligt min uppfattning de forskare 
inom den skandinaviska institutionalismen som tydligast betonat och diskuterat 
konflikter och stridigheter.  

Blomquists (1996) avhandling om beställar-utförarmodellens införande i ett antal 
kommuner visar att trots att översättningen till en början var relativt samstämmig 
och många aktörer kunde känna igen sina intressen i presentationen av modellen 
så kom översättningarna med tiden att bli allt mer nyanserade. Aktörer knutna till 
en specifik logik översatte således modellen i enlighet med sina egna 
normsystem och intressen. Ju fler översättningar som uppstod i kommunerna 
desto tydligare blev det att de olika översättningarna representerade olika 
identiteter. Blomquist (1996) myntar begreppen universell respektive speciell 
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identitetskonstruktion och förklarar att aktörer som uppfattade kommunen som 
en prototyp för en organisation, en formell organisation (Jacobsson 1994b), 
vilken borde styras som ett företag företrädde den universella identiteten medan 
företrädare för den speciella identiteten såg kommunen som en speciell form av 
organisation uppbyggd kring idén om representativ demokrati och kollektivt 
beslutsfattande. Jag kommer här inte att tala om att olika identiteter gör sig 
gällande i de studerade sjukvårdsorganisationerna, utan istället om att olika 
logiker ges olika stort utrymme genom de tolkningar som sker av BSc. Trots 
detta vill jag påstå att Blomquists resonemang blir intressant eftersom det visar 
hur olika tolkningar av en och samma modell kan uppstå som en konsekvens av 
att aktörer har olika och ibland motstridiga uppfattningar och intressen. 
Blomquists (1996) beskrivning av identitet som att den hjälper individen att 
avgöra vad som är lämpliga handlingar i en specifik situation är dessutom en 
skrivning närliggande min skildring av logiker. 

Lindqvist (2000) diskuterar hur makt och samspel uppstår när aktörer knutna till 
olika logiker försöker optimera resultaten inom den egna verksamheten. Enligt 
hans resonemang kommer den intresseinriktning som har störst inflytande på hur 
arbetet skall hanteras att gå segrande ur striden. Den logik som kommer att sätta 
sin prägel på den process där ett styrinstrument översätts och blir till objekt och 
praktisk användning utgörs, enligt Lindqvist (2000), av den starkaste 
intresseinriktningen inom sjukvården. Blomquist (1996) drar dock en annan 
slutsats. I hennes studie blev det tydligt att trots att de två översättningarna stod i 
konflikt med varandra kunde de olika tolkningarna samexistera i en och samma 
organisation. Avgörande för denna samexistens, förklarar Blomquist (1996), är 
dock att lösa kopplingar mellan tolkningarna etableras. Med referens till Meyer 
och Rowan (1977) förklarar Blomquist att en tolkning som är kopplad till 
organisationens formella struktur kan särkopplas från en tolkning som är 
relaterad till det dagliga arbetet.  

Det Blomquists (1996) och Lindqvists (2000) studier visar är att resonemang om 
makt- och samspel i samband med studier av en översättningsprocess inte är 
oväsentliga. Snarare finns det en poäng med att uppmärksamma hur aktörer 
vägledda av olika logiker agerar när ett nytt styrinstrument implementeras i en 
specifik organisation. Som Blomquists studie visade kan olika översättningar 
komma att representera olika tolkningar för vad organisationen är och hur den 
bör styras. Representatio handlar alltså här om att en idé blir representant för en 
viss tolkning. Medan Blomquists studie pekar på att olika tolkningar kan 
samexistera i en och samma organisation, visar Lindqvists studie att intresse-
konflikter mellan olika aktörer och synsätt kan leda till försök att optimera sina 
egna intressen. Den utvecklade modellen i denna studie handlar alltså om att i 
större utsträckning än vad tidigare studier gjort, uppmärksamma aktörerna inom 
sjukvården och de logiker som de vägleds av i samband med en diskussion om 
översättningsprocessen. Därmed väljer jag att i nedanstående modell både belysa 
idéns gestaltning och de stadier i vilka sjukvårdens aktörer är aktiva i att 
översätta styrinstrumentet. Modellen illustrerar att BSc som objekt kan vara löst 
eller färdigförpackad, att praktisk användning avser avsedd och tilldelad 
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användning och att BSc som institution åsyftar om homogenisering eller 
heterogeniseringstendenser uppstår kring namn, form och praktik inom det 
organisatoriska fältet. Genom att diskutera översättningsprocessens olika stadier 
vill jag påstå att aktörer och deras handlande kan lyftas fram. Utifrån en 
diskussion om objektivering kan jag beskriva vem som fångade upp idén om 
BSc och vilka aktörer som initialt paketerat och senare även omtolkat objektet. 
Utifrån en diskussion om materialisering kan jag redogöra för vilka aktörer som 
praktiskt använder modellen. Slutligen, genom institutionalisering kan jag 
beskriva om och bland vilka den praktiska användningen har stabiliserats. 

Figur 3.2. Den utvecklade modellen 

För att förstå hur BSc har översatts kommer jag att analysera (i) objektiveringen, 
det vill säga hur den nya idén fångas upp, paketeras och framstår som ett objekt, 
(ii) materialiseringen, det vill säga utreda den praktiska användningen av BSc i 
sjukvårdsorganisationerna med utgångspunkt i diskussionen om avsedd och 
tilldelad användning, och (iii) aktörerna, närmare bestämt hur översättningen och 
det som instrumentet kommer att representera kan förstås som ett resultat av 
försök till tolkningsföreträde, av inomorganisatoriska konflikter och (o)förenlig-
het med olika logiker. Avsikten är att utifrån dessa resonemang utveckla vår 
förståelse för mätningars roll i professionella organisationer och utveckla vår 
förståelse för översättningsprocessen med fokus på hur objektivering och 
materialisering framställs i idémodellen.   

namn
form
praktik

Objektivering Materialisering Institutionalisering 
Fånga upp 
Paketera
Omtolka

Praktiskt använda Stabilisera till för-givet-
taget

Idé Objekt Institution

löst förpackad/
färdigförpackad 

avsedd användning 
tilldelad användning 

Praktisk
användning
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4. Tillvägagångssätt 

4.1. Att studera ett styrinstrument i sin kontext 
Min första kontakt med BSc i sjukvården var genom en förstudie som 
genomfördes hösten 2003 (Funck 2007). Studien, som fokuserade på utformning 
och användning av BSc inom en landstingsorganisation i södra Sverige, genom-
fördes som en intervjustudie med representanter från de tre organisatoriska 
nivåerna politik, administration och medicinsk profession. Utifrån vad tidigare 
studier konstaterat antog jag att studien skulle visa att BSc var ett styrinstrument 
som existerade särkopplat ifrån den professionella verksamheten. Styrning av 
professionella med hjälp av mätningar är som tidigare konstaterats inte enkelt. 
Jag förväntade mig således att finna att BSc endast existerade på den 
administrativa nivån inom landstinget och att medicinskt professionella liksom 
politiker varken hade insyn i eller intresse av BSc. Det visade sig dock att det 
fanns en komplexitet inom organisationen som fick till följd att implemen-
teringen inte gick att reducera till förklaringar i form av särkopplings- eller 
legitimitetsresonemang. Trots att BSc hade en svag roll som styrinstrument på 
medicinsk professionell nivå och att intresset av att styras genom mätningar var 
lågt bland de medicinskt professionella så upplevde professionen vissa aspekter 
av instrumentet som betydelsefulla. Bland annat betonades vikten av att 
patienterna upplevde servicen på sjukhuset som bra och att de medicinskt 
professionella erbjöds möjlighet till kunskapsutveckling. 

I förstudien gick det även att se ett mönster i prioriteringar gjorda av anställda 
tillhörande den administrativa och den förtroendevalda politiska nivån i 
organisationen. För administrationen föreföll ekonomiska resultat, men även 
effektivitet och produktivitet vara väsentliga aspekter av verksamheten. 
Politikerna betonade de ekonomiska resultaten men ävenledes kundernas 
(patienternas) tillfredsställelse. En slutsats av studien var att samtliga tre aktörs-
grupper inom sjukvården deltagit i processen att förändra och anpassa BSc till 
sjukvården. I den ursprungliga teorin beskriver Kaplan och Norton (1996b) de 
finansiella målsättningarna som överordnade de övriga. I studien sågs dock 
finansiella målsättningar inte som överordnade, utan snarare som restriktioner 
för vad som kunde åstadkommas i verksamheten. Vidare omtolkades begreppet 
balans i det studerade landstinget. Balans beskrevs som balans mellan de fyra 
perspektiven vilket var väsentligt för framgång och utveckling av verksamheten. 
Utifrån de anpassningar av BSc:s utformning som gjordes inom landstinget 
förändrades även användningen av BSc. Förstudien visade att de olika intressen 
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som existerade på olika nivåer inom sjukvården genom BSc kom att ställas mot 
varandra i en och samma modell. Utifrån en hierarkisk rangordning av 
perspektiven torde en konfliktsituation mellan de tre aktörsgrupperna vara 
uppenbar. Den nya tolkningen av begreppet balans förändrade dock situationen. 
Istället för konflikt mellan intressen uppstod en situation av jämställdhet. BSc 
kunde följaktligen användas för att jämställa skilda organisatoriska intressen i en 
och samma modell. 

Den lärdom som jag tog med mig från förstudien var att för att förstå ett 
instruments utveckling kan instrumentet inte studeras isolerat från sin organisa-
toriska och sociala kontext. Istället är kontexten en viktig förklaringsfaktor för 
att förstå utvecklingen av ett instrument. Som jag konstaterade i föregående 
kapitel påverkar och påverkas ett styrinstrument av sin kontext och det är i 
interaktionen mellan de båda som instrumentet och kontexten utvecklas. Men 
förstudien visar även att sjukvården är komplex. Det är inte endast förhållandet 
mellan den styrda professionen och det administrativa styrinstrumentet som 
behöver uppmärksammas. I förstudien visade det sig att de olika aktörsgrupperna 
och hur de uppfattade och omtolkade instrumentet utifrån sina föreställningar 
och intressen hade stor inverkan på hur BSc kom att utformas och sedan även 
användas inom sjukvården. BSc förändrades och anpassades till den organisation 
som det implementerades i, men i denna process var flera aktörer involverade. 
Följaktligen är det betydelsefullt att lyfta fram aktörerna och de logiker som 
sätter ramarna för aktörernas handlande om vi vill förstå hur BSc har utvecklats 
och praktiskt används inom sjukvården. Det nya som uppstår har formats av de 
lokala förhållandena och intressekonflikterna som existerar i den nya kontexten 
(Latour 1986). Som Miller och Napier uttrycker det:  

Accounting changes in both content and form over time; it is 
neither solid nor immutable. New techniques are invented, or 
transferred from one domain to another, and new meanings and 
significances are attributed to existing techniques (Miller & Napier 
1993: 631). 

Istället för att finna sig i och konstatera att komplexiteten innebär stora 
förändringar är det intressant att lyfta fram denna komplexitet och diskutera 
utvecklingen av BSc i termer av översättning. Förstudien var begränsad i 
omfattning och utgångspunkter vilket gjorde det svårt att dra några mer 
vittgående slutsatser kring den förändring som skett. Istället väckte den ett 
intresse och en strävan efter att vidareutforska förändringen inom sjukvårds-
sektorn.  

Allt eftersom har jag kunnat utveckla och utöka den teoretiska ansatsen genom 
nya teorier. Det som jag i förstudien diskuterade i form av förändringar 
analyserar jag här genom begreppet översättning. Vidare har Kouzes och Micos 
(1979) koncept domän ersatts av begreppet logik (se kapitel 3). En distinktion 
har även gjorts mellan aktörer och logiker i den meningen att jag ser aktörer som 
vägledda av olika logiker. Genom element av makt och politik kan olika 
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översättningar komma att dominera eller bli underordnade i en organisation. En 
ambition med studien är således att redogöra för hur styrinstrumentet BSc har 
översatts inom sjukvården. För att finna svar på denna fråga behöver samspelet 
mellan styrinstrument och kontext uppmärksammas. 

Den ontologiska utgångspunkt som föreligger i denna studie bygger på uppfatt-
ningen att strukturer påverkar människors handlande samtidigt som människor 
har ett val att antingen förhålla sig till eller ta avstånd från accepterade 
handlingsmönster (March & Olsen 1989; DiMaggio & Powell 1991; Scott 1995). 
Således är min uppfattning att vi som individer konstruerar verkligheten 
tillsammans samtidigt som verkligheten konstruerar oss. I översättningssamman-
hang innebär detta att ett förändrat instrument kan ses som en reaktion på att 
människor fortlöpande tolkar och omtolkar innebörder och betydelser i instru-
mentet (Latour 1986). Samtidigt är människan sammanflätad med samhället i 
den bemärkelsen att ett nytt instrument kan innebära att aktörer förändras och att 
nytt handlande skapas (Czarniawska 2004). Uppfattningen om verkligheten som 
socialt konstruerad får två konsekvenser för denna studie. För det första kräver 
förståelse för hur BSc har översatts en utvecklad kunskap om den organisatoriska 
verkligheten, det vill säga kontexten och dess tre logiker (jfr Roberts & Scapens 
1985). Det är i människornas händer som översättningen ligger (Latour 1986) 
och först då vi har en uppfattning om de tre logikerna och hur sjukvårdsorganisa-
tioner är uppbyggda och traditionellt har styrts kan vi förstå den översättnings-
process som sker. I kapitel två redogör jag för de specifika karaktärsdrag som 
råder i sjukvårdssektorn och i kapitel tre diskuteras sjukvårdens tre logiker samt 
relationen mellan kontext och styrinstrument i en översättningsprocess.  

För det andra kan vi konstatera att eftersom instrumentet BSc inte enbart 
omfattar en samling tekniker utan även förkroppsligar normer och förhopp-
ningar, det vill säga en specifik logik, så kan dessa normer komma att inverka på 
de handlingar och för-givet-tagna antaganden som existerar i verksamheten (se 
kapitel 3). Som Czarniawska (2004: 780) skriver med hänvisning till Latour: 
människor konstruerar maskiner, men när en maskin väl är konstruerad så 
fortsätter den att konstruera människorna. Den egna uppfattningen om vad som 
är lämpligt agerande kan således komma att påverkas av införandet av BSc. I 
kapitel tre diskuteras därför inte enbart vad som sker med en modell eller en idé i 
en översättningsprocess, utan även vad tidigare studier uppmärksammat kring 
intressekonflikter mellan aktörer.  

För att förstå hur styrinstrumentet BSc har blivit till praktisk användning inom 
sjukvården och hur styrinstrument och kontext samspelat i denna utveckling 
kommer jag att använda mig av skandinavisk institutionell teori med fokus på 
objektivering och materialisering i översättningsprocessen. Fokus i studien är 
således produkterna av förändringen snarare än förändringen i sig. Samtidigt är 
min uppfattning att kunskapen om hur BSc tar sig praktiskt uttryck inte kan 
förstås isolerad från den kontext i vilken den existerar (jfr Miller 1994). Det 
pågår ett ständigt samspel mellan styrinstrument och kontext och det är i detta 
samspel som BSc utvecklas. I termer av skandinavisk institutionalism kan vi tala 
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om att såväl förändring som stabilitet utgör den organisatoriska normen 
(Czarniawska & Sevón 1996b). Översättningsprocessen bör därför ses som en 
process som aldrig avstannar, samtidigt som den i en ögonblicksbild kan 
uppfattas som fast och oföränderlig. Genom skandinavisk institutionalism 
uppmärksammas såväl instrumentets förändring som kontextens inverkan på 
denna förändring. Det senare genom människornas aktiva roll i översättnings-
processen. Teoribildningen hjälper mig således att förstå hur en idé blir till ett 
objekt som blir till praktisk användning genom att fokusera på människor och 
hur dessa genom att vägledas av olika logiker handlar på olika sätt. På detta sätt 
vill jag påstå att förståelsen för samspelet mellan styrinstrument och kontext i 
översättningsprocessen blir tydligare.  

4.2. En fallstudieansats 
Studieobjektet i denna avhandling är BSc i sjukvården. Utifrån ett diffusions-
synsätt och ett ostensivt perspektiv betraktas studieobjektet som ett givet fenom-
en och något som vi kan fastställa klart och tydligt (jfr Latour 1986; Sevón 
1996). Huruvida ett flerdimensionellt styrinstrument kan betraktas som ett BSc 
eller ej kan vi utifrån en ostensiv definition således avgöra på förhand. Utifrån ett 
översättningsperspektiv och en performativ definition av BSc blir situationen 
däremot en annan. Med utgångspunkt i att en modell inte är oföränderlig, utan att 
den istället förändras och anpassas till den kontext i vilken den implementeras är 
det inte vi som forskare som avgör huruvida en modell kan btraktas som ett BSc 
eller ej. Istället måste vi vara öppna för hur aktörer genom praktik förändrar 
definitionen av BSc under det att modellen utvecklas (jfr Latour 1986). Då denna 
avhandling har den skandinaviska institutionalismen som teoretisk bas utgår jag 
från den performativa definitionen av BSc i sjukvården. Därmed kan jag tala om 
att studieobjektet är BSc i sjukvården trots att de modeller som studeras i den 
kanadensiska sjukvården benämns Hospital Report och HAPS/HAA. Som före-
bild både för Hospital Report och HAPS/HAA har Kaplan och Nortons BSc stått. 
Modellerna skall därför uppfattas som olika praktiska sätt att ge uttryck för BSc.  

En ambition med denna studie är att redogöra för hur styrinstrumentet BSc har 
översatts i den svenska respektive den kanadensiska sjukvården. Översättnings-
processen beskrivs här som bestående av tre stadier där de två första, objektiv-
eringen och materialiseringen, står i centrum i denna studie. Med materialisering 
avser jag här den praktiska användningen av styrinstrumentet. Mellemvik et al.
(1988) klargör att den praktiska användningen av ett styrinstrument inte är något 
självklart i en organisation. Därmed är det inte heller helt enkelt att skaffa 
kunskap om detta.  

At this first preparadigmatic stage in the research process, specific 
knowledge is needed, of a kind that can appropriately be acquired 
from case studies and action research. The fact that case studies do 
not generate general knowledge has attracted a certain amount of 
negative comment. But this is also their strength, since instead of 
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general knowledge case studies generate specific knowledge about 
structures, actors and processes, and about the relationships 
between them (Mellemvik et al. 1988: 116).  

Studier av praktisk användning av styrinstrument karaktäriseras ofta av kontext-
specifika tolkningar och funktioner med fokus på lokala betydelser och använd-
ningar. Vidare kräver kvalitativa studier i vilka verkligheten uppfattas som 
socialt konstruerad ett nära engagemang snarare än ett objektivt och distanserat 
förhållande från forskaren (Ahrens & Chapman 2007). För att uppnå en detalj-
erad förståelse med en tät och holistisk beskrivning av översättningen av BSc 
inom sjukvårdsorganisationerna krävs följaktligen ett nära engagemang och att 
flera metoder används (jfr Chua 1986; Merriam 1994). Detta är anledningen till 
att jag valde en fallstudieansats.  

Även om fallstudier har sin starkaste position inom ekonomistyrningsfåran i 
redovisningsämnet så har fallstudieansatsen generellt inte någon stark position 
inom redovisningsforskningen (Lukka 2005). Detsamma gäller för studier av 
redovisning och ekonomistyrning i sjukvårdssektorn (Abernethy et al. 2007). 
Abernethy et al. redogör för hur majoriteten av forskningen om ekonomistyrning 
i sjukvårdssektorn bygger på surveystudier och arkivmaterial. Ett undantag kan 
dock ses inom den skandinaviska forskningen där fallstudier och kontext-
beroende forskning länge varit starka (Näsi & Rohde 2007). Det kan förefalla 
som att en surveystudie skulle ha kunnat vara ett alternativt vägval att slå in på 
för att skapa ett större material att arbeta med. Objektivering och materialisering 
bör dock ses som steg i en process genom vilka olika aktörer inverkar, påverkar 
och blir påverkade genom att de kopplas till instrumentet och till varandra. 
Kopplande, förklarar Czarniawska (2004), bör observeras då det konstrueras och 
rekonstrueras vilket forskaren kan komma åt genom att medverka under själva 
förloppet, genom spekulativ härledning eller genom genealogiska studier (jfr 
Miller & Napier 1993). I min läsning blir den kunskap som en surveystudie kan 
erbjuda här begränsande i sitt innehåll och därför föreföll en rik beskrivning i 
form av en fallstudie som ett mer attraktivt val. Abernethy et al. (2007) uttrycker 
även ett behov av fallstudier i sjukvården. 

Case studies and field-based research have the potential to offer 
fruitful insights into both the design and use of accounting and 
control systems in the context of health as they permit answers to 
be sought to explain questions as to ‘why’ and ‘how’ particular 
accounting-related phenomena are observed (Abernethy et al.
2007: 823).  

Då en fallbeskrivning kan förse forskaren med relativt omfattande beskrivningar 
av hur aktörer tänker och resonerar har fallstudier uppfattats som centrala för att 
förstå aktörer och deras roll i en organisation (Norén 1995). Genom en fallstudie-
ansats och intervju som min huvudsakliga metod kunde jag fånga hur de tre 
logikerna vägledde aktörerna i deras handlande och om och hur aktörer 
förändrades genom införandet av BSc (jfr Englund 2005). Fallstudieansatsen 
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medförde vidare en stor möjlighet till flexibilitet i arbetet genom att jag själv var 
det huvudsakliga instrumentet i datainsamlingen. Detta innebär att jag kunde 
ändra frågeställningen och inriktningen något under studiens gång då mer 
kunskap och förståelse erhölls (Norén 1990). Forskningsprocessen kan utifrån 
ovanstående beskrivas som icke linjär. Teoretiska perspektiv har legat till grund 
för empiriska undersökningar och empiriska upptäckter och reflektion har i sin 
tur lett till ny teoretisk utforskning.  

Fallstudieansatsen har i den metodologiska diskussionen ofta ifrågasatts. 
Ansatsen har anklagats för att den inte kan förse forskaren med tillförlitlig 
information om en bredare samling. Vidare har det framhållits att fallstudier 
endast kan användas i inledande faser i en undersökning i syfte att generera 
hypoteser. I denna studie finns ingen ambition att dra generella slutsatser av 
hypotesliknande karaktär utifrån omfattande undersökningar. Istället är 
ambitionen att genom en djupare förståelse kunna utveckla existerande teorier. 
För detta syfte är fallstudien lämplig (jfr Flyvbjerg 2001; Silverman 2005). Låt 
mig här återknyta till Ricoeur (1993) och dennes diskussion om förhållandet 
mellan förklaring och förståelse. Medan förklaringen kan ge grepp om en härva 
av rörelser eller strukturer av handlingar, framför Ricoeur, så är förståelsen det 
som föregår, ledsagar, avslutar och innesluter förklaringen.  

[O]m man däremot uppfattar förståelse som ett förverkligande av 
förmågan att följa med i en berättelse, då utgör förklaringen en 
naturlig förlängning av förståelsen. För berättelsen är sällan 
självförklarande. […] Berättelsen har alltså en ofullständig struktur 
som får varför att spontant frambringa ur vad. Men i gengäld har 
detta till följd att förklaringen inte har någon självständighet. 
Istället erbjuder den en hjälp att bättre och längre följa med i 
historien när den spontana förståelsen av första graden har 
misslyckats (Ricoeur 1993: 95). 

Som framgår anser Ricoeur att de två begreppen förutsätter varandra. Jag vill 
förstå det som att de rika fallbeskrivningarna ger en struktur åt berättelserna 
samtidigt som tolkningarna, mina och läsarens, ger en djupare förståelse för 
samspelet mellan kontext och instrument i objektiveringen och materialiseringen 
av BSc i sjukvården. Att genom fallstudie söka efter förståelse ser jag således 
inte som en begränsning. Förståelse innefattar förklaringar och genom 
förklaringar kan vi djupare förstå det som studeras. 

4.2.1 Två studier med tre fall  
Initialt var tanken att studien skulle utvecklas till en licentiatavhandling och 
behandla ett svenskt fall. Vid urval av det svenska fallet visade sig två kriterier 
vara av betydelse. För det första var jag beroende av att BSc hade 
implementerats i sjukvårdsorganisationen. Under våren 2004 inledde jag därför 
en inventering där jag sökte efter begreppen balanserat styrkort, Balanced 
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Scorecard, BSc och styrkort på landstingens hemsidor. Inventeringen visade att 
endera eller flera av begreppen fanns vid fjorton av de tjugoen landstingen.  

Ett andra kriterium från min sida var att BSc skulle ha en allomfattande 
utbredning i landstinget samt att det skulle ha existerat i organisationen under en 
längre tidsperiod. Genom detta kriterium kunde jag förvissa mig om att aktörer 
från olika delar av verksamheten och vägledda av olika logiker var medvetna om 
och stod i kontakt med ekonomistyrningsinstrumentet. Av inventeringen föreföll 
dock majoriteten av landstingen fortfarande vara i implementeringsstadiet, 
alternativt endast nyttja instrumentet i någon delverksamhet inom landstinget. 
Jag tog även kontakt med två landsting vilka föreföll att nyttja BSc, men i båda 
fallen bekräftades misstankarna som framkom vid inventeringen. I det ena fallet 
fanns ambitioner om att implementera BSc, men ambitionen var ännu ej 
realiserad. I det andra fallet hade instrumentet använts under en kortare tid i en 
av delverksamheterna, men ett allt sämre ekonomiskt läge hade medfört att 
landstinget lagt arbetet med BSc på is för att istället koncentrera sig på att 
förbättra det ekonomiska läget.  

Av inventeringen framgick att endast fyra landsting hade implementerat 
instrumentet fullt ut. Dessa utgjordes av Stockholms läns landsting, Landstinget i 
Östergötland, Landstinget i Jönköpings län och Landstinget Kronoberg. 
Blickarna började därför riktas mot Landstinget i Jönköpings län. Anledningen 
därtill var att Landstinget i Jönköpings län var det första landstinget i Sverige 
som implementerat BSc. Implementeringen hade skett för mer än tio år sedan 
och instrumentet var spritt i hela organisationen. Av flera av de övriga lands-
tingen beskrevs även Landstinget i Jönköpings län och deras arbete med BSc 
som en förebild. Aktörer från Landstinget i Jönköpings län har vid flera tillfällen 
bjudits in till andra landsting i syfte att föreläsa och sprida kunskap om arbetet 
med BSc i sjukvården. Det föreföll därmed som lämpligt att använda Landstinget 
i Jönköpings län för min studie och efter en inledande diskussion med aktörer vid 
landstinget kom jag fram till att studien skulle koncentreras till Värnamo 
sjukvårdsområde och till två kliniker vid Värnamo sjukhus (mer om detta under 
4.3.1).  

När det stod klart att finansieringen fram till en doktorsavhandling var tryggad 
vidtog arbetet med hur den initiala studien skulle kunna utvecklas. Intresset 
väcktes därmed för huruvida det studerade fenomenet, översättning av ett 
ekonomiskt styrinstrument inom den svenska sjukvården, var kontextberoende 
och i så fall hur. Ett sätt att utreda frågan föreföll vara att utveckla studien till en 
jämförande studie mellan två nationella sjukvårdssammanhang. Av flera anled-
ningar upplevde jag den kanadensiska sjukvårdssektorn som ett lämpligt jämför-
ande objekt; 

1. Likheter gällande styrning och finansiering. Sjukvård i Kanada är en fråga 
som behandlas inom var och en av de sammanlagt tretton provinserna och 
territorierna runt om i landet. Även om den federala staten har ett övergripande 
ansvar för befolkningens hälsa och välmående så är provinserna lagligen för-
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pliktade att finansiera, administrera och erbjuda medicinskt nödvändig sjukvård 
(www.gov.on.ca). Detta regleras i the Canada Health Act10 och försäkrar att alla 
bofasta innevånare i Kanada skall ha tillgång till nödvändig sjukvård på förbetald 
basis. Finansieringen sker till största delen genom federala och provinsiella 
skatter, men en liten del av sjukvårdens kostnader täcks av privata sjuk-
försäkringar (11 %) eller egna utlägg (16 %) (McKillop et al. 2004).  

Även om provinser och territorier är lagligen förpliktade att finansiera sjuk-
vården, ställs det färre krav på hur de organisationer som erbjuder sjukvård bör 
organisera sig. En hälso- och sjukvårdsorganisation som ett sjukhus kan vara 
fullt betald med offentliga medel även då vården inte nödvändigtvis hanteras av 
en offentlig verksamhet. Generellt är dock sjukhus icke-vinstdrivande organisa-
tioner som ägs och drivs av städer, kyrkor eller frivilligorganisationer (McKillop 
et al. 2004).  

2. Likheter gällande tankegångar kring att effektivisera och modernisera den 
offentliga sjukvården. Både svensk och kanadensisk sjukvård har under de 
senaste årtiondena inspirerats av NPM-idéer och flera reformer kring styrning 
och organisering har genomförts i syfte att skapa transparens och uppstramning 
av den ekonomiska styrningen. Som beskrivits i inledningskapitlet har ökade 
kostnader för sjukvård och ett minskat bidrag från den federala staten i Kanada 
medfört en rädsla för att kvaliteten på sjukvården skall försämras. Flera 
kommissioner har tillsatts under åren för att granska och ge rekommendationer 
om hur sjukvårdsorganisationerna skall förändras.  

3. BSc var spritt bland sjukvårdsorganisationer. Sjukvårdsorganisationer inom 
Ontario har alltsedan 1998 redovisat och jämfört prestationer med hjälp av styr-
instrumentet BSc genom projektet Hospital Report. Arbetet med att rapportera 
sjukhusprestationer beskrivs som en av de mest avancerade insatserna för 
rapportering internationellt och mer än 97 procent (2006) av samtliga sjukhus i 
Ontario deltog i projektet. Från och med budgetåret 2005/2006 sker ytterligare 
rapportering i form av strukturen i BSc genom det avtal som upprättats mellan 
Ministry of Health and Long-Term Care (MOHLTC) och sjukhusen. Styr-
instrumentet BSc var till synes spritt i den kanadensiska sjukvårdssektorn. 

4. Skillnader gällande processerna kring utformningen av BSc. I det svenska 
fallet hade implementeringen av BSc skett med lokala initiativ där mått hade 
utvecklats på kliniker av medicinskt professionella för att anpassas till sjuk-

––––––––– 
10 Canada Health Act i dess nuvarande form tillkom 1984. Regleringen bygger på de fem principerna 

universality, accessability, portability, comprehensiveness och public administration, det vill säga 
att vård skall erbjudas samtliga innevånare utan några som helst barriärer varken finansiella eller 
icke-finansiella. All nödvändig sjukvård skall täckas av denna reglering och sjukvården skall ske på 
icke-vinstdrivande basis. Den andra huvudsakliga reglerande ramen för sjukvården är Canada 
Health Transfer Regulation från 2004. I denna regleras transfereringen av finansiella resurser från 
federal till provinsiell och territoriell nivå utifrån den medicinskt nödvändiga sjukvården som 
stipuleras i Canada Health Act. 
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vårdens specifika situation. I den kanadensiska sjukvårdssektorn hade initiativet 
till BSc istället kommit från programgrupper och statliga departement. Jämför-
else av två sjukvårdssektorer med likartad struktur och styrning men med olika 
processer för införande av BSc medförde att jämförelser mellan översättnings-
processerna inom de två sjukvårdssektorerna var fruktbart.  

I samband med den kanadensiska studien uppstod dock några komplikationer. 
För det första visade det sig problematiskt att finna någon organisation liknande 
de svenska landstingen. Regionala initiativ kallade Local Health Integration 
Networks (LHINs), vilka hade som syfte att koordinera olika sjukvårds-
verksamheter inom ett visst geografiskt område, var vid tiden för studien på gång 
att bildas. Nätverken skulle dock inte ansvara för ekonomi och styrning av 
verksamheterna förrän år 2008 och därför blev det problematiskt att studera 
dessa då de ännu inte existerade fullt ut. Att studera MOHLTC hade även det 
sina nackdelar. Ontario är geografiskt större än Spanien och Frankrike till-
sammans. Att intervjua politiker vilka befinner sig på provinsiell nivå skulle 
därför vara det samma som att intervjua svenska rikspolitiker. Eftersom mot-
svarigheten till landstingspolitiker var svår att hitta beslöt jag att fokus istället 
skulle ligga på sjukhusorganisationer och administratörer och medicinskt 
professionella inom dessa. 

Som en följd av att den kanadensiska sjukvårdssektorn inte hade samma struktur 
som den svenska formulerade jag under hösten 2006 nya kriterier för sjuk-
husorganisationer vilka potentiellt skulle ingå i studien. Ett första kriterium var 
att sjukhuset skulle ha deltagit i projektet Hospital Report alltsedan starten 1997. 
Avsikten var därefter att finna sjukhus som kunde likställas med Värnamo 
sjukhus till storlek och verksamhet, det vill säga att minimera skillnaderna 
mellan fallen (jfr Hartman 2001). Jag formulerade kriterierna för sjukhusen som 
att sjukhuset skulle vara ett akutsjukhus och ej ett universitetssjukhus, det skulle 
ha ett upptagningsområde med ca 100 000 personer, antalet anställda skulle 
uppgå till omkring 1 500 och budgeten för sjukhuset skulle ligga runt $100 
miljoner11. Två sjukhus som passade in på samtliga kriterier var Guelph General 
Hospital och Cambridge Memorial Hospital.  

För det andra upplevde jag accessproblematik till sjukhusen. Det var relativt lätt 
att få kontakt med personer tillhörande sjukhusledningarna. Problematiskt blev 
det däremot när medicinskt professionella i form av läkare och sjuksköterskor 
skulle kontaktas (se avsnitt 4.4.1). Accessproblematiken innebar att antalet 
intervjuer begränsades. Som en följd av ovanstående är de kanadensiska fall-
beskrivningarna inte lika målande som det svenska fallet. Min uppfattning är 
dock att även om själva översättningsprocessen inte är lika tydlig i de kanadens-

––––––––– 
11 Budgeten för Värnamo sjukhus uppgick år 2005 till drygt 1 miljard SEK. Grovt räknat (1CAD = 

6,50 SEK) motsvarar detta $150 miljoner. Det är dock viktigt att lägga på minnet att i de 
kanadensiska sjukhusens budget ingår ej lönekostnader för läkare. Budgeten bör därför uppgå till 
mindre än $150 miljoner i de jämförande kanadensiska sjukhusen. 
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iska fallen så kan jag fortfarande diskutera den praktiska användningen/ 
materialiseringen av BSc i de kanadensiska sjukvårdsorganisationerna. Fokus i 
studien är ju som redan påpekats produkterna av översättningen snarare än själva 
processen. Det svenska fallet har av naturliga skäl getts större utrymme i 
empirin. I förståelsen av den praktiska användningen av BSc och hur denna 
formas i samspel mellan styrinstrument och kontext anser jag dock att de två 
studierna (Sverige och Kanada) med de tre fallen (Landstinget i Jönköpings län, 
Guelph General Hospital och Cambridge Memorial Hospital) kompletterar 
varandra på ett mycket bra sätt.  

4.3. Det praktiska genomförandet 
I denna studie har jag löpande samlat in och tolkat mitt material. Studiens 
forskningsprocess kan därför beskrivas som en pågående process där teorier har 
gett upphov till empiriska undersökningar och empiriska upptäckter i sin tur har 
gett upphov till inläsning på nya teoretiska områden. Resultatet av insamlings- 
och analysarbetet har även legat till grund för det fortsatta arbetet, vilket fått till 
följd att tidigt material ofta har omtolkats i ljuset av nya aspekter som framträtt. I 
nedanstående följer en beskrivning av forskningsprocessen i den svenska 
respektive den kanadensiska studien. Därefter följer en redogörelse för studiens 
datainsamlingsmetoder. 

4.3.1 Den svenska studien 
Den första kontakten med Landstinget i Jönköpings län togs i oktober 2004. En 
inledande fokus-gruppintervju med några av de drivande krafterna bakom 
införandet av BSc i landstinget fick fungera som uppstart till projektet. Under 
detta möte tilläts intervjupersonerna att tala fritt kring hur BSc hade utvecklats 
inom landstinget under den tioårsperiod som gått. I samband med mötet erhöll 
jag även internt och externt material om landstinget och dess styrningsarbete som 
årsredovisningar, budget och flerårsplan, utvecklingsguider samt material om 
mått och visionsarbete. Syftet med det inledande mötet var dels att få en 
bakgrund till arbetet med BSc inom landstinget, dels att finna intressanta trådar 
att arbeta vidare med (jfr Fontana & Frey 1998).  

I december samma år hölls ett uppföljningsmöte med samma personer som vid 
det första tillfället. Under detta möte presenterade jag avhandlingens fokus 
närmare för intervjupersonerna. Presentationen utmynnade i en diskussion kring 
hur avhandlingens fokus bäst skulle kunna studeras inom landstinget. Gemen-
samt beslutade vi att vidare kontakter skulle tas med Värnamo sjukvårdsområde. 
Anledningen därtill var att denna förvaltning under en längre tid hade arbetat hårt 
för att integrera kliniker och enheter i BSc-arbetet och därmed skulle den 
eftersträvade kedjan från kliniker och enheter till politiker och deras arbete med 
BSc, kunna synliggöras genom studier i Värnamo.  
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Under studiens gång har ett antal personer fungerat som ”grindöppnare” 
(Silverman 2005) för vidare tillträde in i organisationen. Den första ”grind-
öppnaren” var landstingets utvecklingsdirektör. Genom denne fick jag under 
våren 2005 kontakt med dåvarande sjukvårdsdirektör vid Värnamo sjukvårds-
område. Denne ställde sig positiv till genomförandet av en fallstudie och jag tog 
därför kontakt med sjukvårdsområdets ekonomichef för en inledande intervju 
kring arbetet med BSc inom sjukvårdsområdet. Förutom en övergripande insikt i 
arbetet med BSc på förvaltningsnivå diskuterades under intervjun med 
ekonomichefen även vilka kliniker som skulle kunna tänkas vara intressanta att 
studera närmare. Fem olika kliniker kom på tal varav anestesikliniken respektive 
kvinnokliniken vid Värnamo sjukhus var två av dem. Att valet föll på att studera 
dessa två närmare var en ren tillfällighet. De två klinikerna är på inget sätt 
exceptionella i sitt sätt att arbeta med BSc. Däremot är klinikerna ”renodlade” 
medicinskt professionella vårdenheter, det vill säga de arbetar inte med 
medicinsk service eller annan stödverksamhet på sjukhuset. 

4.3.2 Den kanadensiska studien 
Tidigt hösten 2006 inledde jag den kanadensiska studien med en deltagande 
observation av ett informations- och utbildningsprogram kring 2007/08 
HAPS/HAA process till vilket Ontario Hospital Association (OHA) tillsammans 
med Ontario Joint Policy and Planning Committee (JPPC) och Ministry of 
Health and Long-Term Care (MOHLTC) bjöd in.12 Mötets fokus var nyckeltal i 
HAPS/HAA för budgetåret 2007/08 och hur dessa skulle mätas. Deltagarna 
bestod främst av representanter från sjukhusen. Syftet med att inleda den 
kanadensiska studien genom att delta i utbildningsprogrammet var att få en 
snabb introduktion till styrningen med BSc i provinsen genom HAPS/HAA. 
Under mötet blev det även tydligt vilka funderingar och frågor som sjukhusens 
representanter hade kring instrumentet. 

I september 2006 tog jag en första kontakt med de två sjukhusen. I mail-
korrespondens med CEO för respektive sjukhus presenterade jag kortfattat mitt 
projekt samtidigt som en förfrågan gjordes om att studera deras sjukhus. CEO för 
både Guelph General och Cambridge Memorial meddelade att de gärna ställde 
upp på studien och en inledande intervju med Chief of Staff (Cambridge) samt 
en fokusgruppintervju med CEO, CFO och verksamhetschefen för Decision 
Support (Guelph) genomfördes. Genom de inledande intervjuerna fick jag en 
översiktlig bild av hur situationen såg ut på de båda sjukhusen. Det blev även 
tydligt vilka andra personer som kunde vara intressanta att kontakta. 

––––––––– 
12 HAPS/HAA står för Hospital Annual Planning Submission och Hospital Accountability 

Agreement. De två utgör tillsammans ett styrinstrument utformat som ett BSc som används i 
relationen mellan Ontarios sjukhus och Ministry of Health and Long-Tern Care. I bilaga 2 återfinns 
en övergripande bild över det kanadensiska sjukvårdssystemet och dess organisationer och i kapitel 
6 presenteras styrinstrumenten närmare. 
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Liksom i den svenska studien fungerade de inledande intervjupersonerna som 
”grindöppnare” för vidare intervjuer. Att CEO för sjukhuset hade gett sitt god-
kännande till studien medförde att personer tog sig tid till att intervjuas. I fallet 
Cambridge fick jag genom Chief of Staff vidare kontakt med Vice President för 
Health Care Planning & Corporate Operation. Denne hjälpte i sin tur till med att 
ordna kontakt med avdelningschefer och administrativ personal vilka var av 
intresse för mig att träffa. I fallet Guelph fungerade verksamhetschefen för 
Decision Support som kontaktperson och hjälp med att arrangera ytterligare 
intervjuer. I båda fallen bad jag mina intervjupersoner om att få tala med 
avdelningscheferna för verksamheter likställda en kvinnoklinik och en anestesi-
klinik samt om att få kontakt med en läkare. Avdelningscheferna bad jag i sin tur 
om att få kontakt med en sjuksköterska.  

4.4. Datainsamling 
En grundläggande tanke med fallstudier är att dessa skall undersöka ett fåtal fall i 
detalj. Detta för att utveckla en så djup förståelse som möjligt för de studerade 
fallen i fråga. Till sin hjälp att utveckla denna förståelse bör en forskare använda 
sig av flera metoder (Abernethy et al. 2007). De empiriska studierna bygger 
främst på intervjuer, men jag har även genomfört deltagande observationer och 
dokumentstudier. De multipla insamlingsmetoderna har i första hand använts för 
att skapa en så tät och holistisk beskrivning som möjligt. Det vill säga, att 
avsikten med den utnyttjade tekniken har varit att belysa ett och samma problem 
utifrån olika sidor. Nedan diskuterar jag de olika insamlingsmetoderna var för 
sig.

4.4.1 Intervjuer 
Totalt har 36 intervjuer med 35 personer genomförts. Av dessa kan sexton 
personer kategoriseras till den medicinska professionen, sexton personer utgörs 
av administrativt anställda och tre tillhör det politiska skiktet. Anledningen till 
att politikerna är färre än de två övriga aktörsgrupperna har två anledningar. För 
det första förekommer politiker endast i den svenska studien. För det andra 
visade det sig att politikerna inom landstinget i Jönköpings län inte ansåg att BSc 
var deras uppgift. Politiker visade sig således inte vara en viktig aktörsgrupp i 
översättningsprocessen av BSc. Detta var även anledningen till att jag snabbare 
upplevde en mättnad av den information som intervjuerna med politikerna gav. 
Utöver intervjuerna har flera samtal förekommit med en av de ledande forskarna 
inom projektet Hospital Report. Genom samtalen kom jag att få en mer 
insiktsfull bild av projektets uppkomst och utveckling. Bilaga 1 redovisar titlar 
samt kategorisering av intervjupersonerna. 

Förutom vid de första två svenska tillfällena då helt ostrukturerade fokusgrupps-
intervjuer genomfördes kan resterande intervjuer beskrivas som delvis struk-
turerade till sin karaktär (Merriam 1994). Vid intervjuerna fanns en intervjumall 
med teman att tillgå. Intervjumallen följdes dock mer eller mindre beroende på 
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vart samtalet i de olika situationerna ledde. Den primära utgångspunkten för 
frågorna har dels varit de grundläggande begreppen och tankegångarna som förs 
i den ursprungliga teorin om BSc, dels utformningen och användningen av BSc 
inom och mellan de olika organisatoriska enheterna. De berörda temana har haft 
till syfte att ge förståelse för hur instrumentet BSc har objektiverats och 
materialiserats inom de studerade organisationerna. Ytterligare ett tema som 
diskuterades under intervjuerna var utvecklingen av BSc över tid. Avsikten med 
att belysa denna aspekt var att uppmärksamma den förändringsprocess som har 
skett över tid och därmed sätta in förloppet i ett större sammanhang. I samband 
med att allt fler intervjuer genomfördes upptäckte jag även empiriskt intressanta 
teman som exempelvis utvecklingsprojektet ”Uppnå perfektion” i Jönköpings 
läns landsting, vilket visade sig ha nära samband med landstingets BSc-arbete. I 
den kanadensiska studien tillkom teman som fokuserade på HAPS/HAA och 
Hospital Report. De nya temana kom efterhand att komplettera och utöka 
intervjumallen. Huberman och Miles (1998) uttrycker att justeringar i intervju-
instrumenten genom tillägg av nya teman tyder på en bättre förståelse av 
kontexten och en ökad intern validitet av studien. 

I den svenska studien genomfördes intervjuer inledningsvis med såväl klinik- 
och avdelningschefer som med enskilda läkare, sjuksköterskor och under-
sköterskor, tillhörande kvinnokliniken respektive anestesikliniken vid Värnamo 
sjukhus. Min avsikt har varit att intervjua både läkare och sjuksköterskor med 
respektive utan administrativt ansvar på klinikerna. Urvalet av intervjupersoner 
kan beskrivas som en blandning av rekommendationsurval och problem-
orienterat urval (Arbnor & Bjerke 1994) där jag i vissa fall har låtit intervju-
personerna rekommendera andra personer och i andra fall valt ut personer genom 
att be om att bli kopplad i växeln till en läkare eller sjuksköterska tillhörande 
endera av klinikerna.  

När intervjuerna på de två klinikerna var genomförda fortsatte jag att intervjua 
medarbetare tillhörande sjukvårdsledningen, den centrala landstingsledningen 
och politiker verksamma inom landstingsstyrelsen och hälso- och sjukvårds-
utskottet för Värnamo sjukvårdsområde. Urvalstekniken har även här varit 
rekommendationsurval men i vissa fall valdes intervjupersonerna ut beroende på 
den position de hade i landstinget.  

I den kanadensiska studien var mötet med intervjupersonerna den omvända 
jämfört med den svenska studien. Inledningsvis intervjuades personer tillhörande 
den administrativa ledningen inom sjukhusen. Därefter tog jag kontakt med 
medicinskt professionella på avdelningarna. Tillvägagångssättet hade att göra 
med access och legitimitet inom organisationen. Det var betydligt lättare att få 
access då en överordnad rekommenderade en underordnad. I båda fallen visade 
det sig dock vara problematiskt med access till läkare och sjuksköterskor. 
Huvuddelen av de kanadensiska läkarna är inte anställda av sjukhusen. Istället är 
de privatpraktiserande och kommer endast in till sjukhuset för vård av inne-
liggande patienter. Flertalet avdelningschefer beskrev det som svårt att få läkare 
att medverka på avdelningsmöten och således visade det sig än svårare att få dem 
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att ställa upp på en intervju. I fallet Guelph sköttes alla bokningar av intervjuer 
genom verksamhetschefen för Decision Support. Trots detta kunde vi inte ordna 
en intervju med en ”renodlad” läkare.  

Access till sjuksköterskor inom de kanadensiska sjukhusen var även det svårt. 
Inom Ontarioprovinsen rådde det vid tillfället för studien en stor brist på sjuk-
sköterskor. På vissa avdelningar inom sjukhusen var det till och med svårt att 
fylla skiften. De som arbetade på sjukhusen hade därför mycket svårt att gå ifrån 
sitt arbete för en intervju. Problemet med access till läkare och sjuksköterskor 
löste jag genom att intervjua personer i en ”hybridroll”. Förfarandet är inte 
optimalt, men jag vill dock hävda att även då en person har en hybridroll så har 
den två ”hattar” att ta på; dels den administrativa, dels den medicinskt 
professionella. Personen har även en närhet till övriga medicinskt professionella 
och kan därför föra deras talan i intervjun.  

Intervjuerna som pågick i genomsnitt i 90 minuter bandandes och renskrevs 
ordagrant (med undantag för den inledande fokusgruppsintervjun). Enligt 
Silverman (2001) är en av fördelarna med att spela in sina intervjuer att forsk-
aren tillåts att återkomma till betydelsefulla eller oklara sekvenser i intervjun. 
Ytterligare en fördel som jag upplevde med det valda förfarandet var att jag 
kunde fokusera mer på den intervjuade och vad denne berättade än på att göra 
anteckningar. En insikt i efterhand är att mycket av det som sägs under en 
intervju går förlorat i minnet. Att lyssna igenom intervjuerna i efterhand 
medförde därför att detaljer av betydelse kunde återfinnas i materialet. 

När intervjuerna väl var renskrivna och citat från intervjupersonerna hade 
sorterats fram ombads intervjupersonerna att bekräfta intervjuerna och citaten. 
Förfarandet ledde till några få ändringar på detaljnivå och genomfördes i syfte att 
skapa intersubjektivitet i materialet (Silverman 2001, 2005).  

4.4.2 Observationer 
Även om intervjuer har varit den huvudsakliga datainsamlingsmetoden har andra 
metoder förekommit som komplement till intervjuerna. Under de genomförda 
intervjuerna i det svenska fallet framkom att det på sjukvårdsområdesnivå 
årligen förekom två verksamhetsträffar där sjukvårdsledningen träffade de 
enskilda klinikledningarna för att diskutera klinikens verksamhet och resultat-
utveckling med utgångspunkt i BSc. En fördel med observationer är att de 
medför att forskaren får insikt i vad som faktiskt görs jämfört med intervjuer där 
intresset snarare inriktar sig på vad människor tycker och tänker (Silverman 
2001). Således föll det sig naturligt att komplettera intervjuerna med deltagande 
observationer av den del av arbetet med BSc där dialog mellan de olika 
aktörsgrupperna skedde. I samband med observationerna intog jag rollen som 
deltagare-observatör (Merriam 1994) i den bemärkelsen att min roll som 
observatör var känd för de individer som befann sig i mötesrummet. Samtidigt 
var jag deltagande i mötet i och med att det var ett informationsmöte där 



81

sjukvårdsledningen främst hade till uppgift att lyssna på klinikledningens 
presentation och ställa frågor i anslutning till denna. I den roll jag intog ställde 
jag inga frågor, däremot satt jag med i gruppen istället för att placera mig vid 
sidan av.

Avsikten var initialt att jag skulle delta vid verksamhetsträffarna för de två 
undersökta klinikerna. På grund av kort tidsfrist blev dock fallet inte detta. 
Istället för att delta vid anestesiklinikens verksamhetsträff fick jag medverka då 
försörjningsverksamheten hade sin träff. Huvudsyftet var dock att observera 
dialogen kring BSc mellan ledningsenheten och klinikledningen och detta 
avspeglades oberoende av vilken enhet som observerades. 

Förutom att delta på verksamhetsträffarna medverkade jag på en festival kring 
kvalitetsarbete och mätningar av kvalitet anordnad av landstinget våren 2007. På 
festivalen hölls seminarier med stark betoning på praktiska metoder och tillväga-
gångssätt för mätningar. Medverkande var främst ledare och chefer inom hälso- 
och sjukvården. Festivalen var även en obligatorisk del i chefsutbildningen av 
verksamhetschefer inom Landstinget i Jönköpings län. BSc var inte festivalens 
uttryckliga fokus. Däremot hade jag under mina intervjuer tydligt sett en 
koppling mellan kvalitetsarbetet och BSc varför jag upplevde festivalen som 
relevant. 

Även i det kanadensiska fallet har jag genomfört observationer. Som jag 
beskrivit inledde jag den kanadensiska studien med en deltagande observation av 
det informations- och utbildningsprogram som genomfördes kring HAPS/HAA 
och dess nyckeltal. Förutom att delta på detta möte satt jag med i en telefon-
konferens mellan medlemmarna i Hospital Funding Committee. Under detta 
möte diskuterades olika modeller för hur finansiella resurser skulle fördelas till 
provinsens sjukhus. Båda observationerna har haft ett indirekt syfte. De har inte 
explicit visat på hur sjukhusen använder BSc, men däremot har de tydliggjort 
relationen mellan sjukhusen och MOHLTC samt den diskussion kring mätningar 
och ansvarsutkrävande som sker på provinsiell nivå.  

4.4.3 Skriftligt material 
Förutom semistrukturerade intervjuer och deltagande observationer har jag tagit 
del av skriftliga källor i form av årsredovisningar, verksamhetsplaner och andra 
beskrivningar av sjukvårdorganisationernas verksamhet och arbete med styr-
instrumentet BSc. Dokumenten har använts för att komplettera informationen 
från intervjuerna och observationerna, men även som underlag för intervjuer.  

I det kanadensiska fallet har skriftligt material kring projektet Hospital Report 
samt HAPS/HAA varit betydelsefullt. Genom dessa dokument har jag utvecklat 
en förståelse för styrinstrumentens uppkomst, utveckling, syfte och användning. 
Dokumenten har även kunnat knytas till den övergripande debatten i Kanada om 
sjukvårdssystemets form och finansiering. Den del av det skriftliga materialet 
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som direkt handlar om BSc kan även betraktas som ”produkter” (jfr Lindberg 
2002) av aktörernas handlande. Dessa produkter har haft stor relevans i 
förståelsen av hur BSc har materialiserats inom sjukvårdsorganisationerna.   

4.5. Analys av data  
Analys av data uppfattas många gånger som det sista steget i en forsknings-
process. I detta steg skall det empiriska materialet belysas för att ge klarhet och 
möjlighet till utveckling av existerande teorier. Ett insamlat materialet är dock 
inte omedelbart disponibelt för analys (Huberman & Miles 1998). Istället krävs 
någon form av bearbetning där råmaterialet måste transkriberas, sorteras, 
korrigeras och redigeras. Min analysprocess kan beskrivas som en pågående 
process. Med detta avser jag att den text som har växt fram har visat nya 
relationer mellan begrepp och händelser som i sin tur har gett upphov till nya 
frågor och revideringar av initiala analyser. Teorier har gett upphov till empiriska 
undersökningar och empiriska upptäckter har i sin tur gett upphov till inläsningar 
på nya teoretiska områden. Den analys som gjorts kan därför inte beskrivas som 
det sista steget i min forskningsprocess, utan istället har materialet analyserats 
efterhand som det samlats in.  

Studier som bygger på kvalitativa data i form av intervjuutskrifter, observations-
anteckningar och skriftliga dokument kan växa sig mycket omfattande. Grovt 
räknat omfattade en utskriven genomsnittligt intervju för mig ca femton sidor. 
Räknar vi sedan med 36 intervjuer innebär det att jag hade ett råmaterial på 540 
sidor och då är inte interna och externa dokument eller observationsanteckningar 
inräknade. För att skapa mening i stora datamaterial behöver data således struk-
tureras. I denna avhandling kan arbetet med att strukturera och analysera data 
beskrivas som ett kodningsarbete inspirerat av den analysmetod som Miles och 
Huberman (1994) rubricerar kodning och Merriam (1994) benämner klustring. 
Analysmetoden som de båda författarna beskriver är influerad från tillväga-
gångssättet i etnografiska studier och kan ses som en del av det pågående 
analysarbetet (Miles & Huberman 1994). Den information i form av stycken, ord 
och fraser som intervjuutskrifter innehåller har jag sorterat och grupperat i olika 
teman och tematiseringen har därefter legat till grund för de empiriska 
berättelserna som presenteras i kapitel fem och sex.  

Sorterings- och kodningsarbetet i denna avhandling kan beskrivas enligt 
följande: inläsningen på de teorietiska områdena om instrumentet BSc, 
översättningsprocessen och sjukvårdsorganisationernas speciella förutsättningar 
gav upphov till en rad teman. Dessa teman fungerade som utgångspunkter vid 
intervjuerna. Intervjuerna renskrevs allt efterhand och i och med denna process, 
där jag lyssnade igenom samtalen ett flertal gånger, startade en första trevande 
analysfas. Genom intervjuerna och renskrivningen av dessa upptäckte jag nya 
empiriskt intressanta teman som exempelvis projektet ”Uppnå perfektion” i det 
svenska fallet och HAPS/HAA i de kanadensiska fallen. Efterhand som nya 
teman upptäcktes utökades intervjumallen. Samtidigt fortsatte arbetet med 
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inläsning av teorier vilket fick till följd att de empiriska upptäckterna kunde 
ställas i nytt ljus.  

Miles och Huberman (1994) beskriver hur utskrifter av intervjuer medför att 
forskaren skapar en produkt som denne senare kan återkomma till för att läsa, 
kommentera, koda och analysera. Tabell 4.1 visar exempel på teman och 
nyckelord som förekommit i tematiseringen av mitt material. Arbetet med att 
koda informationen från intervjuutskrifterna startade när samtliga intervjuer 
tillhörande en organisatorisk enhet var renskrivna. Jag valde då att noggrant läsa 
igenom materialet och markera för mig utmärkande nyckelord och citat i 
marginalen. Nyckelorden relaterades därefter till de kategorier som jag initialt 
tagit fram ur den teoretiska referensramen. I vissa fall framträdde nya teman ur 
det empiriska materialet vilket skapade nya kategorier. Miles och Huberman 
(1994) beskriver hur arbetet med att kategorisera medför att vissa kategorier 
faller bort medan andra tillkommer just av den anledningen att kategorierna 
bättre grundas i det empiriska materialet. Vissa av de ursprungliga kategorierna 
visade sig dessutom bli alldeles för omfattande varför de fick delas upp i 
underkategorier. De empiriskt grundade kategorierna fick även till följd att jag 
ytterligare fördjupade mig i teorin samtidigt som jag fann nya teoretiska 
infallsvinklar. Min forskningsprocess kan således beskrivas som abduktivt.  

Metoden [abduktion] blir härigenom ett slags kombination av de 
två tidigare nämnda induktiva och deduktiva, men tillför också nya 
moment. Under processens gång utvecklas dels det empiriska 
tillämpningsområdet successivt, dels justeras och förfinas även 
teorin (dvs det föreslagna övergripande mönstret). … Skillnaden är 
annorlunda formulerat, att den tillika inbegriper förståelse.
(Alvesson & Sköldberg 1994:42) 

Den abduktiva processen har inte inneburit att jag har avvisat teoretiska 
förföreställningar. Tvärtom har jag använt teorierna som inspirationskälla för att 
upptäcka mönster i det empiriska materialet. Sökandet efter nya teoretiska 
infallsvinklar har däremot inte upphört med utformandet av den teoretiska 
förklaringsramen. Teorikapitlen skall därmed inte ses som begränsande utan 
snarare som en plattform för vidare utveckling och sökande av teorier som kan 
belysa och öppna upp för alternativa sätt att förstå hur aktörer översätter BSc.    
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Exempel teman Exempel nyckelord 

1. Design (allmänt) centrala mål och mått finns 

enkelhet är viktigt för att det skall fungera 

"home made" 

1.1 Visioner och mått vissa landstingsövergripande mått 

mät det som vi är dåliga på 

standardisering av produktion 

2. Användning (allmänt) kompass för planeringsarbete 

kvalitetsutveckling 

styr genom dialog 

Exempel nya teman 

Jämförelser med vad och hur? mellan mått inom kliniken 

till viss del benchmarking 

nationella kvalitetsregister 

BSc kopplat till andra verktyg Uppnå perfektion och PDSA-hjulet 

Kvalitetsförbättring och BSc 

Jämförelse nationellt genom kvalitetsregister 

Tabell 4.1. Exempel på teman och nyckelord 

De berättelser som presenteras i kapitel fem och sex har sammanställts utifrån de 
nyckelord och slutliga teman som framträtt ur datamaterialet. Berättelserna 
presenteras i en realistisk stil (van Maanen 1988) där jag som författare inte syns 
utan istället är det intervjupersonernas intryck och utsagor som presenteras. 
Anledningen till att jag valt att presentera det empiriska materialet enligt en 
realistisk stil är att jag vill ge läsaren chansen att själv bilda sig en uppfattning 
om hur det ekonomiska styrinstrumentet BSc har översatts i sjukvården. Jag har 
således inte för avsikt att utesluta andra tolkningar än den jag gör. Czarniawska 
(2001) skriver att även då forskaren talar med en röst, kan dennes texter 
innehålla en mångfald av dialekter, röster, accenter och ståndpunkter från fältet. 
Genom att presentera mitt material från politiker, administratörer och medicinskt 
professionella i en realistisk stil avser jag att bjuda in läsaren att själv se mönster 
i materialet och skapa sig en bild av rimligheten i mina analyser och trovärdig-
heten i studiens resultat.  

Analysen av det svenska och de kanadensiska fallen och strukturen på 
analyskapitlet är organiserat efter tre aspekter. För det första har objektiveringen
och hur BSc har förändrats från idé till objekt över tid varit i fokus. Som 
utgångspunkt för resonemanget har den idémodell (Czarniawska & Joerges 
1996) som presenterades i kapitel tre stått. För det andra har aktörerna och 
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interaktionen mellan modell, ledning och personal varit i fokus. Den teoretiska 
utgångspunkten i den andra analysdelen har varit de tre logikerna, som även de 
presenterades i kapitel tre, och diskussionen om intressekonflikter mellan olika 
aktörer i samband med en översättningsprocess. För det tredje har materia-
liseringen eller den praktiska användningen varit i fokus. Som utgångspunkt för 
diskussionen i den tredje analysaspekten har det teoretiska resonemanget som 
återfinns i kapitel två legat, det vill säga resonemanget om ekonomistyrningens 
övergripande syften, dess avsedda och dess tilldelade användning (Mellemvik et
al. 1988; Ramberg 1997) samt vad som framkommit i litteraturgenomgången av 
studier om BSc i sjukvården. Att analyskapitlet strukturerades efter de tre 
teoretiska aspekterna har att göra med att jag anser att aspekterna kompletterar 
varandra på samma gång som de tillsammans ger en bättre bild av det fenomen 
som är fokus i denna studie. Vad jag åsyftar är att vi inte kan förstå hur BSc 
praktiskt används i sjukvårdsorganisationerna om vi inte ser till hela översätt-
ningsprocessen och vad som skett över tid. Materialiseringen är ett stadium av 
flera och vad som skett i de tidigare stadierna i översättningsprocessen kommer 
alltså att påverka vad som sker i materialiseringsstadiet. Vidare består sjukvårds-
kontexten av flera olika aktörer vilka vägleds av olika logiker. En viktig poäng 
inom den skandinaviska institutionella teoribildningen är att det är aktörer som 
driver en översättning. För att vi skall kunna förstå den praktiska användningen 
av BSc måste vi således även se till sjukvårdskontextens aktörer och hur de har 
agerat och handlat i översättningsprocessen. Analyskapitlets tre delar, objektiv-
ering, aktörer och materialisering, hör således samman och belyser studiens 
fenomen från olika perspektiv. Genomgående i analysen har erfarenheterna från 
den svenska studien ställts mot erfarenheterna från den kanadensiska studien. 
Det bör dock nämnas att det inte har varit min avsikt att endast belysa 
skillnaderna mellan de två sjukvårdssektorerna, utan likaväl de likheter som blev 
tydliga.  

I samband med analysen av den praktiska användningen blev det tydligt att de 
teoretiska diskussionerna som presenterades i kapitel två behövde kompletteras 
med några nya teoretiska infallsvinklar. Mellemvik et al. (1988) respektive 
Ramberg (1997) beskriver exempelvis hur ett styrinstrument kan användas för att 
markera ansvar. Av de empiriska beskrivningarna blev det dock tydligt att ansvar 
hade olika innebörder, något som fick olika konsekvenser i organisationen. En 
vidare utredning av begreppet ansvar blev därför nödvändigt vilket medförde 
inläsning på ”accountability”-området (Roberts 1991, 1996); ny teori om detta 
presenteras i analyskapitlet. På samma sätt blev det i de empiriska beskriv-
ningarna tydligt att informationen från mätningarna i BSc hade till syfte att skapa 
transparens. I begreppet transparens visade det sig dock finnas flera olika 
innebörder varför en begreppsutredning och en precisering blev nödvändig i 
analyskapitlet. Slutligen har analysen kompletterats med teori kring legitimitet. I 
diskussionen om tilldelad användning (Mellemvik et al. 1988; Ramberg 1997) 
visade det sig nämligen bli betydelsefullt att uppmärksamma begreppet 
legitimitet och ta hjälp av teorier som gjort en bestämning av begreppet 
legitimitet och legitimering (ex. Karlsson 1991).  
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5. Den svenska studien 
I detta kapitel presenteras det svenska fallet, Landstinget i Jönköpings län, och 
hur aktörer inom landstinget över tid har arbetat med verktyget BSc. I jämförelse 
med andra landsting i Sverige var Landstinget i Jönköpings län tidigt ute med att 
introducera och börja använda BSc. Redan år 1996 introducerades BSc i lands-
tinget och allt sedan dess har verktyget kommit att omarbetas och anpassas till 
verksamheten. Avsikten i detta kapitel är inte att göra en fullständig kronologisk 
genomgång av utvecklingen av BSc inom landstinget. Istället kommer jag att 
göra nedslag i utvecklingen och lyfta fram händelser som har beskrivits som 
centrala för utvecklingen. Kapitlet skildrar arbetet med BSc på tre olika nivåer i 
landstinget, övergripande landstingsnivå, förvaltningsnivå och kliniknivå. Den 
förvaltning som beskrivs utgörs av Värnamo sjukvårdsområde och inom 
förvaltningen skildras arbetet med BSc på två kliniker, anestesikliniken och 
kvinnokliniken.  

Kapitlet inleds i 5.1 med en kort beskrivning av landstingets organisation. 
Därefter följer i 5.2 en genomgång av utvecklingen av BSc på landstings- och 
förvaltningsnivå från introduktionen 1996 och fram till 2007 då studien avslut-
ades. Under rubrik 5.3 skildras den praktiska användningen av BSc på lands-
tingsnivå och inom förvaltningen Värnamo sjukvårdsområde. Efter utredningen 
av arbetet med BSc på landstings- och förvaltningsnivå beskrivs i 5.4 hur 
verktyget BSc har utvecklats från 1996 och framåt inom de två klinikerna. I 5.5 
skildras därefter den praktiska användningen av BSc på klinikerna. Även om 
fokus i kapitlet är att redogöra för hur BSc har utvecklats på landstings-, 
förvaltnings- och kliniknivå inom landstinget, så bör reaktionerna från aktörer på 
landstingets politiska nivå inte förbigås. Under rubrik 5.6 och 5.7 skildras därför 
kort de politiska reaktionerna på införandet av BSc och den praktiska använd-
ning som verktyget kommit att få på politisk nivå. Kapitlet avslutas med en 
sammanfattning i 5.8. 

5.1. Fallet Landstinget i Jönköpings län
Landstinget i Jönköpings län omsätter ungefär 7,8 miljarder kronor och har drygt 
10 000 helårsarbetare. Landstingets främsta uppgift är att bedriva hälso- och 
sjukvård. Jönköpings landsting är en politiskt styrd verksamhet vars högsta 
beslutande organ är landstingsfullmäktige bestående av 81 ledamöter. Varje 
fullmäktigeledamot har ett uppdrag och sitter som representant antingen i ett 
hälso- och sjukvårdsutskott, i landstingsstyrelsen, i revisionen eller i patient-
nämnden. Landstingsstyrelsen är fullmäktiges verkställande politiska organ. 
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Styrelsen sammanträder åtta gånger per år och beslutar om sådant som rör 
verksamheten (årsredovisningen 2007). 

Högste administrative chef och ytterst ansvarig för att den operativa verksam-
heten fungerar är landstingsdirektören. Landstingsdirektören utgör tillsammans 
med de åtta förvaltningscheferna och stabscheferna organisationens lednings-
grupp (www.lj.se). Inom Landstinget i Jönköpings län finns en tydlig åtskillnad 
mellan uppgifter och ansvar som tillhör politiker respektive tjänstemän. Samtliga 
driftsfrågor har överlåtits till tjänstemännen medan politikerna skall representera 
medborgarna och alltså handha övergripande frågor som utbud av vård, fördel-
ning av budgetramar och skatteuttag. Ansvar och uppgifter har därmed kraftigt 
decentraliserats i landstinget. 

Vården inom Jönköpings landsting är organiserad i tre geografiska områden; 
Höglandets, Jönköpings och Värnamo sjukvårdsområde (årsredovisningen 
2007). Värnamo sjukvårdsområde utgörs av akutsjukhuset i Värnamo och tio 
vårdcentraler inom kommunerna Värnamo, Vaggeryd, Gislaved och Gnosjö. 
Akutsjukhuset i Värnamo är det minsta av landstingets tre sjukhus och förvalt-
ningen hade år 2006 drygt 1750 medarbetare. Ytterst ansvarig för förvaltningen 
är sjukvårdsdirektören. Till följd av att sjukvårdsområdet är relativt litet satsar 
förvaltningen främst på att erbjuda bassjukvård till sina medborgare. Förvalt-
ningen beskriver sig själv som ett lagom stort sjukhus där samarbete kring 
patienten är ett särdrag och förvaltningens styrka (www.lj.se).  

Figur 5.1. Landstingets organisation 
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Från och med den första januari 1997 kompletterades hälso- och sjukvårdslagen 
(1982:763 §31) med en ny paragraf som krävde att samtliga landsting skulle 
bedriva någon form av systematiskt kvalitetsarbete. Detta bidrog till att 
landstingsstyrelsen inom Landstinget i Jönköpings län fattade beslut om att 
Landstingsförbundets kvalitetssystem QUL (Qvalitet Utveckling Ledarskap) 
skulle användas som ledningsverktyg och som stöd för förbättrings- och 
utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvårdens patientvårdande verksamheter 
och i tillämpliga delar även inom övriga förvaltningar och verksamheter i 
landstinget (landstingets flerårsplan 1998-2000; landstingets flerårsplan 1999-
2001 med årsbudget för 1999; årsredovisning 2003; Ljungkvist et al. 2005). I 
landstingets flerårsplan för 1998-2000 går att läsa  

Kvalitetsutveckling är en förutsättning för att kunna bedriva 
effektiviseringsarbete. Det är därför nödvändigt att det påbörjade 
kvalitetsutvecklingsarbetet fortsätter och återspeglas i Lands-
tingets olika planerings- och uppföljningsdokument såsom 
flerårsplan, årsbudget, delårsrapporter och årsredovisning 
(flerårsplan för 1998-2000: 5).  

Landstingets utvecklingsarbete har under åren uppmärksammats genom en rad 
utmärkelser (årsredovisning 2002, 2003, 2004, 2005). I rapporten ”Iakttagelser 
om landsting” (Cederqvist & Hjortendal Hellman 2005), presenterad av Finans-
departementet, framhålls även Jönköpings läns landsting och dess systematiska 
förbättringsarbete som ett föredöme för en säkrare och effektivare sjukvård. I 
rapporten uppskattas att det arbetssätt som bedrivs inom Jönköpings landsting 
skulle kunna ge effektiviseringsvinster för hela sjukvården på minst 30 miljarder 
kronor. 

5.2. Ett verktyg introduceras i landstinget och 
utformas i samråd 

Arbetet med BSc startade inom Jönköpings läns landsting år 1996 (Christensson 
et al. 2000). Initiativtagaren och personen som introducerade konceptet var den 
nytillsatte verksamhetschefen på medicinkliniken vid Höglandssjukhuset. 
Genom en chefsutbildning kom han i kontakt med BSc och konstaterade att detta 
var en metod för att beskriva och värdera verksamheten som skilde sig starkt från 
det tidigare förfarandet att enbart beskriva verksamheten i pengar, vårdplatser 
och köer. BSc var dessutom en metod för verksamhetsuppföljning som 
fungerade tillsammans med klinikens ledningssystem (QUL). Som ett led i att 
införa konceptet i landstinget presenterades BSc under samma år för landstingets 
ledningsgrupp. 

Han [verksamhetschefen] kom till mig och sa att jag vill visa 
någonting nytt för dig som heter BSc. Jaha, sa jag det låter ju 
intressant. Vad han demonstrerade var ett BSc för länstrafiken. Jag 
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brukar skoja och lite skämtsamt säga att det var första gången som 
vi förstod länstrafikens affärsplan. (Landstingsdirektör vid 
Jönköpings läns landsting) 

Landstingets ledningsgrupp, bestående av stabschefer och förvaltningschefer, 
fascinerades av den nya metoden att beskriva och strukturera en verksamhet 
utifrån flera perspektiv. Som en följd därav beslutades det i november 1996 att 
en arbetsgrupp skulle tillsättas för att ta fram ett förslag för hur budgetprocessen 
och QUL-intentionerna kunde vägas samman. I en intern rapport daterad från 
1997 går att läsa: 

Förvaltningschefen gav i direktiv 96-12-12 uppdraget till en 
arbetsgrupp att se över de nuvarande formerna för verksamhets-
planering och anpassa dem till de grundläggande värderingarna i 
QUL. Arbetet skulle samordnas med det utvecklingsarbete som 
bedrivs centralt inom landstinget. […] en metod, balanserad 
kvalitetsutveckling, kommer att prövas inom några medicinska 
programgrupper enligt beslut i landstingsstyrelsen. Formulering av 
mål och nyckeltal anpassas till modellen balanserad kvalitetsanalys 
förutsatt att den försöksverksamhet som skall bedrivas i några 
medicinska programgrupper faller väl ut (Planering i samverkan – 
ny modell för verksamhetsstyrning, Värnamo sjukhus rapport 
1997-08-20).  

I augusti 1997 infördes BSc på försök på nio kliniker i landstinget; kvinno-
kliniken, medicinkliniken och ortopedkliniken på de tre sjukhusen (årsredo-
visning 1997). Under hösten arbetade de nio klinikerna med att ta fram vision, 
strategier och mätetal. Försök gjordes även till ett gemensamt verksamhets-
uppföljningssystem med gemensamma mått för de tre medicinska program-
grupperna. På grund av skillnader mellan de tre klinikerna visade sig dock detta 
arbete vara svårt. Arbetet med den första försöksverksamheten redovisades för 
politiker, landstingsledning, verksamhetschefer och ekonomer i början av 1999 
(Christensson et al. 2000). 

Arbetet med BSc inom Värnamo sjukvårdsområde startade även det tidigt. Den 
biträdande sjukvårdsdirektören återger hur han kom i kontakt med konceptet:  

Det var på våren 1997. Under ett möte på kansliet kom BSc på tal. 
Detta var något alldeles nytt och jag fick i uppdrag att åka på kurs 
för att förkovra mig i modellen. […] Det var en extremt dyr kurs. 
Jag tänkte att det måste vara en hel sal full med folk, men vi var 
väl inte mer än en fem till sex personer. Det var snudd på att det 
var fler kursledare än kursdeltagare. De [kursledarna] skulle 
förklara för oss idén bakom BSc, vilket de inte lyckades särskilt 
bra med. Däremot diskuterade vi planeringsfilosofi i generella 
termer. Hur som helst, när jag kom hem och vi tillsammans hade 
fått chansen att smälta all information så beslutade vi oss för att 
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pröva BSc. […] Sedan den dagen har vi haft BSc i Värnamo. Då 
introducerades det och sedan blev det kvar. (Biträdande 
sjukvårdsdirektör vid Värnamo sjukvårdsområde) 

En av de personer på kansliet som var starkt engagerad i det inledande försöks-
projektet på de nio klinikerna, vilket gick under namnet Balanserad Kvalitets-
analys (BKA), och som även föreslagit den ovan beskrivna kursen blev seder-
mera sjukvårdsdirektör för Värnamo sjukvårdsområde. Ekonomidirektören vid 
landstingets kansli förklarar att det kanske inte var så mycket verktyget som 
fångade den dåvarande sjukvårdsdirektörens uppmärksamhet, som kvalitets-
arbetet som låg där bakom. Den dåvarande sjukvårdsdirektörens engagemang 
bidrog således till att konceptet BSc inte enbart uppmärksammades inom 
försöksverksamheterna utan även inom andra delar av Värnamos verksamhet. I 
direktivet inför utformandet av verksamhetsplan och budget vid Värnamo 
sjukhus för år 1999 går att läsa: 

Under 1997 fastställde förvaltningschefen en principplan för att 
anpassa verksamhetsplaneringen till de grundläggande värdering-
arna i kvalitetsutvecklingen (värderingarna redovisas i QUL-
instrumentet). Förändringarna kommer att genomföras successivt 
med start i denna planeringsomgång. […] Begreppet balanserat 
styrkort/balanced scorecard introduceras. Se det som ett sätt att 
klarlägga och kommunicera basenhetens mål, dels inåt basenheten, 
dels med sjukhusledningen. När man väl gett sig tid att fundera 
och själv pröva faller det väl på plats i det övriga kvalitetsarbetet. 
Överensstämmelsen med QUL har varit vägledande vid valet av 
modell (Direktiv för verksamhetsplan/budget 1999, Värnamo 
sjukhus 1998-03-23). 

På landstingsnivå startade arbetet med BSc med att utforma en vision för lands-
tinget. Efter 400 timmars arbete i ledningsgruppen där all landstingsverksamhet 
hade gåtts igenom var ”hopkoket” nere i en A4-sida med text. Således fortsatte 
diskussionen till dess att en mening återstod; ”för ett bra liv i ett attraktivt län”. 
”För ett bra liv” åsyftar en god hälsa för länets medborgare där förebyggande 
arbete som god primärvård och specialistvård kan erhållas. Med ”Ett attraktivt 
län” avses att det skall finnas en attraktionskraft i länet och att medborgare skall 
erbjudas bra kommunikation i form av kollektivtrafik och kulturutbud. 

När samtliga i ledningsgruppen hade enats kring visionen fortsatte arbetet med 
att diskutera och ta fram strategiska mål, kritiska framgångsfaktorer, mått och 
handlingsplaner. Den stora skillnaden jämfört med tidigare planeringsarbete var 
att samtliga stabschefer och förvaltningschefer involverades i processen med 
framtagandet av BSc. 

Planer som vi tog fram innan BSc hamnade ofta i skåp och 
bordslådor. BSc, däremot, är ett väldigt bra verktyg för att skapa 
delaktighet och ur ledarskapssynpunkt så är delaktighet oerhört 
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viktigt. Så om vi bortser från det som står i BSc så blir processen 
en väldigt viktigt del i det här verktyget. (Landstingsdirektör vid 
Jönköpings landsting) 

I likhet med landstingets förfarande vid utformning av BSc har även Värnamo 
sjukvårdsområde engagerat hela ledningsgruppen, bestående av samtliga 
verksamhetschefer, sjukvårdsdirektör och biträdande sjukvårdsdirektör, vid 
utformandet av förvaltningens BSc. Under en årlig heldag träffas hela lednings-
gruppen och genom underlag och förutsättningar från de enskilda basenheterna 
arbetas årets BSc fram. Således är tanken att sjukvårdsområdets BSc skall 
byggas upp utifrån de förutsättningar som uppmärksammats ute i verksam-
heterna.  

Både på landstingsövergripande nivå och inom ledningen vid Värnamo 
sjukvårdsområde talades det om att verktyget BSc måste utformas på ett enkelt 
sätt. Initialt, förklarar den biträdande sjukvårdsdirektören vid Värnamo sjukhus, 
gjordes försök till att utforma BSc helt enligt läroboken och försök gjordes för att 
finna olika mått för olika perspektiv vilka skulle spegla en gemensam 
framgångsfaktor. Ambitionen att upptäcka måttkedjor var stor. Denna strävan 
fick dock överges på grund av den komplexitet som arbetet krävde. Istället 
eftersträvas idag endast de grova dragen från litteraturen kring BSc; det vill säga 
att avsikten med verktyget är att frågor vänds och vrids på och att de blir belysta 
utifrån olika perspektiv vilka tillsammans bildar en helhet. Betydelsen av 
enkelhet är även avgörande för att skapa den delaktighet kring verktyget som 
bland annat betonas av landstingsdirektören.    

Modeller där matematiska formler är involverade har en tendens 
att leva sitt eget liv för en elit som behärskar och kan det. BSc 
däremot kan du kommunicera med hela personalstyrkan. Vissa tar 
det till sig i större omfattning än andra, men det går att 
kommunicera budskapet i verktyget långt in i organisationen. […] 
Vi använder BSc som ett verktyg för planering och vi kan 
kommunicera kring modellen både med den centrala landstings-
ledningen, inom sjukvårdsområdets ledningsgrupp och med den 
medicinska professionen. (Personalchef vid Värnamo sjukvårds-
område) 

Genom att hålla verktyget enkelt är tanken från ledningens sida att medarbetare 
skall känna att BSc är begripligt och se nyttan för den egna verksamheten med 
att tillämpa verktyget. I idealsituationen skall medarbetare sålunda känna att de 
mäter för sin egen skull snarare än för ledningens. Verktyget behöver därför inte 
överarbetas utan istället eftersträvas ett engagemang som kan hålla uppe 
”styrfarten”. 
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5.2.1 Balanced scorecard kompletteras med nya verktyg 
Landstingsdirektören förklarar att en av förhoppningarna med att implementera 
verktyget BSc i landstinget var att ledarskapet och organisationen skulle 
utvecklas och förbättras. Tidigt insåg dock ledningen att BSc inte var eller är ett 
verktyg som per automatik öppnar några stängda dörrar. Det var istället ett 
verktyg som blev användbart först när det kompletterades med ett bra innehåll. 
Vidare upptäcktes att även om BSc var ett utomordentligt planerings- och 
uppföljningsverktyg så saknades vägvisning för hur landstinget skulle agera 
däremellan. Det behövdes ett strukturerat tillvägagångssätt för att ta till sig nya 
kunskaper, nya metoder och nya angreppssätt och en tydligare utgångspunkt i 
patientorientering och kompetensförnyelse. Som en följd därav 
uppmärksammades år 2001 det internationella projektet Pursuing Perfection 
(PP). PP leds av Institute for Healthcare Improvement (IHI) i Boston och dess 
uppdrag var att utmana ett antal amerikanska hälso- och sjukvårdssystem att 
överbrygga det kvalitetsgap som hade iakttagits mellan vad som presterades i 
sjukvården och vad den kliniska vetenskapen ansåg var möjligt. Jönköpings 
landsting ansökan om att få delta i projektet som en europeisk 
referensorganisation beviljades och således kom de att bli en del av projektet där 
övriga deltagare var ett antal sjukvårdshuvudmän i USA, Storbritannien och 
Nederländerna. Samarbetet syftade till att definiera strategiskt viktiga områden 
och förändra och utveckla dessa i samverkan. Jönköpings läns landsting valde att 
benämna sitt arbete ”Att åstadkomma bästa möjliga” och utvecklingsarbetet fick 
titeln Uppnå perfektion (Ljungkvist et al. 2005; Larsson 2005).  

En av de drivande krafterna bakom Uppnå perfektion blev landstingets 
utvecklingsenhet och drivmotor för lärande och förnyelse, Qulturum. För att få 
ordning och handlingskraft i utvecklingsarbetet beslutades att arbetet skulle 
fokuseras kring sex strategiskt viktiga målområden: tillgänglighet, prevention/ 
egenvård, samverkan, kliniskt förbättringsarbete, patientsäkerhet och bra läke-
medelsanvändning. Med tillgänglighet avses att landstinget skall klara de vård-
garantier som finns uppställda, att köer skall minskas och att det skall vara lätt att 
komma fram på telefon. Prevention innebär att landstinget skall arbeta för att 
undvika skador i vården, förhindra övervikt och fetma samt arbeta för att minska 
antalet ungdomar som nyttjar alkohol och tobak. Samverkan syftar på att se hela 
vårdkedjan i sitt sammanhang och att tänka i flöden och processer snarare än att 
se varje verksamhet som en isolerad ö. Kliniskt förbättringsarbete handlar om att 
tillämpa de bästa vårdmetoderna och att hålla höga standarder i internationell 
jämförelse. Att följa upp incidentrapporter och arbeta för att standardisera 
omhändertagandet är arbeten som fortlöper kring det strategiska området 
patientsäkerhet. Slutligen handlar bra läkemedelsanvändning om att uppmärk-
samma över- under- och felanvändning av läkemedel, bland annat i samarbete 
med apotekare (Ljungkvist et al. 2005, www.lj.se).  

För att få ihop planering och resultat i BSc lyfts projektet Uppnå perfektion fram 
som en viktig pusselbit (årsredovisning 2005). Samtliga medarbetare inom 
vården förväntas ingå i minst ett av de förbättringsprojekt som erbjuds genom 
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Qulturum. Projekten med aktionsbaserat lärande lär ut nya metoder och verktyg 
för att förbättra och effektivisera arbetssättet ute på klinikerna och därigenom 
uppnå de satta målen. Genom det internationella samarbetet är tanken att erfaren-
heter skall delas, att sjukvårdshuvudmännen skall fungera som sporre i det egna 
arbetet och att jämförelser mellan resultat skall kunna genomföras. Inom 
projektet har det därför utvecklats ett antal så kallade systemmått, reviderade i 
budget 2007 med flerårsplan 2008-2009, som skall användas för benchmarking 
mellan de sjukvårdshuvudmän som ingår i Pursuing Perfection samt för att se 
trender i den egna utvecklingen (www.lj.se).  

I takt med att förbättringar uppnås växer också behovet av att 
kunna mäta förändringar, inte bara på individ- eller på enhetsnivå, 
utan på samma sätt i hela hälso- och sjukvården. Det finns en 
poäng i att jämföra sig med andra hälso- och sjukvårdssystem. 
Därför följs ett antal landstingsövergripande så kallade systemmått 
(årsredovisningen 2004: 14). 

Förändringsarbetet och utvecklingen av BSc var dock inte klart i och med det 
internationella samarbetet, utan det strategiskt viktiga området samverkan visade 
sig vara av större betydelse för utveckling än vad som först hade uppmärk-
sammats. Det fanns således ett behov av att betona landstinget som ett system. 
Qulturum kom genom denna insikt i kontakt med Demings principer13 och 
konsekvensen blev att en systembild konstruerades för landstinget där kärn-
verksamheterna och patienten ställdes i centrum.  

Redan 2002 utvecklade sjukvårdsledningen och verksamhets-
cheferna i Storgrupp sjukvård14 denna systembild för hälso- och 
sjukvården i vårt landsting. Systembilden är en ”kartbild” över alla 
processer och deras kopplingar till varandra. Styrkan i bilden är att 
den visar vad som görs, mängden processer, funktioner och länkar 
och väcker frågor kring vem som är ansvarig för dessa, snarare än 
vem som finns var, rent organisatoriskt (Ljungkvist et al. 2005: 9). 

Utvecklingen över tid har visat att BSc är ett verktyg som behöver kompletteras. 
Förändringsarbete måste även fortgå överallt och samtidigt. För landstinget i 
Jönköpings län har det visat sig framgångsrikt att testa många idéer i liten skala. 

––––––––– 
13 William Edwards Deming var en betydande person inom Total Quality Management (TQM)- 

rörelsen. Deming var upphovsman till förbättringscykeln eller PDSA-cykeln. Deming anses även 
vara den förste som utvecklade ett systemtänkande i arbetet med organisationsförbättringar. I 
Demings filosofi läggs fokus på eliminering av spill och att arbeta med kontinuerliga förbättringar. 
Demings filosofi finns sammanfattad i fjorton principer för kontinuerligt och långsiktigt arbete för 
förbättrad kvalitet och ökad produktivitet (Wilkinson 1998). 

14 Storgrupp sjukvård är en arena där samtliga verksamhetschefer möts tillsammans med 
landstingsdirektören och diskuterar strategiska frågor. Under mötena som sker fem gånger om året 
betonas bland annat att utveckling är en förutsättning för en ekonomi i balans.  
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På detta sätt kan guldkornen vaskas fram. Ständigt förbättringsarbete kan dock i 
vissa situationer vara ett tungt lass att dra. 

Förra veckan fick jag frågan om det här är enkelt. Nej det är inte 
enkelt, svarade jag. I vår organisation är merparten av våra 
medarbetare högskoleutbildade som är vana vid att ha en klar 
uppfattning om vad som är det rätta sättet att utföra en uppgift. Att 
få dem att tänka i standardiserade banor är en kamp som måste 
vinnas varje dag för att vi skall dra åt rätt håll. (Ekonomidirektör 
vid Jönköpings läns landsting)  

I en verksamhet med stor andel högskoleutbildade är det viktigt att visa på nyttan 
av de olika förbättringsåtgärderna. Så länge medarbetarna inte ser nyttan 
kommer de inte heller att arbeta efter det givna konceptet, påpekar 
ekonomidirektören. 

5.2.2 Mot likformighet mellan visioner och mått 
Som ovan nämnts har ledningsgrupperna inom landstinget och inom förvalt-
ningen Värnamo sjukvårdsområde formulerat respektive vision och mått internt. 
Genom uppbyggnad och decentralisering har BSc således existerat på de båda 
nivåerna under flera år. Detta förfaringssätt ändrades dock inför budgetåret 2004 
och istället tog begreppen nedbrytning och systemsyn över. Förfaringssättet 
förklaras med att det initialt i arbetet med BSc var viktigt att varje förvaltning 
fick ”pröva sina egna vingar” för att skapa engagemang och en positiv attityd 
kring arbetet med BSc. Efterhand som verktyget etablerade sig på de tre 
förvaltningarna och på basenheterna, växte dock många olika blommor fram. 
Som en följd därav satte den centrala ledningen inför år 2004 ner foten genom att 
kräva en uppstramning av konceptets utformning.  

Från och med år 2004 så sa vi att styrkorten måste vara lika. Alla 
har fått tänka till vilket har skapat ett engagemang, men nu måste 
vi vända på detta. Nu är det ett hierarkiskt styrkort som skall gälla. 
För det är ett styrkort och då måste ledningen ha ett avgörande 
inflytande på innehållet. […] Man kan tycka att vi borde ha gjort 
detta från början, vänt på tillvägagångssättet, men då tror jag inte 
att vi hade fått samma engagemang för då hade det varit något som 
beordrats uppifrån och det hade man aldrig köpt. (Ekonomidirektör 
vid Jönköpings läns landsting) 

Landstingsdirektören förklarar att kravet på att förvaltningar och basenheter skall 
arbeta aktivt med de fem strategiska målområdena och sätta in sin egen verksam-
het i ett system medför att likformighet snarare än mångfald blir väsentligt. Att 
acceptera att ledningen inte är enhetlig skulle således skicka ut fel signaler till 
verksamheten. Enhetligheten måste därför inledas på ledningsnivå för att 
slutligen följa rakt genom hela landstinget. Det nya förfarandet är även tydligt i 
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årsredovisningarna från 2004 och 2005 där det går att läsa att nya mål och mått 
utifrån en helhetssyn och ett systemtänkande under perioden kommer att 
komplettera den traditionella uppföljningen av prestationsmått i verksamhets-
statistik.  

Då intervjuerna genomfördes våren 2005 var det tydligt att tveksamheter till den 
nya utformningen existerade på förvaltningsnivå. Inom sjukvårdsområdet 
Värnamos ledning påpekades det att mycket av utvecklingskraften i landstinget 
kommer ifrån den operativa verksamheten. Som en konsekvens därav är det 
viktig att inte strypa den kreativitet som finns inom verksamheten genom en 
alltför formell utformning. Tyglarna för utformning på basenhetsnivå har därför 
varit relativt lösa. Samtidigt betonas vikten av att basenheterna känner att de 
råder över verktyget och att de själva har tämligen stor frihet att formulera sitt 
BSc för att arbetet med verktyget skall kännas inspirerande.  

Vår tanke med BSc var initialt att skapa ett styrkort som skulle gå 
från landstingets högsta nivå och ut i hela verksamheten. En 
grundprincip i det här arbetssättet är att alla skall jobba i ett 
löpande led med samma inriktning. De mål som man fastställer på 
den övergripande nivån skall genomsyra planeringen ändå ut till 
verksamhets- och avdelningsnivå. […] På senare tid har lands-
tinget allt mer styrt mot ett koncerntänkande. De för ett koncern-
resonemang och anser att vi bör arbeta med samma frågor inom 
landstingets samtliga delar. Vi skall arbeta med tillgänglighet, vi 
skall utföra samma mätningar och vi skall ha fokus på samma 
frågor. […] Jag anser att det är viktigt i vissa sammanhang att man 
agerar som en koncern, för vi är en koncern, men även om man 
agerar som en koncern så måste varje förvaltning arbeta efter sina 
förutsättningar, och här har vi olika bilder av det hela. 
(Ekonomichef vid Värnamo sjukvårdsområde) 

Tveksamheten mot att alla verksamheter skall utföra samma mätningar syns även 
tydligt i Christensson et al. (2000) och deras beskrivning av arbetet med att 
införa BSc på de tre medicinklinikerna i landstinget. Författarna uttrycker det 
som att en risk med att låta den centrala landstingsledningen utforma krav på 
vilka uppgifter som skall redovisas är att de olika enheterna endast kommer att 
redovisa siffror som någon annan begärt. Förfarandet, uttrycker de, skulle kunna 
vara ett effektivt sätt att ta död på det engagemang som byggts upp och finns hos 
personalen idag.  

I årsredovisningen för åren 2002, 2003 och 2004 presenteras i stort sett samma 
systemmått på liknande sätt genom ett spindeldiagram (se figur 5.2). Även då 
måtten i stort är de samma i årsredovisningen för år 2005, har landstinget lämnat 
spindeldiagrammet bakom sig och den uppställning som går att finna i budget 
2007 med flerårsplan 2008-2009 visar en helt ny visuell presentation av 
perspektiv, framgångsfaktorer, systemmätetal och utvecklingsområden. Den nya 
uppställningen går att finna i bilaga 3.  
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Figur 5.2. Balanserat styrkort i Jönköpings läns landsting 2004 (Årsredovisning 
2004) 

En svårighet som landstinget sedan länge brottats med är problemet med att mäta 
vårdkvalitet och effektivitet. Ekonomidirektören beskriver utvecklingen kring 
mätningarna från implementeringen av BSc. 

Många gånger så tog jag exemplet att man måste inse att sjukvård 
inte är lika enkelt som ett löpande band hos Volvo. Där kan de stå i 
slutändan och stämpla fungerar eller fungerar inte, men i sjuk-
vården har vi en helt annan situation. En del kommer inte fram till 
”slutet av processen”, de dör i vår organisation, och andra kommer 
fram men vi vet inte med säkerhet om det som gjorts är bra eller 
dåligt. Denna inställning hade jag tidigare. Men det finns så 
mycket som går att mäta och som man måste ta till sig särskilt 
gällande kvalitetsarbete. Har vi de bästa behandlingsmetoderna? 
Praktiserar vi säker läkemedelsföreskrivning? Om vi börjar tänka 
och arbeta på det sättet då kan vi få en uppfattning om det fungerar 
eller inte fungerar i slutändan, och det är först då som vi kan se om 
vi har god hushållning av våra resurser. (Ekonomidirektör vid 
Jönköpings läns landsting) 
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Att finna mått och målvärden som kan redovisa effekterna av det som sker i 
verksamheten är således inte alldeles enkelt. Som en följd därav blandas idag 
mått i BSc som mäter effekter med aktivitetsfrämjande mått. Ett bra exempel är 
måttet erbjudande av rökavvänjning och viktminskning. Måtten i sig visar på att 
en aktivitet har startat, men däremot inte hälsoläget i form av minskad andel 
rökare eller viktminskning bland medborgarna. Ambitionen är dock att försöka 
fånga effektiviteten i landstinget genom att väga samman olika mätningar 
däribland produktivitetsmätningar, mätningar som görs i nationella kvalitets-
register och mätningar kring tillgänglighet. 

5.2.3 Ekonomiperspektivet överordnat 
Genom införandet av verktyget BSc har fyra perspektiv på verksamheten gjort 
sig gällande. Då ett beslut skall tas eller en fråga skall diskuteras är tanken att 
konsekvenserna i samtliga perspektiv bör belysas för att ett fylligare besluts-
underlag skall erhållas. BSc ger en helhetsbild och en balans, lyder det i årsredo-
visningarna. Fullmäktige har formulerat sju strategiska mål för landstinget. 
Dessa utgörs av bra folkhälsa, god vård, regional utveckling, aktiva länsbor, 
delaktig personal, samverkan och god ekonomisk hushållning. God hushållning 
beskrivs dock som det övergripande målet för Jönköpings läns landsting i 
verksamhetens årsredovisningar (2002, 2003, 2004, 2005).  

Förr dryftades enbart om man höll sin ekonomiska ram eller inte. 
Sedan kom BSc med balanserad styrning och då utgjorde det 
ekonomiska perspektivet endast en del av helheten. Somliga fick 
därför för sig att det var i sin ordning om de klarade att hålla målen 
i de andra tre perspektiven trots att kostnaderna rusade iväg. Så 
den resan fick vi också göra och förklara att perspektiven inte har 
samma vikt. Det ekonomiska perspektivet är överordnad de övriga. 
(Ekonomidirektör vid Jönköpings läns landsting) 

Ekonomidirektören understryker att vid målkonflikter är det fastställt att de 
ekonomiska målen är övergripande övriga mål. Endast vid starka skäl kan det 
vara acceptabelt att släppa de ekonomiska målen till fördel för något annat. En 
sådan situation bör dock föregås av en diskussion i den kontinuerliga upp-
följningsdialogen som följer mellan den centrala ledningen och förvaltningarna. 
Även om ekonomiska mål är övergripande uttrycker flera intervjupersoner att 
vilket perspektiv som fokuseras kan bero på situationen och det egna intresset. 
En medarbetare med vårdinriktning i sin ledningsfunktion fokuserar troligen i 
större utsträckning på processer och lärande och förnyelse. 

Hur man ser på förhållandet mellan perspektiven varierar 
förmodligen från år till år. Har man obalans i ekonomi så framstår 
ekonomi som det väsentligaste, men prioriteringar kan bero på 
vilka delar av BSc som man direkt arbetar med. Jag som ekonomi-
chef anser att det ekonomiska perspektivet är lite viktigare. […] 
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Men samtliga fyra perspektiv betjänar varandra. De befruktar 
varandra kan man nog påstå. (Ekonomichef vid Värnamo 
sjukvårdsområde) 

Även om ekonomiperspektivet framstår som det perspektiv som det läggs störst 
tonvikt på, så framhålls begreppet balans och helhetsbild mellan perspektiven. 
Biträdande sjukvårdsdirektören i Värnamo förklarar att initialt diskuterades det 
väldigt mycket vad som egentligen åsyftades med begreppet balans. Inom 
förvaltningen har man dock slagit fast att balans bör tolkas så enkelt som en 
balans mellan perspektiven där varje fråga följaktligen belyses ur olika syn-
vinklar. Ekonomichefen vid Värnamo sjukvårdsområde talar om att perspektiven 
befruktar varandra. Med balans avser han att varje perspektiv skall ha ”en 
tillfredsställd nivå”, det vill säga ambitionen skall vara att klara de ekonomiska 
förutsättningar och samtidigt hålla så hög nivå som möjligt inom de resterande 
perspektiven. Samma tolkning av begreppet balans återkommer i flera interna 
dokument där bland annat följande går att läsa: 

Begreppet balansering är centralt. Det innebär dels att målen och 
nyckeltalen sinsemellan beskriver viktiga aspekter för 
utvecklingen (för att nå de övergripande målen med strategin), dels 
att värdena på nyckeltalen balanserar varandra. Exempel: det 
kanske inte finns utrymme att nå samtliga önskvärda mål under 
planeringsperioden. Ambitionsnivån för ett mål får då sättas lägre 
till förmån för något annat mål. BSK [BSc, min anmärkning] är ett 
pedagogiskt instrument för att föra en sådan diskussion (Direktiv 
för verksamhetsplan/budget 1999, Värnamo sjukhus 1998-03-23). 

5.3. Den praktiska användningen av BSc 
centralt och på förvaltningsnivå 

För Jönköpings läns landsting har verktyget BSc den primära uppgiften att 
fungera som ett planerings- och uppföljningsverktyg. I budgeten (2007) beskrivs 
BSc som ett hjälpmedel för budget och flerårsplaneringsarbetet. Utgångspunkter 
i BSc-arbetet är att konkretisera planer till tydliga och mätbara mål, formulera 
handlingsplaner och vidta åtgärder för att förbättra verksamheten. BSc är således 
ett viktigt styrinstrument inom landstinget för att kommunicera planer och 
resultat. Verktyget beskrivs även fungera som kompass under året genom att det 
är enkelt att se var man befinner sig i förhållande till uppsatta mål.  

I landstinget är arbetet med BSc samordnat med budgetprocessen. Med detta 
avses att budget och flerårsplan men även årsredovisning och andra dokument 
upprättas i enlighet med BSc:s struktur. Verksamheten beskrivs således i samt-
liga dokument utifrån de fyra perspektiven. Landstingsdirektören förklarar att det 
finns två anledningar till att samtliga dokument utformas i enlighet med den 
struktur som återfinns inom BSc. För det första bidrar den konsekventa 
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strukturen till att medarbetare blir förtrogna med utformningen. Landstings-
direktören återger att pedagogiken bakom agerandet ligger i att försöka göra 
dynamiken, förändringen, till en trygghet. För det andra kan strukturen i BSc ses 
som en symbol för det förhållningssätt och den dynamik som landstinget arbetar 
efter. Landstingsdirektören betonar att förhållningssätt inte är något som man 
ändrar på. Eftersom medarbetare inte alltid agerar i enlighet med ledningens 
önskemål utan istället arbetar efter den metod som de är övertygade om är rätt, är 
det viktigt att förmedla kunskapen kring de metoder och förhållningssätt som den 
centrala ledningen förespråkar. Genom att vara konsekvent med strukturen vid 
utformning av dokument kan detta uppnås.  

Flertalet intervjupersoner både på koncernnivå och inom förvaltningsledningen 
påpekar att verktyget BSc har hjälpt till att systematisera och strukturera 
planeringsprocessen.  

I budgetarbetet, före BSc:s tid, så resonerade vi nästan uteslutande 
i termer av kronor och statistik. Idag beskrivs hela verksamheten, 
vilket gör att budgeten hänger ihop på ett mycket tydligare sätt. Vi 
kan idag se både hur vi arbetar fram våra processer, hur vi driver 
lärande och utveckling och patientens tillfredsställelse samtidigt 
som vi får information om de ekonomiska utfallen. Vi får 
information om samtliga delar samtidigt och vi får informationen i 
ett samlat dokument vilket jag anser är bra. (Ekonomichef vid 
Värnamo sjukvårdsområde) 

Genom att spegla flera aspekter i ett och samma dokument blir beslutsunderlagen 
fylligare samtidigt som konsekvensanalyser kan genomföras. Förutom fler 
aspekter har planeringsprocessen även systematiserats med en början i visions-
formulering och med ett slut i konkreta handlingsplaner. På förvaltningsnivå 
upplevdes systematiseringen och den årliga processen däromkring som en 
förutsättning när arbetet skulle inledas på basenhetsnivå. 

Det handlar inte bara om att mäta utan det handlar även om att ha 
igång en process under hela året. Planering sker året runt, det var 
en av våra utgångspunkter. (Biträdande sjukvårdsdirektör vid 
Värnamo sjukvårdsområde) 

Den biträdande sjukvårdsdirektören förklarar vidare att budgetarbetet på bas-
enhetsnivå tidigare upplevdes som en proformasak som skulle genomföras i 
början av året för att därefter inte plockas fram förrän årsrapporten skulle 
skrivas. En avsikt från förvaltningsledningens sida med att strukturera budget-
arbetet enligt BSc var följaktligen att bryta detta mönster och få igång en levande 
process. Årligen genomför förvaltningsledningen två så kallades verksamhets-
träffar med basenheterna som ett led i att stämma av hur arbetet mot de uppsatta 
målen fortlöper.  
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På samma sätt som basenheterna rapporterar gentemot förvaltningen skall 
förvaltningen i sin tur svara mot koncernen landstinget. Uppföljningar av detta 
slag sker dels som månadsrapporter, där resultatet för vissa specifika mått 
förmedlas, dels som tertialrapporter med en något utförligare analys och slutligen 
som en årsrapport. Det är huvudsakligen genom dessa rapporter som koncernens 
uppsatta mål följs upp. 

Den ökade centraliseringen med gemensamma systemmått för samtliga förvalt-
ningar kan uppfattas som ett led i att tydliggöra det uppdrag som koncernen har 
givit förvaltningarna och i sin tur det uppdrag som förvaltningarna ger bas-
enheterna. Utvecklingsdirektören vid landstinget uttrycker det som att BSc kan 
vara ett knivskarpt styrverktyg när så behövs. Med detta åsyftas att mål och 
mätningar tydliggör uppgifter och vad som åstadkommits under året. Personal-
chefen förklarar att det idag mäts nästan hysteriskt. Samtidigt är det svårt att se 
en metod som skulle kunna vara starkare än att mäta. 

5.3.1 Förbättringsarbete som en filosofi och en kultur 
I belysningen av BSc:s utveckling över åren blir en röd tråd tydlig. Redan initialt 
fanns en stark koppling mellan planeringsverktyget BSc och det pågående 
kvalitetsarbetet. Under årens lopp har verktyget BSc kompletterats med nya 
väsentliga delar som förändringsarbetet Uppnå perfektion samt samverkan 
genom en systemsyn. Förståelsen för att lärande och förnyelse är de metoder som 
krävs för att en kunskapsorganisation som hälso- och sjukvården skall kunna 
utvecklas och förbättras har således ständigt funnits där. Landstingsdirektören 
beskriver BSc som ett angreppssätt där kvalitetsarbetet har integrerats i 
planeringen och beskrivs utifrån olika perspektiv. Verktyget BSc är följaktligen 
inte ett statiskt sätt att se på verksamheten, utan istället lyfts förändring, 
förbättring och dynamik fram i verktyget. I dessa sammanhang spelar lands-
tingets utvecklingsenhet Qulturum och dess metodiska förbättringsarbete en 
mycket viktig roll.  

Och just den här dynamiken är något som tar väldigt, väldigt lång 
tid att få in i en organisation som kanske uppfattas som gammel-
dags och byråkratisk och som tidigare har styrts väldigt 
hierarkiskt. (Landstingsdirektör vid Jönköpings läns landsting) 

Enligt landstingsdirektören kan BSc även ses som ett förhållningssätt eller en 
filosofi som landstinget i stort arbetar efter. Förhållningssättet skall bidra till att 
vidga vyerna i olika perspektiv samtidigt som dynamik blir ett viktigt begrepp. 
Att ständigt arbeta med små kvalitetsförbättringsarbeten och att se lärande och 
förnyelse som en strategi beskrivs som viktiga delar i det förhållningssätt som 
landstinget arbetar efter.  
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Verksamheten måste få en kultur i vilken alla har ett eget 
förbättringsansvar inom ramen för en strategi. (Landstingsdirektör 
vid Jönköpings läns landsting) 

Redan i direktivet för verksamhetsplan/budget 1999 vid Värnamo sjukhus (1998-
03-23) går det att läsa att BSc rätt använt kan användas som ett förbättrings-
verktyg. Med verktyget blir det möjligt att mäta förbättringar, fokusera på 
orsakssamband och ställa kostnader i relation till kvalitet och effektivitet. I den 
interna rapporten ”Framtiden är nu” (Ljungkvist et al. 2005) beskrivs kvalitet 
som landstingets övergripande organisationsstrategi. Delar som utgör denna 
strategi är landstingets vision, dess fokusering på strategiska målområden, 
systemtänkande, redovisningar i BSc, planering i budget och flerårsplan, 
sammanställningar av systemmått och rapportering samt jämförelse med bland 
annat andra sjukvårdssystem i Pursuing Perfection projektet.  

5.3.2 Dialogen som en del av styrningen 
Planering avser dock inte enbart att dokument skall upprättas enligt en viss 
struktur utan planer måste även kommuniceras. Genom kommunicering av 
planer och mål upprätthålls en kontinuerlig dialog mellan olika organisatoriska 
nivåer och intressenter samtidigt som det skapas delaktighet kring verktyget och 
planeringsarbetet.  

Som jag ser det är BSc egentligen ett kommunikationsinstrument. 
För planering handlar i mångt och mycket om kommunikation. 
Vad jag avser är att om vi endast är två personer som skall driva 
ett företag så kan vi ha all information i huvudet och lätt komma 
överens. Men vi är nästan 2000 anställda [inom förvaltningen] och 
det är klart att då behövs det något verktyg för att kommunicera. 
[…] Styrning handlar om att kommunicera och även om att sätta 
riktmärken och mål för vad du vill uppnå. Men riktmärken och mål 
måste kommuniceras ut för annars har dessa ingen funktion. 
(Biträdande sjukvårdsdirektör vid Värnamo sjukvårdsområde) 

I citatet ovan kan två olika former av kommunikation urskiljas. På förvaltnings-
nivå associeras kommunikation med styrning av förvaltningens verksamhets-
områden. Intervjupersoner tillhörande förvaltningsledningen förklarar att genom 
verktyget BSc har inte bara planeringsarbetet utan även dialogen mellan 
förvaltningsledning och verksamhetsområden strukturerats. Den tydlighet som 
följer mål, mätningar och utfall medför att det blir lättare att föra en dialog om 
prestationer i verksamheten. Genom att mätningar görs både i förhållande till 
målvärden och till mål om att påbörja aktiviteter har dialogen fått en allt större 
betydelse och som en följd därav blivit mer levande. 

Det viktiga är egentligen inte BSc utan att vi har en dialog som är 
levande och någorlunda systematisk. BSc är ett bra illustrations-
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medel för det visar en mål-medel-hierarki, men man skall inte tro 
att det är något mirakelverktyg som automatiskt löser svåra 
problem om det implementeras. (Biträdande sjukvårdsdirektör vid 
Värnamo sjukvårdsområde) 

Den levande planeringsprocess som var en av intentionerna med införandet av 
BSc på förvaltningsnivå har medfört att dialogen kring prestationer och resultat 
även har blommat upp. En levande dialog förs genom de verksamhetsträffar som 
genomförs två gånger om året mellan förvaltningsledningen och respektive 
verksamhetsområde. Som tidigare nämnts har kliniker och verksamhetsområden 
fått relativt fria händer att utforma och sätta mål efter vad de vill belysa. BSc 
som ett styrverktyg blir istället tydligt i dialogen mellan förvaltningsledningen 
och de operativa verksamheterna. Den biträdande sjukvårdsdirektören uttrycker 
dialogens styrförmåga av beteende enligt följande:  

Upprepar du ett mål tillräckligt många gånger och efterfrågar du 
ett resultat tillräckligt många gånger så får du så småningom ett 
resultat, och detta förfarande är också en form av styrning. 
(Biträdande sjukvårdsdirektör vid Värnamo sjukvårdsområde) 

Styrförmågan i dialogen återfinns även mellan koncern och förvaltning i 
samband med de månatliga sammankomsterna där utvecklingen diskuteras. 
Diskussionerna kring varför ett mål har uppfyllts eller ej samt vilka eventuella 
åtgärder som skall vidtas är en mycket värdefull dialog som genom verktyget 
BSc blivit strukturerad och samtidigt enkel att föra.  

Den andra formen av kommunikation i samband med BSc som är tydlig inom 
landstinget är kommunicering för att skapa delaktighet kring arbetssättet att sätta 
upp mål och mäta. Ekonomidirektören vid landstinget tydliggör att BSc är ett 
verktyg som inte gör nytta förrän det fylls med något bra innehåll. 
Kommunicering kan ses som en av de delar som är väsentliga för att verktyget 
skall förbli levande. Landstingsdirektören uttrycker det som att arbetet kring BSc 
är ett processinriktat arbete som förutsätter en dialog. Genom dialogen föds en 
gemensam syn på hur verksamheten skall arbeta och delaktighet medför i sin tur 
att alla drar åt samma håll. Både landstingsdirektören och ekonomidirektören 
betonar att delaktighet inte går att formulera i en att-sats, det vill säga delaktighet 
går inte att beordra eller besluta. Istället föds delaktighet genom dialog där det 
gäller att vässa argumenten, övertyga och lirka.  

5.3.3 Ett verktyg för internt bruk men med blickar utåt 
Engagemanget kring verktyget BSc är mycket stort både på koncern- och 
förvaltningsnivå. Uppfattningen om huruvida betydelsen av BSc som styrverktyg 
har varit störst mellan koncern- och förvaltningsnivå eller mellan förvaltning och 
basenheter skiljer sig åt mellan intervjupersonerna. Ekonomidirektören förklarar 
att BSc är ett styrdokument som har utvecklat planerings- och budgetarbetet 
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mellan koncern och förvaltning och att det troligen är mellan dessa 
organisatoriska nivåer som verktyget har haft störst betydelse.  

Att informationsflödet till koncernen har utvecklats betonas även på 
förvaltningsnivå. Dock anser flera intervjupersoner inom förvaltningsledningen 
att BSc:s betydelse på basenhetsnivå är mycket intressantare än användningen 
mellan förvaltning och koncern. Resonemanget förklaras med att mätvärden blir 
mer koncentrerade ju högre upp i organisationen de presenteras. På förvaltnings-
nivå eller verksamhetsnivå eller kanske till och med på avdelningsnivå blir det 
således lättare att utreda och analysera orsakerna bakom måttens resultat.  

Betydelsen av BSc för de administrativa verksamhetsområdena lyfts även den 
fram som väsentlig. Verksamhetschefen för personalavdelningen vid Värnamo 
sjukvårdsområde beskriver hur varje delområde inom personalavdelningen har 
utvecklat ett eget BSc som följs upp i samråd med verksamhetschefen varje 
månad. Mål för dessa enheter formuleras genom en sammanvägning av vad som 
framkommer i landstingets budget och flerårsplan och de förväntningar som 
övriga verksamhetsområden beskrivit vid de årliga verksamhetsträffarna. BSc 
blir därigenom ett verktyg dels för att strukturera behov från huvudverksamheter 
i organisationen, dels för att ta till sig övergripande mål och bryta ner dessa för 
att passa den egna verksamheten.  

Även då BSc främst används för att upprätta och kommunicera en bild internt, 
existerar externa aktörer som har önskemål om hur verksamheten skall drivas. 
Krav och rekommendationer ställs bland annat från specialistföreningar och 
socialstyrelsen. Mätningar i alla dess former är således eftersträvansvärda och 
efterfrågade.   

Vi eftersträvar någon form av transparens, att vem som helst skall 
kunna granska om vi är dåliga eller bra medicinskt. För 
transparens kommer att efterfrågas i allt större omfattning och det 
är lika bra att ta tjuren vid hornen och vara med och påverka hur 
detta skall ske. Men det blir inte enkelt. Det är inte enkelt att hitta 
entydiga siffror som inte kan misstolkas. (Biträdande sjukvårds-
direktör vid Värnamo sjukvårdsområde) 

Problemet med att finna bra mått för vårdkvalitet och effektivitet återspeglas 
även i problem i samband med strävan efter transparens. För det första kan olika 
mått användas för en och samma företeelse på olika basenheter. Således är 
jämförelse mellan snarlika prestationsmått inte alltid lämplig. Vidare upplever 
medarbetare inom sjukvårdsledningen i Värnamo att medicinskt professionella 
ibland uppvisar en försiktighet med att lämna ut medicinska resultat. För en 
person som inte är insatt i det medicinska arbetet kan mått tolkas felaktigt. 
Följaktligen kan medicinska mätningar uppfattas både som något positivt för 
ökad transparens samtidigt som det kan bli siffrornas förbannelse. En siffra blir 
lätt en sanning och en högre siffra upplevs alltid som bättre än en lägre trots att 
den sedd ur sitt sammanhang inte alltid behöver vara det.  
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5.4. BSc inom medicinsk verksamhet 
Arbetet med BSc på medicinsk professionell nivå inleddes under lite olika 
former för kvinnokliniken och anestesikliniken vid Värnamo sjukvårdsområde. 
Kvinnokliniken var en av de verksamheter som ingick i försöksprojektet 
”Balanserad Kvalitetsanalys” och verktyget BSc introducerades och infördes 
således redan år 1997 som ett försök att förändra planeringsarbetet. För 
anestesikliniken tog arbetet med att planera verksamheten i enlighet med BSc 
fart två år senare. I båda fallen inbjöds verksamhetschefen från medicinkliniken 
vid Höglandssjukhuset att introducera verktyget. 

I början så förstod man knappt någonting. Man förstod inte vad 
BSc skulle vara bra till och i olika sammanhang talade de om olika 
saker. Man talade om balanserat styrkort, Balanced scorecard och 
om BSc och det tog sin tid innan man kom på att det var en och 
samma sak, att det var samma ord. Men det är en resa vi gjort och 
utan tvivel har man lärt sig mycket. (Vårdenhetschef på 
kvinnokliniken) 

De berättade om strategiska mål och framgångsfaktorer och när 
man aldrig ens hade hört talas om orden strategiska mål, 
framgångsfaktorer, nyckeltal och mätetal så gav det inte särskilt 
mycket. När vi sedan skulle arbeta fram ett styrkort i egen regi på 
avdelningen så frågade vi oss: vad var det vi skulle göra? Är det ett 
strategiskt mål eller är det en framgångsfaktor? Vad är mätetal och 
vad är nyckeltal? Det var jättesvårt och det krävdes en ordentlig 
kraftansamling för att få ihop det hela. Inför nästkommande år 
kunde föregående års BSc fungera som mall vid framarbetandet. 
(Vårdenhetschef på anestesikliniken)  

Som framgår var initieringen inte alldeles enkel. Många nya begrepp gjorde sig 
gällande och diskussioner fördes inom kliniken samtidigt som arbetsgrupper 
experimenterade med utformningen av verktyget. 

När beslutet om att verksamhetsplaner och verksamhetsberättelser skulle skrivas 
enligt BSc kom år 1999, tog ledningsgruppen på kvinnokliniken initialt på sig 
arbetet att utforma verktyget. Genom klinikens årliga utvecklingsdagar har dock 
medarbetarna informerats och involverats i arbetet med BSc. Det hela inleddes 
med att samtliga medarbetare under en dag gemensamt arbetade fram klinikens 
vision och verksamhetsidé. Året därpå gick ledningen gemensamt med med-
arbetarna igenom BSc. För att ytterligare kunna öka förståelsen bland 
medarbetarna för verktyget och vad det stod för bjöds en controller från 
landstingets kansli i Jönköping in för en informationskväll. Vilka mått och mål 
som klinikens BSc skall innehålla har dock varit ledningsgruppens ansvar att ta 
fram.  
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Mått i balanserat styrkort för Kvinnokliniken 

Ekonomiperspektiv Kundperspektiv

Personalbudget Tillgänglighet, avancerad mottagning 
Övertid Telefontillgänglighet
Laborationskostnader Tillgänglighet tidsbeställd preventivmott. 
Läkemedelskostnader Konsulter, interna remisser 
Röntgenkostnader Externa remisser 

Patienttillfredsställelse 
Patientens direktkanal 

Processperspektiv Medarbetarperspektiv 

Deltagande kvalitetsregister Individuella kompetensplaner 
Andel kejsarsnitt Medarbetarsamtal 
Apgar score (bl.a. barnets hjärtfrekvens) Kompetensutveckling
Perinatal mortalitet (mortalitet barn) Egna ansvarsområden 
Antal ultraljud/graviditet Aktiv användning av intranät 
Andel Small for Gestational Age (SGA) BSc för enheterna 
Vårdtid DRG 373 Arbetsplatsträffar
Vårdtid gynpatienter Spelregler
Postoperativa inlägg Dialogen
Beläggning BB 
Beläggning gyn 
Symptom, Råd & Åtgår (SRÅ) dok.system 
DRG total vikt 
DRG/vårdtillfälle 
Andel dagkirurgi 
Medicinska aborter 
Andel återbesök 
Vårdgaranti 
Avvikelsehantering 
Vårdkedja katastrofsnitt 
Amningsfrekvens
Inkontinensteam
Andel rökande mödrar v 32 
Rådgivning åk 9 
Gynekologisk cellprovskontroll hörsamhet 

Tabell 5.1. Balanserat styrkort för kvinnokliniken 2004 

Som en del av utvecklingen planerade kvinnokliniken redan år 2004 att enhets-
bundna BSc skulle utvecklas för de olika avdelningarna. Arbetet med detta låg 
under våren 2005 i startgroparna. Tanken med att utveckla enhetsbundna BSc är 
att några få, men för just den verksamheten speciellt angelägna parametrar, skall 
kunna följas. Genom att medarbetarna på varje avdelning tillsammans skulle 
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besluta om vilka mått och mål som skulle inkluderas i de enhetsbundna BSc, 
avsåg ledningsgruppen att synliggöra verktyget hos medarbetarna.  

Jag tror inte att det går att komma ifrån ett motstånd mot verktyget 
förrän vi får ner det till den nivån där samtliga kan känna att de 
förbättringsarbeten som vi arbetar med kan plockas in i avdelning-
ens lilla BSc och i det verktyget visa hur långt vi har kommit. När 
vi når dit då tror jag att vi kan få med medarbetarna på ett annat 
sätt. […] Man måste starta underifrån för att få med sig 
medarbetarna. (Vårdutvecklare på kvinnokliniken) 

Även på anestesikliniken har BSc byggts upp med hjälp av medarbetarna. Till 
skillnad från kvinnokliniken valde anestesikliniken att arbeta med BSc på 
avdelningsnivå redan initialt.  

Kliniken består av verksamheter inom många olika områden 
såsom ambulans, akutmottagning, intensivvård och anestesi. På ett 
riktigt stort sjukhus hade detta utgjort åtminstone tre kliniker. Så 
jag leder egentligen tre olika uppdrag. De passar däremot bra ihop 
eftersom akutvårdkedjan går från ambulans till akut och ifrån akut 
till intensivvård eller operation. Men problematiken inom 
ambulans kontra inne på narkosavdelningen är olika. Därför skulle 
det bli ett sådant jättekort om vi skulle använda oss av endast ett 
styrkort och detta är anledningen till att varje avdelning gör sin 
egen handlingsplan och skall ha sitt eget BSc utifrån deras 
verksamhet. (Verksamhetschef på anestesikliniken) 

Verksamhetschefen på anestesikliniken understryker sjukvårdens komplexitet, 
där flöden skall fungera, allmänheten informeras, patienter behandlas och saker 
och ting dokumenteras och rapporteras.  

Man kan inte vända upp och ner på denna tradition bara för att ett 
BSc eller något annat dyker upp, utan den [sjukvården] har sin 
kultur och tradition och således handlar det om att få kulturen att 
passa in i kortet. Det är inte tvärt om att vi använder kortet för att 
omedelbart ändra verksamheten. […] Att genomföra en idé kan 
likställas vid att få ner en fyrkantig kloss i ett runt hål. Vi måste 
baxa in det vi gör och tänker i balanserade styrkortsperspektiv och 
det är inte alltid som det passar eller vi vet i vilket perspektiv som 
idén skall placeras. (Verksamhetschef på anestesikliniken) 

BSc sätts på avdelningarna samman av medarbetare tillsammans med verksam-
hetschef och vårdenhetschef. Efter intresseanmälan sätts en grupp medarbetare 
ihop som under en dag åker iväg för att arbeta fram årets BSc. 

Skulle jag sitta och skriva ner det här enbart tillsammans med 
verksamhetschefen så skulle vi inte få de orden och formulering-
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arna som faller på plats i pusslet ute på golvet. Men är man som 
medarbetare involverad i utformningsprocessen och filar på ord 
och formuleringar så tror jag att det är lättare att finna 
engagemang. Annars finns risken att det blir en pappersprodukt. 
(Vårdenhetschef på anestesikliniken) 

När avdelningarna har fastställt sina enskilda BSc sammanställer verksamhets-
chefen dessa till ett gemensamt klinikövergripande BSc. De mått som plockas in 
i detta klinikövergripande styrkort är mått som är representativa eller 
allmängiltiga och således kan tänkas gälla för samtliga avdelningar.  

Mått i balanserat styrkort för Anestesikliniken 

Ekonomi Kundtillfredsställelse 

Personalkostnad Patienttillfredsställelse akutmott.besök 
Driftkostnad Upplevelse av väntetider Akuten 
Totalkostnad Välj oss igen vid ny operation 

Smärtlindring VAS

Process/produktion Lärande/förnyelse 

Andel VUB-ssk Ambulans framme inom 20 min 
Andel ssk ambulans Trombolys inom 15 min efter ordination 
Tillsatta läkartjänster Urakut kejsarsnitt 
Missnöjda arbetsmiljö Andel strukna patienter 
Andel medarbetarsamtal 

Tabell 5.2. Balanserat styrkort för anestesikliniken år 2004 

5.4.1 Klinikövergripande visioner men skilda mått och 
jämförelsepunkter

Både kvinnokliniken och anestesikliniken har valt att arbeta med en klinik-
gemensam vision och verksamhetsidé. En vårdenhetschef på anestesikliniken 
förklarar att de vid ett tidigare tillfälle formulerade en verksamhetsidé för den 
enskilda enheten. Klinikens vision och verksamhetsidé är dock så övergripande 
formulerade att den kan tillämpas även på den enskilda avdelningen. Dessutom 
redovisas endast det klinikövergripande styrkortet för sjukvårdsledningen varför 
formulerandet av en egen vision och verksamhetsidé ansågs som överflödigt 
arbete. Av anledningar som dessa har enheterna valt att återgå till att nyttja den 
klinikgemensamma visionen och verksamhetsidén. 

De båda klinikerna har tidigare till stor del själva beslutat vilka mått och mål 
som skall finnas med under verksamhetens fyra perspektiv. I samband med 
införandet av systemmått har inflytandet från landstingsledningen dock 
successivt blivit starkare. Samtliga systemmått är emellertid inte aktuella för den 
enskilda kliniken. De två studerade klinikernas BSc innehåller således mått av 
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både central och mer specifik karaktär. Ljungkvist et al. (2005) beskriver att 
landstingets övergripande styrkort avser att ge vägledning för styrkort på lägre 
nivå samtidigt som frihet skall finnas att använda mått som belyser klinikens 
intressen.  

Ett landstingsgemensamt mått som förekom i budget 2005 och 2006 och som 
kan vara intressant att lyfta fram är måttet om deltagande i kvalitetsregister. 
Nationella kvalitetsregister är register upprättade som stöd för kvalitets-
utveckling vid enskilda kliniker. Registren har skapats av representanter för den 
medicinska professionen och registerhållarna är således utspridda bland olika 
kliniker och sjukvårdshuvudmän i landet. I Sverige finns idag ett femtiotal 
nationella kvalitetsregister vilka handhas av Socialstyrelsen. Avsikten med dessa 
register är emellertid inte tillsynsarbetet utan snarare att möjliggöra för den 
enskilda kliniken att kunna jämföra sin verksamhet med ett riksgenomsnitt, att 
kunna diskutera och analysera internt kring resultat och att vid behov kunna 
vidta kvalitetsförbättrande åtgärder (www.socialstyrelsen.se). Inom Jönköpings 
läns landsting har det centralt beslutats att landstingets samtliga kliniker skall ha 
som mål att delta i samtliga kvalitetsregister som kan anses vara relevanta för 
den enskilda kliniken.  

På kvinnokliniken har det landstingsgemensamma målet medfört att kliniken 
deltar i flera register, däribland kvalitetsregistret för mödrahälsovård och 
kvalitetsregistret för gynekologiska operationer. Svensk Förening för Obstetrik 
och Gynekologi (SFOG) utkommer även årligen med en rapport som innehåller 
flera parametrar gällande kvalitetsdata med jämförande värden för samtliga 
kvinnokliniker i riket. Kvalitetsdata presenterade i denna rapport samt parametrar 
ur de nationella kvalitetsregistren har legat till grund för flera av de processmått 
som finns representerade i klinikens BSc. Detta har medfört att flera av klinikens 
mått kan användas för jämförelse med övriga kvinnokliniker i landet samt med 
riksgenomsnittet.  

Det finns några produktionssiffror som vi hämtat från kvalitets-
registren. Det är viktigt att vi kan hålla standarden så att vi inte 
släpar efter kunskapsmässigt eller kvalitetsmässigt och att vi 
behandlar våra patienter enligt de riktlinjer som finns i Sverige 
idag. (Verksamhetschef på kvinnokliniken) 

I samarbete med kvinnoklinikerna i Eksjö och i Jönköping har det även beslutats 
att vissa mått skall mätas och jämföras mellan de tre klinikerna inom landstinget 
och över tid. Bland de intervjuade är inställningen positiv till att jämföra 
prestationer inom landstinget och nationellt. Kvinnoklinikens vårdutvecklare 
berättar att kliniken vid vissa tillfällen har varit i kontakt med kvinnokliniker i 
övriga landet vilka presterat högt för vissa indikatorer. Genom kontakterna har 
lärprocesser satts igång för att förbättra den egna verksamheten. 

Samtidigt som klinikens BSc innehåller nationella mått finns även egenskapade 
mått representerade vilka har ansetts väsentliga att mäta för kvinnokliniken i 
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Värnamo. Dessa mått jämförs endast över tid med tidigare resultat. Ett 
nytillkommet mått för således med sig att jämförelsepunkter inte existerar förrän 
först under nästkommande år. Verksamhetschefen förklarar att det är relativt 
okomplicerat att sätta mål för indikatorer som existerar nationellt. Problemen 
kommer istället när mål skall sättas för egenskapade indikatorer.  

Det är lite ”homemade”, hopsnickrat det här. En del av måtten är 
nationella mått som vi har hittat i register av olika slag. 
Exempelvis antalet ultraljud per förlöst kvinna, där vet vi att 
antalet skall understiga 2,2 stycken för att vi skall vara kostnads-
effektiva. Andra mått, exempelvis att upptäcka 75 procent av de 
små barnen före förlossningen, har vi diktat ihop inom Jönköpings 
läns landsting. (Verksamhetschef på kvinnokliniken) 

Till skillnad från kvinnokliniken anser verksamhetschefen liksom vårdenhets-
cheferna på anestesikliniken att det inom anestesiklinikens specialiteter är svårt 
att finna mått på vårdkvalitet, det vill säga mått på utförande, rätt diagnostisering 
och rätt behandling, vilka går att jämföra nationellt. Som ett resultat därav är det 
brist på bra nationella kvalitetsregister för anestesiklinikens specialiteter. 

Vi är en servicespecialitet. Vi är assistans till någon annan. När 
kirurgen opererar sitt ljumskbråck så ansvarar vi för att patienten 
bedövas och tas om hand efteråt. Men att själva ljumskbråcket 
opereras och håller, vilket är det mest intressanta för patienten, det 
är en kirurgisk fråga. Om vi utfört ryggbedövning eller har sövt 
patienten det har ingen betydelse för själva bråcket. Däremot är det 
väldigt viktigt för hur patienten upplever sin tid på sjukhuset och 
dygnen runt omkring. (Verksamhetschef på anestesikliniken) 

De mått som används inom anestesikliniken är således mer av icke-medicinsk 
karaktär som andel medarbetarsamtal, kundtillfredsställelse, väntetider och antal 
sjuksköterskor per ambulans. Vissa mer generella mått inom processperspektivet 
används dock som indikatorer på en välfungerande verksamhet. Bland annat 
mäts tiden från beslut om urakut kejsarsnitt, så kallat katastrofsnitt, till dess 
barnet är ute. Om hela processen kan klaras av på mindre än femton minuter ses 
detta som en indikation på att kliniken har en välfungerande vårdkedja. Likaledes 
ses målet att ambulansen skall nå fram till 80 procent av befolkningen inom 
tjugo minuter som en indikation på att verksamheten har en god ambulans-
täckning inom förvaltningen.  

Bristen på nationella jämförelsepunkter samt komplicerade mått medför även 
svårigheter då målvärden skall sättas. I vissa fall kan vetenskapliga artiklar ge 
riktlinjer genom att peka på genomsnittliga eller bäst praktiserande utfall. Även 
då nationella jämförelser rent tekniskt skulle vara möjliga, har svårigheter 
uppstått genom att indikatorer och begrepp har definierats olika av olika 
landsting. Exempelvis inkluderar olika landsting olika poster i begreppet drifts-
kostnader och begreppet frammetid inom ambulansverksamheten har skilda 
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definitioner. På grund av ovanstående bekymmer jämförs merparten av klinikens 
mått endast inom den egna enheten och över tid.  

5.4.2 Olika perspektiv betonas men trots detta en 
helhetsbalans

Bland intervjupersonerna skiljer sig uppfattningen åt om vilket av BSc:s fyra 
perspektiv som är det viktigaste. På kvinnokliniken är uppfattningen att 
kundperspektivet är det perspektiv som bör vara styrande för de andra. Flera 
intervjupersoner påpekar dock att ekonomin har en mycket stark roll varför även 
detta perspektiv blir betydelsefullt för kliniken.  

Kundperspektivet är egentligen det viktigaste för oss som jobbar 
inom sjukvården. Det är kunderna som är det som skall styra och 
det är dem man utgår ifrån, men ibland kan jag känna att ekonomin 
styr mer än kunden gör. (Vårdutvecklare på kvinnokliniken) 

Även på anestesikliniken framhålls kundperspektivet som utgångspunkten för 
allt arbete. Ett bra bemötande och bra omhändertagande av patienten innebär 
dock att processerna måste fungera tillfredsställande och att medarbetarna måste 
utvecklas genom nytt lärande. Andra uttrycker det som att minst viktigt i 
sammanhanget är ekonomin. Ekonomi utgör en restriktion medan patienter, 
processer samt lärande och förnyelse är klinikens verkliga uppdrag.  

Alla delar är viktiga. Jag har svårt att peka ut det viktigaste. Men 
självklart får man inte koncentrera så hårt på vissa frågor att man 
förlorar det som är viktigt för kunden. Det är en balans. […] För 
det kan bli en kedjereaktion. Om ett perspektiv går dåligt så kan 
det få konsekvenser i de övriga perspektiven. (Vårdenhetschef på 
kvinnokliniken) 

Det blir en helhet på något sätt. Jag kan tycka att ekonomi är 
mindre viktig, men med tanke på hur mycket som styrs av 
ekonomi så kan den inte ses som mindre väsentlig. Samtidigt finns 
det de som anser att kunden är det mest väsentliga eller att 
personaltrivsel och utveckling är viktigt men nej, jag tycker nog 
ändå att det bör ses som en helhet. (Läkare på kvinnokliniken) 

Ovanstående citat pekar på att även om intervjupersonerna anser att vissa 
perspektiv för dem har ett större värde än andra så är de rörande överens om att 
perspektiven bör omfattas av balans. 
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5.5. Den praktiska användningen av BSc inom 
den medicinska verksamheten 

Både på kvinnoklinken och på anestesikliniken beskrivs BSc som ett instrument 
som används för att presentera och synliggöra en bild av verksamheten i andra 
termer än i kronor. Uppfattningen är att utan BSc och dess fyra perspektiv 
koncentreras diskussionerna till verksamhetens ekonomi och huruvida man har 
klarat sin budget eller ej. Med BSc kan aspekter av betydelse för den enskilda 
verksamheten lyftas fram och betonas samtidigt som diskussionen koncentreras 
kring vad verksamheten presterat under året.  

BSc är ett sätt att reflektera strukturerat över sin verksamhet. 
(Vårdutvecklare på kvinnokliniken) 

Med hjälp av BSc kan klinikens ledningsgrupp tänka till runt sin verksamhet om 
vad som fungerar bra respektive mindre bra och vilka åtgärder som behöver 
genomföras. Även på anestesikliniken lyfts BSc:s funktion för att strukturera mål 
och uppdrag samt för att synliggöra verksamheten fram.  

Det har tillfört en struktur. Det är väl det stora positiva. En struktur 
som är tydlig och som talar om vad mål och uppdrag är för 
samtliga. (Vårdenhetschef på anestesikliniken) 

Man strukturerar upp sin tillvaro. Vi måste ha något lednings-
instrument, någon mall inom vilken vi kan presentera vår verksam-
het och tänka utifrån. Utan en gemensam mall så diktar varje 
enhet, klinik eller sjukhus ihop sitt eget hemmabygge eller signal-
system. De finns de som ifrågasätter varför vi behöver dessa 
mallar, men hade vi inte haft detta så hade man haft något annat 
system. Jag tror att vi måste lära oss att leva med att ledningen i en 
sådan här organisation kräver någon form av struktur och då har 
den [BSc] den fördelen att den är pedagogiskt tämligen lätt-
begriplig eller för att inte säga mycket lättbegriplig. I olika 
sammanhang får vi mejsla ut de här fyra perspektiven och 
strukturera vår tillvaro efter dem. (Verksamhetschef på anestesi-
kliniken)  

På anestesikliniken beskrivs BSc som en mall inom vilka tankar och planer kan 
organiseras. Med denna struktur följer också att det administrativa arbetet blir 
mer konkret.  

Man får ner tankar och planer på papperet och har det strukturerat. 
[…] Funktionen är delvis en form av ”komihåg”, att de här 
frågorna anser vi är viktiga och detta skall vi följa upp. När vi 
återkommer till verktyget efter ett halvår så kan reflektionerna 
ibland bli att: oj, den här enkäten har vi inte fått ut än. Det blir 
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således en form av ”komihåg”. (Vårdenhetschef på anestesi-
kliniken) 

Genom att utforma den årliga verksamhetsplanen i enlighet med BSc:s struktur 
blir planeringen tydlig. Verktyget BSc upplevs som ett sätt att organisera sina 
tankar och planer i en gemensam mall för samtliga ledare i hela landstinget. 
Verksamhetschefen på anestesikliniken förklarar att varje chef har till uppgift att 
sätta in verktyget i det egna sammanhanget och fylla perspektiven med frågor av 
väsentlighet för den egna enheten. De frågor eller mål som accentueras i verk-
tyget lyfts fram under året som väsentliga områden att arbeta med och utveckla. 
BSc fungerar således som ett arbetsmaterial som betonar och framhåller viktiga 
utvecklingsområden för verksamheten.  

[D]et ligger undermedvetet. Vi vet att de här frågorna är lyfta och 
att vi skall arbeta med dem. Vi vet att det dyker upp i BSc och i 
Dialogen15 och vi kan inte gömma undan frågorna eller strunta i 
dem för någonstans mäts de och dyker upp och då kan det se illa 
ut. (Verksamhetschef på anestesikliniken) 

På ett sätt styr BSc arbetet. Det är där [i BSc] som vi beslutar vad 
vi skall arbeta med och därmed har det betydelse för mitt arbete. 
(Sjuksköterska på anestesikliniken) 

Av ovanstående citat blir det tydligt att strukturering av utvecklingsområden med 
hjälp av BSc medför en viss styrning av verksamhetens arbete. Flera av intervju-
personerna i ledningsposition framhåller att med hjälp av mål och mätningar kan 
arbetet lättare styras i en viss riktning. Styrningseffekten påpekas även av 
medarbetarna. 

Den gemensamma strukturen medför även att landstinget får ett gemensamt 
uttryckssätt eller ett gemensamt språk som kan användas vid kommunicering av 
de mer formella sakfrågorna i verksamheten.  

För vår hjärngymnastik och strukturering av oss själva som inte är 
administratörer och inte är organisationsmänniskor och inte ritar 
en massa fyrkanter, streck, matriser och linjeorganisationer så är 
det här ett föredömligt enkelt koncept som vi som inte är 
professionella administratörer kan ta till oss och strukturera vårt 
uppdrag efter. I annat fall skulle vi flaxa omkring som virrhjärnor 
och hitta på olika projekt, tankesätt och presentationer på en klinik 
som troligen skulle skilja sig från tankesätt på en annan klinik. 
BSc gör att det blir transparens i vårt system. Alla har samma 
synsätt, samma glasögon på sig och tittar på verksamheten på 
samma sätt och kan snabbt skapa sig en bild genom att ramen är 

––––––––– 
15 Dialogen är landstingets personalenkät som genomförs vart annat år. 
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gemensam. Vi slipper ägna kraft åt att förstå presentationen eller 
planen eller vad det nu är. (Verksamhetschef på anestesikliniken) 

Eftersom BSc genomsyrar samtliga årsredovisningar, budgetar, verksamhets-
berättelser och verksamhetsplaner som upprättas inom landstinget är det enkelt 
att få ett helikopterperspektiv på vad som sker i verksamheten genom att studera 
dessa. Den struktur eller ram som BSc ger och som blir tydlig i de formella 
dokumenten medför att främst verksamhetschefer men även medarbetare snabbt 
kan finna mönstret i hur de skall analysera och läsa dokumenten.  

När jag läser landstingets plan, budget 2005, så finner jag 
strukturen däri. Om jag skulle sätta mig och läsa en novell från 
pärm till pärm i vilken de tog upp den ena frågan efter den andra 
så skulle jag troligen inte hitta något system däri och förmodligen 
inte heller få något vettigt helikopterperspektiv. I och med att jag 
är bekant med mallen så kan jag mejsla ut varje perspektiv och 
sätta det i mitt sammanhang. (Verksamhetschef på anestesi-
kliniken)  

BSc används inom landstinget som ett verktyg att förlita sig på i den årliga 
budgetprocessen. Således skrivs verksamhetsplaner utifrån de fyra perspektiven 
och verksamhetsberättelser upprättas i slutet av året som en sammanfattning över 
vad som skett i verktygets dimensioner. Som en del av budgetprocessen ingår 
även årligen två verksamhetsträffar där sjukvårdsledningen träffar basenheternas 
ledningsgrupper och vid den ena träffen för en dialog kring verksamhets-
berättelsens utfall och vid den andra en dialog kring utkast till nästa års 
verksamhetsplan. Vid dessa träffar är alltid verksamhetschefen föredragande och 
presentationen sker utifrån de fyra perspektiven i BSc.  

5.5.1 Koppling till kvalitetsutveckling och förbättringsarbete 
Inom Jönköpings läns landsting finns ett stort fokus på att kontinuerligt utveckla 
verksamheten. På senare år beskrivs kvalitet till och med som landstingets 
övergripande organisationsstrategi (Ljungkvist et al. 2005). Allt sedan lands-
tinget tog del i det internationella utvecklingsprojektet Pursuing Perfection har 
utvecklingsarbetet kunnat sammanfattas under de sex strategiska målområdena, 
tillgänglighet, prevention/egenvård, patientsäkerhet, kliniskt förbättringsarbete, 
bra läkemedelsanvändning och samverkan. Kopplingen mellan utvecklings-
projektet och BSc är tydlig. Särskilt tydlig är kopplingen i den senaste budget 
och flerårsplan för 2007 i vilken perspektiven i BSc har brutits ner i systemmått 
som kopplats till minst ett av de strategiska målområdena (se bilaga 3). På såväl 
kvinnokliniken som anestesikliniken mäts systemmått som tillgänglighet genom 
väntetider och telefontillgänglighet. Båda klinikerna har även deltagit i projektet 
”bra mottagning” som erbjuds av Qulturum och har till syfte att korta väntetider 
och effektivisera processer.  
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Även indirekta kopplingar mellan BSc och Uppnå perfektion kan skönjas. I 
kvinnoklinikens BSc mäts avvikelsehantering, ett mått som kan anses ha 
koppling till målområdet om patientsäkerhet. I verksamhetsplanen för 2005 
beskrivs även hur kvinnokliniken deltagit i ett utvecklingsprojekt angående 
egenmedicinering för säkrare läkemedelshantering. Genom ett samverkans-
projekt mellan kvinnokliniken och anestesikliniken följs, som tidigare beskrivits, 
katastrofsnitt upp för att se till vårdkedjans effektivitet.  

Förekomsten av indirekta kopplingar mellan mätningarna på anestesikliniken 
och Uppnå perfektion är även tydlig. Bland annat arbetar akutmottagningen med 
att säkra patientsäkerheten genom att utforma checklistor som standardiserar 
omhändertagandet efter symptom. Varje år uttrycks vilka checklistor som skall 
färdigställas som ett mål i mottagningens BSc (Verksamhets-/Handlingsplan 
Anestesikliniken 2005). 

Inom utvecklingsarbetet Uppnå perfektion utgör förbättringshjulet eller PGSA-
hjulet16 ett viktigt verktyg för kvalitetsförbättring. Tanken är att verksamheterna 
skall finna ett förbättringsområde, utforma en målsättning för detta och därefter 
mäta före och efter för att se om någon förbättring har uppnåtts. På kvinno-
kliniken fortgår flera sådana PGSA-hjul. Ett stort antal av mätningarna återfinns 
även som prestationsmått i verksamhetens BSc. Bland intervjupersoner på 
kliniken beskrivs BSc främst som ett kvalitetsinstrument.  

[BSc är] ett instrument för att se hur man arbetar med förbättrings-
arbete. (Vårdutvecklare på kvinnokliniken) 

Vi har några viktiga frågor som vi presenterar löpande. Dessa 
frågor synliggör vi bland annat genom att hänga upp utfall på 
anslagstavlor runt om på kliniken. Exempelvis presenterar vi att så 
här många normalförlossningar var det förra månaden och denna 
månad ser vårt hjul ut så här. (Vårdenhetschef på kvinnokliniken) 

Kopplingen mellan kvalitetsförbättring och val av vilka mål som skall finnas i 
BSc är tydlig. Det som bör mätas uttrycks som det som verksamheten är sämre 
på. När man väl uppnått sina mål eller rimligen inte längre kan pressa dem mer, 
bör måtten bytas ut till förmån för andra parametrar som behöver förbättras. 
Samma resonemang kan skönjas i den interna skriften om arbetet med BSc på de 
tre medicinklinikerna. Bland annat går det att läsa att för att innehållet i BSc 
skall upplevas som intressant och kunna fungera som underlag för förbättrings-
arbete krävs det att mått fortlöpande ifrågasätts och byts ut när arbetet resulterat i 
en fungerande rutin (Christensson et al. 2000). 

Som jag ser det är mätningar till för att man skall kunna driva 
framåt. (Vårdenhetschef på kvinnokliniken) 

––––––––– 
16 PGSA = Planera, Gör, Studera, Agera. 
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Även på anestesikliniken arbetas det med olika projekt som går att hänföras till 
utvecklingsarbetet Uppnå perfektion. Kopplingen mellan måtten i BSc och det 
som mäts i projekten är dock inte lika tydlig som på kvinnokliniken. Med detta 
inte sagt att anestesikliniken inte arbetar med kvalitet. Vårdkvalitet upplevs dock 
som betydligt svårare att mäta inom anestesikliniken och således skiljs 
kvalitetsarbetet från planeringsarbetet som BSc står för.  

BSc-modellen är inte avgörande för kvaliteten på vårt arbete, men 
att ta fram mätetal för vissa faktorer är ett sätt att åskådliggöra. 
[…] Lägger vi in mätetalen i styrkortet så åskådliggörs mål-
uppfyllelse direkt. (Verksamhetschef på anestesikliniken) 

5.5.2 Mått synliggör både på gott och ont 
Flertalet intervjupersoner påpekar att BSc genom sina fyra perspektiv och de 
mätningar som verktyget medför kan synliggöra och tydliggöra det som sker i 
verksamheten.  

Det är svart på vitt. Förr så indikerades det alltid att vi hade så 
långa väntetider och det ena med det fjärde. Idag så mäter vi 
väntetider och det visade sig att köerna inte är så långa. Det var 
enbart en känsla som vi hade. (Undersköterska på kvinnokliniken) 

Vårdenhetschefen för ambulans beskriver det som att tydligheten medför att den 
egna existensen går att motivera. Mätning och uppföljning av drivmedels-
kostnader och servicekostnader skapar transparens i driftbudgetens poster. Vid 
överstigande av budget kan transparensen således påvisa vilka poster som är 
påverkbara respektive ej påverkbara. Samtidigt som BSc skapar transparens 
understryker intervjupersonerna att BSc inte ger någon helhetsbild av klinikernas 
arbete. Verktyget kan endast visa en liten del av allt det arbete som sker i 
verksamheten.  

Det är näst intill omöjligt att ge en helhetsbild av verksamheten. Så 
mycket verksamhet som vi bedriver. En cirkel [spindel-
diagrammet] kan inte ge denna helhetsbild. […] Det man gör är att 
ta några rätt så representativa och övergripande mått och sedan gör 
vi 10 000 andra saker vid sidan om som inte uppmärksammas i 
något kort. (Verksamhetschef på anestesikliniken)   

Det [BSc] kan ge en bild och kanske en ganska så bra bild, men 
det är mycket som inte går att sätta på papper och mycket som inte 
går att mäta av det vi gör. […] Om man tror att styrkortet är en 
helhetsbild så missar man ganska så mycket. (Läkare på kvinno-
kliniken) 
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Att synliggöra sin verksamhet är inte enbart av godo. Transparens genom tydliga 
siffror kan ha sina nackdelar. Vårdenhetschefen för ambulansenheten förklarar 
att det är viktigt att den som skall studera siffrorna har tillgång till relevanta 
bakgrundsfakta. För att analysera frammetider vid akut utryckning krävs 
exempelvis geografisk kännedom för olika upptagningsområden. Likaledes kan 
fel bild återges om analyser av produktionssiffror som DRG-poäng17 inte kopplas 
till effektivitetssträvanden i form av minskad andel återbesök.  

Ytterligare problem som kan sammankopplas med transparens av sjukvården är 
svårigheter att jämföra resultat även då resultaten är till synes ekvivalenta. 
Exempelvis kan siffror över kundtillfredsställelse på sjukhusets olika 
mottagningar inte jämföras rakt av; detta eftersom vissa mottagningar har tids-
beställning medan andra som akutmottagningen arbetar under andra 
omständigheter. 

Har du tid klockan tio på en tidsbeställd mottagning då kommer du 
in till läkaren klockan tio eftersom du är väntad. Men om du 
kommer till akutmottagningen klockan tio samtidigt som fem 
skadade från en stor olycka anländer och du är ”den minst sjuke” 
av de anlända då blir du tvungen att vänta. […] Så det finns inget 
jämförande värde som är riktigt passande för oss. (Vårdenhetschef 
på anestesikliniken) 

Baksidan med siffror och statistik är även att det finns en manipulativ 
komponent. Tolkning av dåliga resultat upplevs ibland leda till undanflykter med 
kommentarer om att statistiken är inkorrekt snarare än till för förbättrings-
åtgärder. I vissa fall upplever intervjupersonerna att de verkliga orsakerna 
bagatelliseras. Vidare finns möjligheten att plocka bort mål i verksamhetens BSc 
i de fall de inte visar på framgång för verksamheten.  

5.5.3 För vem görs mätningarna? 
Att verktyget BSc skall användas i budgetprocessen för verksamhetsplanering 
och verksamhetsuppföljning är initialt ett pålagt beslut som förvaltnings-
ledningen har tagit. Det existerar dock en osäkerhet bland aktörerna vem som bör 
ses som den slutliga mottagaren av resultaten i BSc: medarbetarna på kliniken 
eller sjukvårdsledningen. Generellt presenteras verktyget på de båda klinikerna 
för medarbetarna vid den årliga genomgången av verksamhetens utfall. Vidare 
––––––––– 
17 DRG (diagnosrelaterade grupper) har utvecklats över tid från ett instrument för överskådlig 

verksamhetsbeskrivning till ett instrument för kostnadskontroll och resursstyrning.  Systemet består 
idag av ca 500 grupper klassificerade efter medicinskt likartade vårdtillfällen som är ungefär lika 
resurskrävande. DRG-priset eller poängen är ett fast belopp som helt eller delvis skall täcka 
kostnaderna för ett genomsnittligt tillfälle i den aktuella gruppen (www.socialstyrelsen.se). 
Exempelvis är en DRG-poäng värd 30 000 kr på kvinnokliniken. En vanlig förlossning är värd 0,6 
DRG-poäng, det vill säga en vanlig förlossning kostar i genomsnitt 18 000 kr. Beloppen används 
vid debitering av andra landsting. Poängen används som mått på verksamhetens produktivitet.  
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förs en dialog kring verktyget med sjukvårdsledningen under de två 
verksamhetsträffarna samt genom presentation av verksamhetsberättelse och 
verksamhetsplan. Flertalet intervjupersoner på de båda klinikerna ser BSc som 
ett ledningsverktyg, som används för uppföljning och mätning av verksamheten. 
Mottagarna uppfattas således vara verksamhetschefer och ledningsgrupper på 
basenheterna. Att se BSc som ett ledningsverktyg har även som konsekvens att 
verktyget blir ett sätt att redovisa vad som skett under året för högre verksam-
hetsnivåer.  

För tillfället känns det som att det [BSc] endast fyller en funktion 
för ledningsgruppen och används för att presentera vår verksamhet 
för ”högre makter”. (Vårdenhetschef på kvinnokliniken) 

Till största del fyller BSc funktionen som redovisningsmedel uppåt 
i organisationen. (Vårdenhetschef på anestesikliniken) 

Samtidigt som BSc ses som ett lednings- och redovisningsverktyg framträder 
uppfattningen att medarbetarna är de initiala mottagarna av resultaten, som 
kungörs i verktyget. Verksamhetschefen på kvinnokliniken förklarar att verk-
tyget kan klargöra produktionen för sjukvårdsledningen, men att de huvudsakliga 
mottagarna är medarbetarna. För dessa utgör BSc en informationskanal och 
resultaten kan skapa diskussioner kring utfallen. Den verksamhetsberättelse som 
upprättas skriver kvinnoklinikens verksamhetschef således i första hand för 
medarbetarna. Samma tankar återfinns även på anestesikliniken. Flera vård-
enhetschefer skiljer på verksamhetens övergripande BSc och enheternas styrkort.  

Den [klinikens BSc] presenteras för sjukvårdsledningen och finns 
tillgänglig hos dem. Klinikens BSc innehåller ”godbitarna” från 
oss andra [avdelningarna]. Avdelningens BSc är mer ett arbets-
material för vår enhet. (Vårdenhetschef på anestesikliniken) 

De olika uppfattningarna och oklarheterna kring vem verktyget är till för medför 
vissa svårigheter vid utformningen av BSc. Vilka mått skall synliggöras och 
vilka kan plockas bort?  

Vissa mått är rena självklarheter, de har alltid utfallet 100 procent, 
och därmed kanske vi egentligen inte skulle ta upp dessa i BSc. Ett 
exempel på ett självklart mått är att i varje ambulans skall en 
utryckningsförarutbildad person finnas. En ambulans får enbart 
köras av en person som får utryckningsköra. Måttet fanns med i 
BSc för att vi ansåg att det var jätteviktigt. Samtidigt är det en 
självklarhet för oss varför vi senare plockade bort måttet. Svårig-
heten är att veta för vem man upprättar sitt BSc. Vi kanske borde 
visa att vi har en specifik utryckningsutbildning för politikerna och 
tjänstemännen eftersom de kanske inte är insatta i frågan. Men om 
BSc är till för att utveckla verksamheten så bör vi ta bort 
självklarheter som detta. Vi har plockat bort måttet så vi tror väl att 
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vi utformar BSc i första hand för verksamheten. (Vårdenhetschef 
på anestesikliniken) 

5.5.4 Ljummen genomslagskraft inom medicinsk 
verksamhet men BSc är betydligt mer än en 
pappersprodukt

Trots att medarbetarna på anestesikliniken är involverade i framtagandet av den 
årliga verksamhetsplanen och medarbetarna på kvinnokliniken har informerats 
om BSc under flera utvecklingsdagar är engagemanget och intresset kring 
verktyget relativt svalt.  

Om du skulle gå runt här [på kliniken] och fråga så är jag tveksam 
till att alla vet vad BSc är. De kanske har hört ordet, men jag är 
inte säker på att de associerar till verksamhetsplanen. I nuläget är 
jag inte det. (Vårdutvecklare på kvinnokliniken) 

Jag tror inte att medarbetarna på min klinik kan redogöra för vad 
just våra mål och mätetal innehåller om de inte precis har utsatts 
för någon presentation av det, det tror jag inte. (Verksamhetschef 
på anestesikliniken) 

Uppfattningen om ett svalt intresse bekräftas även av medarbetare ute på 
klinikerna. Flera intervjupersoner förklarar att de inte är helt insatta i arbetet 
kring BSc utan att detta är något som presenteras för dem på möten och i form av 
årsberättelser. Som verktyg uppfattas BSc vara avsett för klinikens 
administrativa ledning. 

Det känns som att det [BSc] ligger lite över oss och det kanske är 
fel. Man kanske skall känna sig mer delaktig, men det känns mest 
som att det ligger ovanför och flyter. […] Det som finns i 
styrkortet är trots allt sådant som vi vill uppnå. Det känns som att 
frågorna är ganska så väl genomtänkta, så verktyget har nog ändå 
en funktion trots att man kanske inte märker av det. (Läkare på 
kvinnokliniken) 

Flera vårdenhetschefer berättar att det finns ett intresse bland medarbetarna när 
resultaten i BSc presenteras. Detta bekräftas även av medarbetarna själva som 
anser att utvärdering och uppföljning över tid är viktiga. Intresset och engage-
manget bland medarbetarna på anestesikliniken är även stort när den årliga 
verksamhetsplanen skall upprättas. Den halvhjärtade uppmärksamheten som 
dock kan ses under året hos medarbetarna beskrivs av en vårdenhetschef som en 
konsekvens av att resultatet av det som mäts är relativt uppenbart för 
medarbetarna i verksamheten. 
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Det är fullt med utmaningar på den här arbetsplatsen som gör att 
det är stimulerande. Man behöver inga ytterligare piskor eller 
morötter, utan sjukvården är en kvalificerad verksamhet. Komplex 
och svår men rolig då man anser att man behärskar det på sin nivå. 
[…] Det finns andra drivkrafter. Något slags inneboende humant 
men också lite sport. Att utföra en snygg bedövning som går 
smidigt och elegant och tar bra det är en omedelbar bekräftelse. 
Sedan vill vi självklart även visa upp bra resultat i vården, men det 
är svårare att hitta bra medicinska resultat. (Verksamhetschef på 
anestesikliniken) 

Trots att inställningen till BSc är ljummen, finns dock en medvetenhet bland 
medarbetarna som gör att det är svårt att avvisa verktyget som enbart en 
pappersprodukt. Flera intervjupersoner tydliggör att BSc lyfter fram vissa frågor 
och att dessa sedan finns undermedvetet.  

Nej jag anser inte att BSc bara är en pappersprodukt. Det beror 
väldigt mycket på min chef, att hon är så engagerad. Vår vision är 
som bekant ’kvinnohälsa med bästa kvalitet i ständig förbättring’ 
och detta motto råder på vår klinik. Det är patienten som skall stå i 
centrum och det anser jag genomsyrar stora delar av vår 
verksamhet. […] Det känns att här är det mer levande än att det 
bara står på ett papper. (Läkare på kvinnokliniken)  

Att BSc finns levande inom den medicinska verksamheten blir även tydligt när 
arbetet med att ta fram verksamhetsplanen för akutenheten på anestesikliniken 
studeras. Upprättandet av planen arbetas fram gemensamt med medarbetarna och 
årligen brukar runt hälften av medarbetarna anmäla sitt intresse att delta vid 
utformandet. Det är dock inte vid själva utformandet som verktyget upplevs som 
levande, utan styrningseffekter och uppdrag tydliggörs i stället i samband med 
att mål omvandlas till handling i det vardagliga arbetet.  

Att man bollar tillbaka frågor i BSc till det praktiska arbetet i 
verksamheten gör att BSc blir mer än en pappersprodukt. När vi 
sitter och teoretiskt arbetar med vårt BSc kan det ibland kännas 
som man enbart tillverkar en pappersprodukt, men när vi sedan 
plockar ner det i verkligheten och kopplar praxis tillbaka till mål 
och den vision som vi har så blir BSc mer levande. Är vi verkligen 
på väg mot visionen? Håller vi målet? Att vi försöker hålla 
frågorna aktuella och pratar kring dem är viktigt. (Vårdenhetschef 
på anestesikliniken) 

Verktyget kopplas på mottagningen till det vardagliga arbetet genom att 
mätningar läggs ut på arbetsgrupper. Ett viktigt arbete på mottagningen är för 
närvarande att standardisera omhändertagandet genom framarbetande av 
checklistor för olika symptom. I mottagningens handlingsplan finns antecknat 
vilka checklistor som skall färdigställas under året och vilka arbetsgrupper som 
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är utsedda att upprätta dessa checklistor. I samband med dessa arbeten tas dock 
aldrig orden BSc eller processer upp. Vårdenhetschefen förklarar att de 
diskuterar det vardagliga arbetet snarare än att tala i obegripliga eller vardags-
främmande termer. Innehållet anses mer relevant än att medarbetarna är 
införstådda med begreppet BSc. 

Vi arbetar för att förbättra faktorer som finns som mål i BSc men 
vi pratar inte om BSc i det vardagliga arbetet. Vad jag syftar på är 
att vi inte pratar om processer och kundtillfredsställelse, trots att vi 
är delaktiga i arbetet med att förbättra dessa faktorer. 
(Sjuksköterska på anestesikliniken) 

På avdelningen är handlingsplanen den del av verktyget som anses mest relevant 
för det dagliga arbetet. Både verksamhetsplan och verksamhetsberättelse finns 
tillgängliga för medarbetarna på intranätet och som dokument i fikarummet. 
Vidare är diskussionen livlig kring de båda dokumenten i samband med att de 
skall sammanställas eller resultat blivit tillgängliga. Vårdenhetschefen anser 
därmed att verktyget inte bör kunna gå obemärkt förbi någon medarbetare på 
avdelningen.   

Ytterligare en faktor som troligen bidrar till att hålla verktyget mer levande på 
mottagningen är att uppföljning och feedback anses oerhört viktiga. Bland annat 
följer alltid en presentation på arbetsplatsträffarna när någon checklista eller 
annat projekt är färdigställt. Brister som uppstår diskuteras och relateras även till 
verksamhetens grundläggande värderingar på arbetsplatsträffarna. 

Vi följer alltid upp de här fallen [i patientens direktkanal18] på 
arbetsplatsträffarna och kopplar till [det strategiska målet] ”god 
vård där patienten känner förtroende för oss”. I detta har vi brustit. 
Därmed ställer vi frågan vad är det i det här [kritiska framgångs-
faktorer] som vi har brustit i? Och varför brast det? Och hur skall 
vi göra för att det inte brister igen? Så genom återkopplingar går 
det att hålla BSc aktuellt. (Vårdenhetschef på anestesikliniken) 

Det har skett förändringar från tidigare. Förr talade vi inte i 
språktermer av mål osv. Inte vad jag kommer ihåg. Så det har skett 
en förändring på det sättet. (Sjuksköterska på anestesikliniken) 

Att verktyget har gett effekter i verksamheten framhålls av en sjuksköterska på 
mottagningen som klargör att medarbetarnas delaktighet i planeringsarbetet 

––––––––– 
18 Patientens direktkanal är en möjlighet för patienter och anhöriga att framföra sina synpunkter på 

vården. Genom att vända sig till denna instans får patienten prata med någon ansvarig för att 
försöka reda ut vad som hänt. Patientens direktkanal kan även hänvisa patienter vidare till högre 
instanser. (www.lj.se) 
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under åren blivit mer påtaglig. Delaktigheten har även öppnat upp för ett nytt sätt 
att tänka och ett nytt språk, som tidigare inte fanns inom vården.  

5.6. De politiska reaktionerna vid 
introducerandet av BSc 

Som tidigare beskrivits introducerades och upprättades BSc av tjänstemän på 
central ledningsnivå samtidigt som försöksverksamhet startade på nio kliniker i 
landstinget. Ett särskilt styrkort för den politiska ledningen inom landstinget har 
således aldrig upprättats och inte heller har detta ansetts eftersträvansvärt på 
grund av den tydliga åtskillnaden mellan uppgifter och ansvarsroller för politiker 
respektive tjänstemän.  

BSc är inte politikernas sätt att följa upp verksamheten på utan det 
är verksamhetsledningens sätt. Sedan rapporteras det till 
politikerna, men vi använder oss inte i någon större utsträckning av 
verktyget. (Ledamot inom Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo) 

Det här med styrkort […] det bygger på den tanke som vi hade 
politiskt ifrån början, det vill säga att vi skall decentralisera så 
mycket som möjligt och politiken skall sköta sin del vilken ligger 
utanför det här verksamhetshuset. (Ledamot inom Landstings-
styrelsen)

I enlighet med den strikta rollfördelningen har beslutet om att inrätta och arbeta 
efter BSc-konceptet även tagits av den centrala förvaltningsledningen snarare än 
av den politiska ledningen. Trots detta var reaktionerna ifrån landstingets 
politiker blandade första gången som BSc:s struktur presenterades i landstingets 
budget och flerårsplan.  

När detta [strukturen] infördes i vår budget och flerårsplan var det 
många ledamöter som gick upp i talarstolen och uttalade sig om att 
det här var fruktansvärt. Att använda sig av BSc och tala om 
kunder, perspektiv och så vidare var att likställa sjukvården med 
en industri. (Ledamot inom Landstingsstyrelsen) 

Enligt uttalanden har dock de flesta politiker på senare år insett att en modell är 
eftersträvansvärd för att strukturera upp arbetet som sker inom koncernen. Att 
dra åt olika håll och upprätta skilda modeller för skilda delar av koncernen 
medför endast svårigheter då jämförelser skall göras eller gemensamma mål skall 
upprättas. Med BSc erhålls en fast struktur och en systematik som även lekmän 
kan känna en trygghet i.  

På samma sätt som BSc är ett styrverktyg för verksamhetsledningen beskrivs 
utvecklingsarbetet Uppnå perfektion som ett arbete som berör verksamheten 
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snarare än den politiska ledningen i landstinget. Hur verksamheten arbetar för att 
utveckla gamla metoder och ta fram nya för att förbättra och effektivisera arbetet 
kring de fem strategiska målområdena är en uppgift som hör till styrningen av 
den dagliga verksamheten och är således något som berör den centrala 
förvaltningsledningen snarare än politikerna.  

5.6.1 Indikatorer av intresse 
Trots att den politiska organisationen i landstinget i Jönköpings län inte direkt är 
involverad i arbetet med BSc finns en indirekt koppling till verktyget genom 
politisk bevakning av vissa indikatorer inom det övergripande styrkortet. Det 
mått som lyfts fram som den viktigaste indikatorn är det ekonomiska måttet 
ekonomi i balans. Rapporter kring resultat, kassabalans och användning av 
intäkter från ekonomiavdelningen presenteras månadsvis för landstingsstyrelsen. 
Även hälso- och sjukvårdsutskottens ledamöter får del av ekonomisk information 
genom presentationer från sjukvårdsledningen och från basenheter.  

Ytterligare en indikator av vikt för den politiska ledningen är måttet 
tillgänglighet. Denna indikator återfinns som ett mått i BSc men har även 
koppling till nationella politiska rekommendationer genom Dagmaröverens-
kommelsen mellan staten och Landstingsförbundet om besöks- och vårdgarantier 
i svensk sjukvård. Besöks- och vårdgarantier avser tidsbegränsning för väntetider 
till primär- och specialistvård. Nytt från och med den 1 november 2005 är att 
vårdgarantin även omfattar väntetider för behandling (www.skl.se). Indikatorer 
av vikt för den politiska ledningen inom landstinget är således väntetider och 
telefontillgänglighet. Som beskrivits tidigare är båda dessa mått inkluderade i 
landstingets övergripande BSc.  

En tredje indikator som uppmärksammas av landstingets politiska ledamöter är 
mått kring medarbetarna. Mått som följs inom området medarbetare är andelen 
helårsarbetare, sjukfrånvaro, andelen medarbetarsamtal och rekryterings-
situationen. Samtliga av dessa mått följs upp för landstinget i stort och för de tre 
sjukvårdsområdena.  

Självklart önskar man hela tiden fler och fler [indikatorer], men jag 
har diskuterat med dem som jobbar med styrkort och de berättar att 
verksamheter som har valt ut väldigt många indikatorer och haft 
höga ambitioner de har ofta havererat och ger upp. De som lyckas 
bäst är däremot dem som startar med väldigt få indikatorer och 
därefter utökar efter hand. (Ledamot inom Landstingsstyrelsen) 

Slutligen följer den politiska ledningen även till viss del hur medborgarna 
upplever bemötande i vården. Detta sker genom redovisning för hälso- och 
sjukvårdsutskottets ledamöter av genomförda patientenkäter ute i verksamheten 
samt genom det så kallade nöjd-kund-index som sammanställs för basenheter, 
sjukvårdsområden och landstinget i stort.  
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5.6.2 Tillfredsställ medborgarna med sund ekonomi 
Som tidigare nämnts har fyra perspektiv gjort sig gällande i och med införandet 
av verktyget BSc i landstinget. Vid beslutsfattande inom den politiska nivån 
diskuteras dock inte konsekvenser utifrån de fyra perspektiven. Istället är det 
andra informationskällor som ligger till grund vid beslutsfattande.  

Utskotten har inte kommit dit än att man tittar på dem 
[perspektiven] när man lägger sina förslag. Förslagen är istället 
baserade på vad man har hört ifrån patienter och medborgare och 
tanken är att förslagen helst skall komma den vägen. (Ledamot 
inom Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo) 

Ledamöter tillhörande såväl landstingsstyrelsen som hälso- och sjukvårds-
utskottet i Värnamo påpekar att medborgarnas och patienternas syn på verksam-
heten är det mest centrala vid beslutsfattande. Deras önskemål och synpunkter 
väger tyngst när förslag till budget och flerårsplan skall läggas. Betoningen av 
medborgarnas önskemål är dock betydligt högre bland ledamöterna tillhörande 
hälso- och sjukvårdsutskottet än bland dem som tillhör landstingsstyrelsen.  

Man kan tycka att en politiker borde fokusera på vad som är bra 
och dåligt för ekonomin, men ekonomi är inte vårt perspektiv. 
Istället ser vi egentligen enbart till ett perspektiv och det är kund- 
och medborgarperspektivet. Processer, utbildning eller ekonomi, 
det är inte vårt uppdrag att fokusera på. Vårt uppdrag är att inta 
medborgarperspektivet och de övriga tre de är landstingsstyrelsens 
ansvar. (Ledamot inom Hälso- och sjukvårdsutskottet Värnamo) 

Förutom att tillfredsställa medborgarnas krav anses det ekonomiska perspektivet 
med sitt mål om ekonomi i balans vara av stor betydelse för landstingsstyrelsens 
agerande. Mål kring ekonomiskt resultat och personalkostnader är indikatorer 
som följs noga och vittnar om det ekonomiska perspektivets betydelse för den 
politiska ledningen. Ekonomi upplevs även som en begränsningsfaktor för 
graden av genomförbar kundtillfredsställelse. 

I dagsläget är det väldigt viktigt att se till om det vi gör verkligen 
har patient/kundnytta. För vi kommer inte att få särskilt mycket 
mer resurser att röra oss med för att klara alla de nya utmaningar 
som vi ställs inför. Därför tror jag att den viktigaste uppgiften i 
dagsläget är att arbeta med att gallra bort sådana aktiviteter som 
inte har någon effekt och som inte gör någon direkt nytta. 
(Ledamot inom Landstingsstyrelsen) 

Trots uttalanden om att medborgare eller det ekonomiska perspektivet har störst 
betydelse, anser intervjupersoner tillhörande både landstingsstyrelsen och hälso- 
och sjukvårdsutskottet att begreppet balans åsyftar en balans mellan perspektiv 
och mått. I och med att resultaten i BSc redovisas genom ett spindeldiagram 
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tydliggörs även om landstinget kan anses ha balans eller ej i sitt BSc, det vill 
säga om resultaten i något perspektiv är sämre än de andra.  

5.7. Den praktiska användningen av BSc inom 
den politiska ledningen 

Inom den politiska ledningen i Jönköpings läns landsting betraktas BSc som ett 
instrument avsett för planering och uppföljning av verksamhetens mål och 
strategier. Med hjälp av BSc skall svagheter i organisationen kunna lokaliseras. 
Därefter är avsikten att en plan skall upprättas för hur svagheten skall åtgärdas 
och följaktligen krävs mätningar för att se hur arbetet med förbättringsåtgärderna 
i organisationen fortskrider. Beskrivningen indikerar att den politiska organisa-
tionen uppfattar BSc som ett verktyg avsett att styra den operativa verksamheten.   

BSc är ett styrinstrument i högsta grad. Ledningen [sjukvårds-
ledningen] använder sig utav verktyget för att sätta in åtgärder och 
resurser där de behövs. (Ledamot inom Hälso- och sjukvårds-
utskottet Värnamo) 

Att styra verksamheten genom mål och upprättade handlings- eller åtgärdsplaner 
är däremot inte ett åtagande som den politiska organisationen ägnar sig åt. 
Målstyrning respektive framtagande av handlingsplaner ger svar på hur
verksamheten skall bedrivas. Sålunda berör dessa åtaganden koncern- respektive 
förvaltningsledningarna i landstinget snarare än den politiska ledningen.  

Inom den politiska ledningen beskrivs BSc som ett verktyg för att informera om 
måluppfyllelse och verksamhetsutveckling från driftverksamhetens sida 
gentemot politikerna. Dialogen kring verktyget BSc mellan den politiska 
ledningen och verksamheten kan således påstås vara enkelriktad snarare än 
dubbelriktad. Den strukturering av planeringsarbetet och den snabba, över-
siktliga och tydliga bilden kring prestationer som BSc ger, innebär att 
verksamhetsplaner och utfall på ett ypperligt sätt kan rapportera till landstingets 
politiska ledning. 

I och med att de [politikerna] klär av medborgarna sju miljarder i 
det här landstinget har vi i verksamheten ett stort ansvar att 
rapportera tillbaka så att politikerna känner sig trygga i att varje 
skattekrona används på bästa sätt. (Ekonomidirektör vid 
Jönköpings läns landsting) 

Den politiska ledningens främsta kontakt med verktyget BSc är i samband med 
olika presentationer och rapporteringar från driftverksamhetens sida. Genom 
styrdokument i form av månadsrapporter, årsredovisningar och budget samt 
flerårsplaner informeras politiker om hur verksamheten presterar på olika 
organisatoriska nivåer. I en första instans informeras hälso- och sjukvårds-
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utskottets ledamöter kring indikatorer och mätetal i klinikernas BSc. Detta sker i 
samband med att hälso- och sjukvårdsutskottets sammanträden är förlagda till 
kliniker och primärvård. Genom presentationer av vad som mäts och följs upp 
får utskottets politiker insikt i hur verksamheten fungerar och vilka dess 
nyckelfrågor är.

Hälso- och sjukvårdsutskottet har även kontinuerliga träffar med sjukvårds-
ledningen för Värnamo sjukvårdsområde. I samband med dessa träffar används 
BSc i stor utsträckning som ett verktyg för att redogöra för förvaltningens 
utveckling över tid. Således kan dessa träffar ses som informering kring 
planeringsarbete och utfall, det vill säga som informering kring verksamhets-
styrningen. 

Slutligen blir redovisning av planering och utfall kring BSc aktuellt i samband 
med att landstingsstyrelsen skall informeras om driftverksamhetens aktiviteter. 
Samtliga styrdokument inom landstinget (årsredovisningar och budget och fler-
årsplaner) upprättas i enlighet med BSc:s struktur och verksamheten beskrivs 
och planeras följaktligen efter de fyra perspektiven. Verksamhetsplanering som 
bereds och framställs av den centrala ledningen på kanslinivå godkänns av 
landstingsstyrelsen innan flerårsplanen läggs fram i landstingsfullmäktige. Den 
politiska ledningens involvering i arbetet med BSc sker således främst genom att 
verktygets struktur används för att rapportera och informera om verksamheten, 
dess planering och utfall över tid och på olika organisatoriska nivåer genom de 
övergripande styrdokumenten.   

Även då landstingets politiker informeras om verksamheten genom dokument 
och presentationer som följer strukturen i BSc finns en osäkerhet kring vad ett 
BSc är. Kunskapen om verktyget och dess användning är mer på övergripande än 
detaljerad nivå och dialogen kring prestationer och utfall har mer en enkelriktad 
karaktär. Samtidigt medför den skarpa skiljelinjen mellan politiska åtaganden 
och driftsåtaganden att politiker inte är i behov av detaljkunskap kring verktyget. 
De politiska ledamöterna är i första hand medborgarens representant och med 
hjälp av verktyget BSc framgår tydlig information kring utfall av ekonomi, 
tillgänglighet, medarbetare och bemötande, det vill säga de fyra indikatorerna 
som följs upp av den politiska ledningen. BSc kan därför ses som ett instrument 
som används på den politiska nivån främst för informering. Uppfattningen är 
dock att BSc har en enkel och pedagogisk struktur som bidrar till en tydlig och 
lättförståelig helhetsbild av verksamhetens planer och utfall då detta rapporteras 
till politikerna.  

Enligt en ledamot inom Hälso- och sjukvårdsutskottet kan den helhetsbild som 
BSc ger användas som signalsystem för kvaliteten på den erbjudna vården i 
landstinget.   

När vi får informationen till oss så förmedlar den hurdan kvaliteten 
i verksamheten är. För oss i sjukvårdsutskottet är BSc inte en 
styrningsfråga så som det är för [sjukvårds]ledningen. Vi har inga 
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pengar att fördela, utan vi fokuserar istället på kvaliteten och kan 
se att i detta avseende är kvaliteten hög medan den i ett annat 
avseende kanske är mindre bra. (Ledamot inom Hälso- och 
sjukvårdsutskottet Värnamo) 

Genom aggregation av den information som förmedlas i BSc framkommer en 
helhetsbild av hurdan kvaliteten på vården i landstinget är. Informationen i BSc 
kan således användas dels som uppföljning av tidigare föreslagna och framlagda 
åtgärder från politikerna i budget och flerårsplan, dels som underlag för framtida 
förslag till åtgärder inom landstinget.  

5.7.1 Ett verktyg för verksamheten  
Som framgår av ovanstående beskrivning upplevs BSc av de politiska 
ledamöterna inte som ett verktyg avsett för den politiska ledningen. Skiljelinjen 
mellan vad som är en politisk uppgift respektive en verksamhetsuppgift är tydlig 
inom landstinget och styrning med hjälp utav verktyget BSc är obestridligt en 
uppgift som varken tillhör ledamöterna inom hälso- och sjukvårdsutskotten, 
landstingsstyrelsen eller landstingsfullmäktige. Istället beskrivs BSc som ett 
styrverktyg för landstingets verksamhetsorganisation. Det är således mellan 
koncernen och förvaltningen respektive mellan förvaltningsledningen och 
basenheterna som BSc blir motiverat och ett användbart instrument.  

Intervjupersoner tillhörande både landstingsstyrelsen respektive hälso- och 
sjukvårdsutskottet i Värnamo är rörande överens om att verktyget BSc har störst 
relevans på basenhetsnivå, det vill säga på kliniker och avdelningar. I 
intervjupersonernas svar framkommer två argument för detta uttalande. För det 
första upplevs det som svårt att i offentlig verksamhet klargöra för medarbetare 
inom den operativa verksamheten vad verksamhetens mål och syften är. Genom 
att införa och arbeta med verktyget BSc på operativ nivå kan detta tydliggöras. 
Det andra argumentet är att medarbetare på operativ nivå är de som har makten 
att förändra och förbättra verksamheten. 

Jag tror att det är ute på klinikerna som BSc kan ha störst nytta, 
eftersom det är medarbetarna där som kan genomdriva en 
förändring. Övriga personer i organisationen kan egentligen aldrig 
åstadkomma en förändring, utan initiativen måste komma under-
ifrån och tillåtas att växa fram. I och med att resultat synliggörs ute 
på enheterna så tror jag att medarbetarna känner ansvar för att 
åtgärda brister och förbättra verksamheten. (Ledamot inom Hälso- 
och sjukvårdsutskottet Värnamo) 

Genom att BSc har en informerande roll kring uppfyllelse av övergripande mål 
och verksamhetens utfall på politisk nivå i landstinget blir den koncentrerade 
informationen eller den genomsnittsbild av landstinget som redovisas i 
styrdokument optimal i politiska sammanhang. Avsikten är inte att politikerna 
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skall ha insyn i specifika driftsfrågor utan istället bör de koncentrera sin energi 
på landstingets övergripande frågor. Ett landstingsövergripande BSc med ett 
begränsat antal systemmått är således tillräckligt detaljerat för den politiska 
ledningen.  

5.8. Sammanfattning 
Låt oss sammanfatta hur läget faktiskt ser ut inom Jönköpings läns landsting. 
Själva idén om BSc uppmärksammades för drygt tio år sedan av en medicinsk 
professionell, verksamhetschefen för medicinkliniken i Eksjö, och alltså inte av 
en aktör tillhörande den centrala förvaltningen vilket synes mer förväntat. Den 
fördel verksamhetschefen såg med att införa BSc i landstinget var att arbetet 
genom instrumentet skulle kunna beskrivas och värderas på ett sätt som skilde 
sig från den traditionella beskrivningen i form av budget och ekonomiska termer. 
Efter att BSc införts i liten skala, där totalt nio kliniker fick pröva instrumentet 
för sitt planerings- och uppföljningsarbete, spreds BSc till andra kliniker och till 
hela sjukvårdsområden.  

Friheten att utforma sjukvårdsområdens, klinikers och avdelningars BSc som 
man själv vill har fram till år 2004 varit stor. Friheten att utforma sitt BSc i 
enlighet med de egna förutsättningarna har beskrivits som väsentlig och en 
förutsättning för att instrumentet skall kunna förankras och få fäste i 
organisationen och bli en del av planeringsarbetet. Initialt har även en 
tveksamhet till det nya instrumentet kunnat märkas både bland medicinskt 
professionella och bland politiker i landstinget. Medan medicinskt professionella 
har påpekat att terminologin var ny och svårbegriplig, debatterade politiker kring 
den oroväckande utvecklingen där sjukvården likställdes med industrier och 
företag. Under årens gång har BSc dock fått en tydligare acceptans bland 
samtliga aktörer i landstinget samtidigt som det blivit tydligt att instrumentet inte 
skall ses som ett mirakel som av egen förmåga löser problem. Istället måste BSc 
fyllas med ett väsentligt innehåll och ibland kompletteras med andra verktyg som 
kan fylla de luckor eller lösa de nya problem som blivit synliga allt eftersom. 
Problem och nya förutsättningar har lett till att Jönköpings läns landsting 
kompletterat sitt BSc-arbete med verktyg som Pursuing Perfection och 
systembilden. Genom Pursuing Perfection och dess försök till att jämföra resultat 
inte bara inom landstinget utan även internationellt har det även blivit tydligt att 
en uppstramning av utformningen av BSc på olika nivåer i organisationen blivit 
nödvändigt. Genom så kallade systemmått har försök på senare år gjorts att 
forma samtliga BSc i verksamheten enligt samma mall. Pursuing Perfection har 
även satt en tydlig prägel på måtten i BSc där mätningar av kvalitet och 
förbättringsarbeten lyfts fram. I senare dokument går det att läsa att kvalitet är 
den strategiska inriktning som landstinget valt att ta.  

Även om mått hämtas från olika nationella kvalitetsregister och benchmarking 
görs inom Pursuing Perfection-projektet så är det tydligt att BSc är ett instrument 
för internt bruk. Det är ett instrument som tillåter att frågor i beslutssituationer 
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vänds och vrids på och blir belysta utifrån olika perspektiv samtidigt som det 
skapar transparens kring vad som sker i verksamheten. I den medicinska 
verksamheten är BSc ett internt arbetsmaterial för det förbättringsarbete som 
pågår och utgången av detta arbete kan diskuteras och förmedlas genom en 
gemensam dialog kring BSc. Det tycks som om en mätiver har uppstått på flera 
nivåer i landstinget och som att processen kring mätningar upprätthålls under 
hela budgetåret. 
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6. Den kanadensiska studien  
I detta kapitel presenteras de två kanadensiska fallen, Cambridge Memorial 
Hospital och Guelph General Hospital och hur aktörer inom dessa två verksam-
heter arbetar med rapportering kring prestationer inom sjukvården. Som jag 
beskrev i det inledande kapitlet, har det inom Ontarioprovinsen i Kanada 
utvecklats två övergripande BSc för sjukvården: för det första ett frivilligt 
rapporteringsverktyg kallat Hospital Report och för det andra ett förpliktigat 
rapporteringsverktyg, Hospital Accountability Agreement, som upprättas som ett 
avtal mellan Ministry of Health and Long-Term Care (MOHLTC) och de 
enskilda sjukhusen. Både Cambridge Memorial Hospital och Guelph General 
Hospital deltar i projektet med Hospital Report och planerar och rapporterar sin 
verksamhet till MOHLTC genom Hospital Accountability Agreement och är 
således väl förtrogna med BSc. En skillnad mellan de två sjukhusen är dock att 
det inom Cambridge Memorial Hospital även har arbetats fram ett BSc för det 
enskilda sjukhuset.  

För att det skall bli tydligt för läsaren vad de två övergripande BSc-verktygen 
innebär och hur sjukvårdssystemet inom Kanada och inom Ontario är uppbyggt 
inleds kapitlet med en övergripande beskrivning av sjukvårdssystemet och de två 
BSc-verktygen. Under rubrik 6.1 och 6.2 skildras sjukvårdssystemet i Kanada 
och i Ontario. I bilaga 2 återfinns även en karta över sjukvårdssystemet med 
organisationer och förkortningar relevanta för studien. Efter skildringen av 
sjukvårdssystemet följer en redogörelse i 6.3 och 6.4 för de två övergripande 
BSc-verktygen. I 6.5 presenteras det första fallet, Cambridge Memorial Hospital, 
som är ett sjukhus som även använder BSc inom sjukhuset. Det andra fallet, 
Guelph General Hospital, presenteras i 6.10. Till skillnad från Cambridge 
Memorial Hospital använder Guelph General Hospital inte BSc inom sjukhuset. 
Fallbeskrivningarnas upplägg följer i stort sett samma struktur. Först presenteras 
sjukhuset. Därefter följer en beskrivning över arbetet med BSc/prestations-
mätningar på sjukhuset och den praktiska användningen av dessa. Efter 
utredningen av vad som sker på sjukhusnivå beskrivs arbetet med BSc/ 
prestationsmätningar inom den medicinska verksamheten och hur BSc praktiskt 
används på denna nivå. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de 
kanadensiska fallen i 6.15. 
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6.1. En översikt över det kanadensiska 
sjukvårdssystemet 

Kanada är en konstitutionell monarki och en federal stat. Parlamentet, som är 
beläget i Ottawa, består av underhuset, vars medlemmar är folkligt valda, och 
senaten, vars medlemmar är utnämnda. Den federala statens makt omfattar 
immigration, federativ skattepolitik, straffrätt, försvar och handel och den 
federala staten har således inget direkt ansvar för den offentliga sjukvården. 
Istället är sjukvården en fråga som behandlas inom var och en av de sammanlagt 
tretton provinserna och territorierna runt om i landet. Federationen har dock det 
övergripande ansvaret för att skydda befolkningens hälsa och välmående 
(www.gov.on.ca).  

Varje provins är självstyrd och har sin egen regering, sina egna ministrar och 
departement. Kanada kan således beskrivas som en konfederation där varje 
provins och territorium tillåts att utvecklas i enlighet med sina egna särdrag och 
prioriteringar samtidigt som de kan dra fördel av att vara en del av staten 
Kanada. Varje provins är lagligen förpliktad att finansiera, administrera och 
erbjuda medicinskt nödvändig sjukvård. Detta regleras i Canada Health Act, en 
av de två huvudsakliga reglerande ramarna som försäkrar att alla bofasta 
medborgare i Kanada skall ha tillgång till nödvändig hälso- och sjukvård på 
förbetald basis19. Finansieringen sker till största delen genom federala och 
provinsiella skatter, men en liten del av sjukvårdens kostnader täcks av privata 
sjukförsäkringar (11 %) eller egna utlägg (16 %). De privata sjukförsäkringarna 
erbjuds ofta som en anställningsförmån och täcker vanligen kostnader för 
tandvård, glasögon m.m. (McKillop et al. 2004).  

Även om provinser och territorier är lagligen förpliktade att finansiera 
sjukvården, ställs det få krav på hur de organisationer som erbjuder sjukvård bör 
organisera sig. En hälso- och sjukvårdsorganisation som ett sjukhus kan vara 
fullt betald med offentliga medel även då servicen inte nödvändigtvis hanteras av 
en offentlig verksamhet. Generellt är dock sjukhus icke-vinstdrivande offentliga 
organisationer som ägs och drivs av städer, kyrkor eller frivilligorganisationer 
(McKillop et al. 2004).  

En av de stora skillnaderna mellan svensk och kanadensisk sjukvård är läkarens 
roll i hälso- och sjukvårdssystemen. Kanadensiska läkare är normalt inte 
anställda i den bemärkelsen att de får sin lön utbetald av sjukhuset. Istället är 
––––––––– 
19 Canada Health Act i dess nuvarande form tillkom 1984. Regleringen bygger på de fem principerna 

om universality, accessability, portability, comprehensiveness och public administration, det vill 
säga att den vård som erbjuds skall erbjudas samtliga innevånare utan några som helst hinder 
varken finansiella eller icke-finansiella. All nödvändig sjukvård skall täckas av denna reglering och 
sjukvården skall ske på icke-vinstdrivande basis. Den andra huvudsakliga reglerande ramen för 
sjukvården är Canada Health Transfer Regulation från 2004. I denna regleras transfereringen av 
finansiella resurser från federal till provinsiell och territoriell nivå utifrån den medicinskt 
nödvändiga sjukvården som stipuleras i Canada Health Act. 
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varje läkare sin egen arbetsgivare och får merparten av sitt arvode efter den 
service de utför, så kallad fee-for-service. Löner liksom avgifter för medicinsk 
service förhandlas på provinsiell nivå mellan läkarförbund och den provinsiella 
regeringen. Provinsen är även den som betalar ut lönerna till läkarna (Westander 
2003).  

Att läkarna får betalt efter den service de utför har medfört att läkarprofessionen 
i det kanadensiska sjukvårdssystemet utmärks av en stor självständighet och 
innehar en mycket mäktig position i systemet. Rachlis (2004: 202) refererar till 
Dr. Gabor Maté, en familjeläkare och kolumnist som noterar:  

Our feee-for-service medical system actively punishes doctors who 
spend time with patients and financially rewards those who 
practise superficial medicine in profit-motive walk-in clinics, who 
see minor problems and refer more challenging cases to the 
emergency ward. 

En svaghet i systemet är följaktligen att ju fler patienter en läkare hinner träffa 
och behandla under en dag desto mer kan han tjäna. Enkelheten att remittera fler 
och längre besök innebär att sjukhusen belastas med kostnader som de har svårt 
att kontrollera eftersom varje läkare är garanterad betalning av den provinsiella 
regeringen för de patienter han möter.  

6.2. Sjukvårdssystemet i Ontario 
Med en population på över tolv miljoner är Ontario hemvist för ungefär en 
tredjedel av Kanadas befolkning. Storleksmässigt täcker provinsen mer än en 
miljon kvadratkilometer och är således större än både Frankrike och Spanien 
tillsammans. På provinsens ansvar ligger utbildning, hälso- och sjukvård, social 
service, fångvårdsanstalter samt provinsiell skattepolitik (www.gov.on.ca). 
Hälso- och sjukvårdsfrågor behandlas inom the Ministry of Health and Long-
Term Care (MOHLTC). Ministeriet ansvarar för att administrera hälso- och 
sjukvårdssystemet, främja hälsa och förhindra sjukdomsspridning samt för att 
förse Ontarios medborgare med offentlig sjukvård (www.health.gov.on.ca).  

Som beskrivits ovan sker förhandlingar mellan läkarförbunden samt den 
provinsiella regeringen angående löner och avgifter för sjukvård. Från 
regeringens sida sköts detta av MOHLTC. MOHLTC är även den organisation 
som hittills har skött alla årliga förhandlingar mellan Ontarios ca 160 sjukvårds-
inrättningar och regeringen kring tilldelning av finansiella medel. Sjukhusen 
samt andra vårdinrättningar sänder årligen in en detaljerad strategisk plan 
inklusive budget för vad som skall uträttas under året. Utifrån denna plan 
förhandlar sedan MOHLTC med varje sjukhus angående hur mycket finansiella 
medel som skall distribueras.  
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Som ett led i regeringens plan att bygga ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem i 
Ontario introducerade regeringen år 2005 en ny regional organisatorisk form, the 
Local Health Integration Networks (LHINs). Avsikten med att upprätta LHINs är 
dels att beslutsfattandet skall flyttas närmare samhällets innevånare, dels att den 
vård som erbjuds av olika verksamheter inom ett visst geografiskt område skall 
kunna koordineras på ett bättre sätt i syfte att säkra ett kvalitativt 
omhändertagande för patienter. Från och med år 2007 skall Ontario bestå av 
fjorton stycken LHINs som skall planera, samordna och finansiera den regionala 
hälso- och sjukvården. (www.lhins.on.ca)  
 
I likhet med flera andra OECD-länder upplevde Kanada under 1980- och 1990-
talen ett klimat med allt svårare ekonomiska förhållanden (Grinspun 2000). Detta 
ledde till att den federala regeringen inte längre ansåg att det var möjligt att låta 
finansieringen från federation till provinser följa utvecklingen av landets BNP. 
Vid ett flertal tillfällen (1986, 1989, 1991 och 1995) har därför den federativa 
regeringen beslutat om nedskärningar av det federala stödet för hälso- och 
sjukvård till provinserna (Rachlis 2004). 

Figur 6.1. Totala kostnader för hälso- och sjukvård uttryckt som procentandel av 
landets BNP (OECD hälsodata) 
 
Samtidigt som stödet från den federala regeringen till provinserna har minskat, 
har kostnaderna för hälso- och sjukvård i landet ökat. Med stigande kostnader för 
sjukvård och minskade federala bidrag har pressen på provinserna att reformera 
och omstrukturera sjukvården varit stor. I ett flertal utredningar har landets 
övergripande sjukvårdssystem samt de provinsiella systemen granskats. I 1998-
1999 års business plan uttrycker sig MOHLTC på följande sätt: 
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In order to sustain the health system for future generations, we 
must increase its efficiency, and ensure that we are receiving the 
best value for the money spent. Patients should receive the right 
services at the right cost to the system. Patients, providers, health 
service administrators and the ministry must all be held 
accountable for the services provided through our health system. 
Clear accountability mechanisms need to be put in place and the 
fraudulent use of health services needs to be identified and 
deterred (Ontario Ministry of Health Business Plan 1998-1999). 

Under de följande åren betonas ansvarsutkrävande och rapportering av 
prestationsmätningar i allt större omfattning i rapporterna. I 2001-2002 års 
business plan står skrivet att ansvarsutkrävande och prestationsmätningar är 
MOHLTC:s viktigaste intressen. Vidare uttrycker rapporten att först då den vård 
som sjukvårdssystemet har för avsikt att erbjuda sammanlänkas med resultat från 
prestationsmätningar så kan konsekvenserna av genomförda reformer bli synliga. 
Resultaten av mätningarna beskrivs även som ett viktigt underlag vid 
planeringen för ett framtida hållbart sjukvårdssystem. Ur den debatt som har 
förts i landet kring reformering av sjukvårdssystemet, har två övergripande BSc 
fötts inom Ontarioprovinsen. Den första rapporten, Hospital Report, startade som 
ett forskningsprojekt 1997 och är ett frivilligt projekt som provinsens sjukhus 
kan delta i. Det andra verktyget, Hospital Annual Planning Submission och 
Hospital Accountability Agreement (HAPS/HAA), är ett styrinstrument som 
representerar en ny form av relation mellan provinsens sjukhus och MOHLTC. 
Genom ett årligt avtal mellan de båda parterna förbinder sig sjukhusen att 
uppfylla vissa förpliktelser mot en viss ersättning.  

6.3. Hospital Report 
Hospital Report startade som ett forskningsprojekt år 1997 då sex forskare 
knutna till Toronto University blev tillfrågade av Ontario Hospital Association 
(OHA) om de ville, som en utomstående part, hjälpa till med att utveckla ett 
system för rapportering av sjukvårdsprestationer. I den debatt som pågick om 
provinsens sjukvård, i vilken vikten av att mäta och kunna utkräva ansvar lyftes 
fram, bedömde OHA att det endast var en tidsfråga innan MOHLTC skulle 
komma att kräva att sjukhusen synliggjorde vad de presterade. Av denna 
anledning beslutade OHA att ta kontakta med ett forskarteam vid Toronto 
University för att gemensamt med dem kunna skapa en övergripande 
granskningsrapport om sjukvårdsprestationer. Eftersom en rapport som bygger 
på egna genomförda mätningar har mindre trovärdighet än en rapport genomförd 
av en oberoende part tillfrågades forskarteamet och år 1998 presenterades den 
första rapporten om hur sjukvårdsorganisationerna i provinsen presterade 
(Hospital Report 1998; Pink et al. 2001).  

I den första rapporten från 1998 beskrivs tre generella trender vara anledningen 
till att rapporteringen av det slag som presenteras både är möjlig och önskvärd. 
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De tre trenderna utgörs av (1) den ökade efterfrågan från allmänheten, regeringen 
och andra intressenter på att kunna utkräva ansvar, (2) utvecklingen av 
information som möjliggör mer detaljerade data, samt (3) utvecklingen av giltiga 
och pålitliga mått på komplexa och multidimensionella fenomen som 
vårdkvalitet och patientnöjdhet. I rapporten går det vidare att läsa: 

The hospital system in Ontario is experiencing dramatic changes. 
A report to monitor the quality of care, customer satisfaction, 
financial viability and organizational learning and change of 
hospital care during this tumultuous time will help ensure that the 
high quality of care experienced by Ontario residents is maintained 
(Hospital Report 1998: 2). 

Allt sedan starten har Hospital Report-serien rapporterat resultat kring en 
samling av mått från olika områden som tillsammans skall ge en övergripande 
bild av sjukhusens prestationer. Rapporten följer således den modell för 
mätningar som föreslås i instrumentet BSc. I den första rapporten valdes 
indikatorer utifrån en ad hoc-metod och under de följande åren skedde endast 
mindre revideringar. År 2005-2006 förnyades dock flera av de finansiella 
indikatorerna. Genom litteraturinventering och paneldiskussioner med praktiker 
fastställdes nyckelindikatorer på ett mer systematiskt och evidensbaserat sätt 
(Pink et al. 2006). I rapporten från 2006 finns 33 prestationsmått presenterade 
inom fyra områden; (1) Clinical utilization and outcomes, (2) patient perceptions 
of hospitals, (3) financial performance and conditions och (4) system integration 
and change (www.hospitalreport.ca). Informationen som de olika indikatorerna 
bygger på härstammar från olika källor. De finansiella indikatorerna bygger på 
den information som sjukhusen är förpliktade att mäta och rapportera till 
MOHLTC genom Management Information Systems (MIS) Guidelines (mer om 
detta längre fram). Varje sjukhus har genom ett kontrakt gett sin tillåtelse till att 
delge projektet den finansiella information som sänds till MOHLTC månadsvis. 
De kliniska indikatorerna bygger på information som samlas in av Canadian 
Institute for Health Information (CIHI), en oberoende, icke vinstdrivande 
organisation som samlar in data från sjukhus, medicinska praktiker och 
regeringen. Tidigare sändes informationen från CIHI till en institution i Toronto 
som gjorde själva beräkningarna bakom de kliniska indikatorerna. Idag 
kalkyleras dock både de finansiella och de kliniska indikatorerna av CIHI och 
sänds till ansvarig forskare för respektive perspektiv inom projektet. 
Informationen bakom indikatorerna inom patient perception-perspektivet samlas 
in genom en stor enkätundersökning. Undersökningen och sammanställningen av 
denna sköts av en utomstående organisation. Slutligen hanteras informationen 
bakom indikatorerna inom system integration-perspektivet av OHA. Genom en 
årlig undersökning som sänds till sjukhusen samlas information in bland annat 
om användningen av informationssystem och standardiserade protokoll och 
rapporteras till Hospital Report-projektet (Lead contact för ett av perspektiven i 
Hospital Report). Utifrån de uppgifter som kommer in sammanställs därefter den 
årliga Hospital Report-rapporten. En översikt över de mått som återfinns i 
rapporten från 2006 går att finna i bilaga 4.  
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I den första rapporten från 1998 finns inte specificerat hur de enskilda sjukhusen 
som deltog i projektet presterar. Istället presenteras övergripande information för 
olika regioner och för olika sjukhusstorlek inom provinsen. Den stora 
uppmärksamheten som den första rapporten fick medförde dock att redan året 
därpå presenterades sjukhusspecifika uppgifter för de olika måtten i rapporten. 
Eftersom sjukhusen som ingår i projektet skiljer sig åt i storlek, upptagnings-
område och volymer har de delats in i tre grupper: teaching hospitals, small 
hospitals och community hospitals. Detta för att jämförelser skall kunna göras 
mellan likvärdiga sjukhus. Rapporten redovisar inte endast om ifall ett sjukhus 
presterar under medel, medel eller över medel, utan i rapporten lyfts även 
sjukhus som utnämnts till ”high performing” eller ”best practicing” fram, det vill 
säga sjukhus som visar på resultat över medel inom flera områden utan att 
resultat inom andra områden blivit eftersatta. Det sker således en rangordning 
mellan sjukhusen. Syftet med att uppmärksamma högpresterande sjukhus är att 
andra sjukhus skall kunna ta kontakt med de högpresterande sjukhusen och 
därigenom få ta del av användbara idéer och metoder för hur de egna 
prestationerna kan förbättras. Övergripande kan syftet med Hospital Report 
beskrivas som att bidra till att förbättra vårdkvaliteten bland Ontarios sjukhus 
genom att engagera sjukhusen kring prestationsmätningar, stödja dem i deras 
beslutsfattande och i deras ansvar mot samhället samt främja lokala kvalitets-
förbättringar bland annat genom benchmarking mellan sjukhus. Rapporten 
vänder sig således primärt till sjukhusens styrelser och ledning, men avsikten är 
att resultaten skall delges anställda, patienter, familjer och samhället i stort. 
Rapporten brukar när den släpps uppmärksammas i media (Ontario Ministry of 
Health Annual Report 2001-2002; Hospital Report 2006).  

Internationellt sett är Hospital Report en av de mest omfattande rapporteringarna 
kring prestationsmätningar. För närvarande deltar över 150 sjukhus på frivillig 
basis i projektet, en andel som överstiger 97 procent av samtliga sjukhus i 
Ontario (www.hospitalreport.ca). Följande citat illustrerar varför sjukhuset i 
Guelph beslutade att delta i projektet: 

I think we are very aware of our accountability to the public and 
we felt that this [the Hospital Report] was an objective process. 
We are very strong supporters of the activities that come out of the 
OHA as well, and we felt that this was an objective, credible 
process to go through and at the end of the day if there is 
information that we can share with our public we should. So that 
was a major factor. The other thing is that when you look at the 
value that you receive for this it is very inexpensive. To set up our 
own survey of patient satisfaction and to send out surveys to 500 
people, track it, coordinate it and pull it all together, we pay less 
than 10 000 dollars for that service and that is very good value. 
(President and Chief Executive Officer, Guelph) 

Personer som blivit intervjuade har även uttryckt att eftersom i stort sett samtliga 
sjukhus deltar i projektet och eftersom det finansieras av både OHA och 
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MOHLTC uppfattas det inte direkt som att deltagandet är på frivillig basis. 
Rapporten uppfattas som betydelsefull för att förse samhället med information 
om vårdkvalitet och att delge samhället denna form av information beskrivs som 
en förpliktelse för sjukhusen. Därmed är även deltagandet i projektet stort.  

Projektet finansierades ursprungligen av OHA. År 2001 undertecknade dock 
OHA och MOHLTC ett avtal om att gemensamt stödja projektet. För närvarande 
finansieras Hospital Report av the Joint Policy and Planning Committee (JPPC), 
en partnerorganisation mellan OHA och MOHLTC (www.hospitalreport.ca).  

6.4. Hospital Annual Planning Submission och 
Hospital Accountability Agreement 

Genom den partnerorganisation som nämns ovan, JPPC, har MOHLTC och 
OHA alltsedan 2003 arbetat gemensamt med att utveckla ett ”accountability 
agreement” samt en långsiktig finansieringsplan för sjukhusen i Ontario. Dessa 
har årligen sänt in operativa planer till MOHLTC vilka har haft till uppgift att 
fungera som underlag för beslut om resurstilldelning till sjukhusen från 
Ministeriets sida. Mellan åren 1999 och 2003 ökade dock kostnaderna för sjuk-
vården i Ontario med i genomsnitt 9,5 procent per år. MOHLTC var tvunget att 
reagera och således startade de inför budgetåret 2002/2003 ett arbete med att ta 
fram en mer långsiktig plan samt ett årligt avtal kring prestationer mellan de 
båda parterna. Inför budgetåret 2005/2006 introducerades därför Hospital Annual 
Planning Submission (HAPS), ett dokument med en mer långsiktig planerings-
horisont för finansiering av sjukhusen, samt Hospital Accountability Agreement 
(HAA). De båda dokumenten för operativ planering och ansvarsutkrävande har 
till syfte att stödja regeringens mål om stabilitet och effektivitet inom sjukvårds-
sektorn (Ministry of Health and Long-Term Care 2006; www.jppc.org). 

Medan HAPS inte bör ses som någon radikal förändring gentemot hur relationen 
mellan de två parterna fungerade tidigare, så är HAA något nytt för sjukvårds-
sektorn i Ontario. HAA är utformat som ett BSc och innehåller ett antal 
indikatorer fördelade på fyra områden: (1) financial health, (2) organizational 
health, (3) patient access and outcomes och (4) system integration. Förutom 
dessa fyra områden mäts även volymer av olika slag (informationsmaterial från 
planning session 2006, London). Samtliga prestationsindikator som inkluderas i 
avtalet har arbetats fram av forskargrupper och genomgått noggrann analys av 
validitet och reliabilitet. Bilaga 5 visar processen för hur en prestationsindikator 
fastställs och de krav som ställs på den för att den skall inkluderas i avtalet. I 
bilaga 6 återfinns måtten i HAPS/HAA för budgetåret 2007/08. 

Planeringscykeln för HAPS och HAA inleds med att MOHLTC i juni 
tillkännager hur resurser skall fördelas för de tre följande åren. Varje sjukhus 
sänder därefter i oktober in sina långsiktiga planer (HAPS) till MOHLTC. I 
dessa beskrivs vad sjukhuset har för avsikt att uppnå under de tre följande 
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budgetåren. Planerna skall vara konsistenta med regeringens hälso- och 
sjukvårdsprioriteringar samt med sjukhusets vision och strategier. MOHLTC går 
igenom planerna och fastställer målen för vad sjukhuset skall prestera baserade 
på data från de två senaste åren. Sjukhuset justerar därefter sin HAPS och 
sjukhusets vd samt styrelsens ordförande skriver under det avtal, HAA, som 
upprättas mellan MOHLTC och sjukhuset baserat på den treåriga planen 
(Ontario Joint Policy and Planning Committee 2004). 

På kvartalsbasis sänder sjukhusen i Ontario in rapporter till MOHLTC med 
uppgifter om utfall för de prestationsindikatorer som ingår i HAA och hur 
utfallen står sig i förhållande till den långsiktiga planeringen i HAPS. Avvikelser 
från planen skall förklaras och sjukhuset måste även beskriva hur de avser att 
agera för att komma till rätta med avvikelserna. Nedanstående bild visar länken 
mellan HAPS och HAA samt den årliga processen. 

Figur 6.2. Den årliga processen för HAPS och HAA (Ministry of Health and 
Long Term Care 2006: 25) 

I ”Hospital Accountability Agreement Framework” (2004), det dokument som 
utvecklats av JPPC och som klargör principerna för avtalet, kraven på partnerna 
och parternas roller, går följande att läsa: 

The parties agree that there should be incentives in the agreement 
to reward high performance and to promote change and attainment 
of key goals. The Ministry and hospitals should jointly develop 
incentives based on transparent and reliable performance 
measurement for inclusion in a schedule as soon as possible.  The 
intensity of any incentives should reflect the current performance 
management and measurement capacity within hospitals and the 
Ministry. […]  
The agreement should emphasize non-financial incentives, 
including recognition programs to identify high performing 
hospitals to their peers, the health sector, and the public.   
Rewarding high performing hospitals with more autonomy is a key 
incentive for the agreement.  The Ministry and hospitals recognize 
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that greater freedom is a powerful motivator for performance 
improvement and a necessary part of an effective accountability 
relationship (Ontario Joint Policy and Planning Committee 2004: 
15-16). 

I de fall målen i HAA inte fullgörs finns några olika utgångar. Om faktorer 
utanför sjukhusets kontroll ligger bakom misslyckandet med att uppnå målen 
skall inte sjukhuset hållas ansvarig för utfallet. En lista med faktorer som är 
utanför sjukhusets kontroll finns upprättad. I de fall MOHLTC bedömer att 
sjukhuset borde ha haft möjlighet att uppnå sina mål får sjukhuset ”enter the 
performance improvement ladder”. Trappan för prestationsförbättring innehåller 
fyra steg. I det första steget får sjukhuset till uppgift att utforma en plan för hur 
de skall agera för att uppnå sina mål. Om sjukhuset inte lyckas med att förbättra 
sina prestationer inom given tidsram går de in i steg två och en grupp tillsätts då 
att granska planen och ge rekommendationer om förändringar. I steg tre sker en 
än mer detaljerad granskning av planen av representanter från MOHLTC och 
från sjukvårdssektorn. Denna grupp etablerar en slutgiltig förbättringsplan och 
om detta steg fortfarande inte medför förbättringar på sjukhuset kan MOHLTC 
få sjukhusets vd avsatt (Hospital Ontario Joint Policy and Planning Committee 
2004).  

Den nya relationen mellan MOHLTC och Ontarios sjukhus baseras på 
riktlinjerna om transparens mellan parterna, kontroll och utkrävande av ansvar 
för prestationer, flexibilitet för att kunna skapa förbättringar samt ett avtal som 
bygger på policier och väsentliga mätningar. Sedan 2003/2004 har kostnads-
ökningen för sjukvården minskat drastiskt. Den genomsnittliga kostnads-
ökningen har legat på 2,9 procent per år (Ministry of Health and Long-Term 
Care 2006).  

6.5. Fallet Cambridge Memorial Hospital 
I Cambridge, en stad med 120 000 innevånare beläget 10 mil väster om Toronto, 
ligger Cambridge Memorial Hospital (CMH). Sjukhuset klassificeras som ett 
litet till medelstort akutsjukhus med omkring 1 400 medarbetare och läkare samt 
300 frivilliga vilka förser en av de snabbast växande ekonomiska regionerna i 
Kanada med sjukvård (www.cmh.org).  

CMH har en budget på 94 miljoner CAD och den huvudsakliga verksamheten är 
akutsjukvård. Med tolv kliniska enheter erbjuder sjukhuset öppen mottagning20,
rehabilitering, diagnostisk stödverksamhet, psykiatri, onkologi, kirurgi, kvinno- 
och barnsjukvård samt akutvård. Årligen har sjukhuset 40 000 akutbesök, 
genomför 11 700 kirurgiska ingrepp, förlöser 1 500 kvinnor och ersätter 555 

––––––––– 
20 I den öppna mottagningens service ingår utbildningsprogram bland annat för diabetes, enheten för 

astma samt äldrevård. 
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höft- och knäleder (Annual report 2005/06). Förutom finansiering från 
MOHLTC tar sjukhuset emot finansiella resurser från samhället genom CMH-
fonden. Genom åren har de donationer som inkommit till fonden möjliggjort 
inköp av medicinsk utrustning, investeringar i utbildning och forskning samt 
förbättring och upprustning av byggnader (www.cmh.org).  

De strategiska riktlinjerna för sjukhuset, inklusive affärsidé, vision och 
värderingar, har fastställts av styrelsen bestående av tolv innevånare i regionen, 
sjukhusets VD, direktören och vice direktören för den medicinska kåren samt 
stabschefen. Styrelsen har till uppgift att övervaka att sjukhuset uppfyller lag-
stiftningen och är ansvarig för att godkänna sjukhusets budget och för att uppnå 
de strategiska målen. I likhet med flertalet sjukhus i Ontario är en av de största 
utmaningarna för CMH för tillfället bristen på arbetskraft. Bristen, som är 
tydligast inom akutsjukvården, anestesi och neurologi, har i flera fall tvingat 
sjukhuset att tänka om och utveckla nya strategier för att täcka behovet regionalt.   

Efter en period av provinsiellt övervakande av verksamheten hade CMH vid 
studiens genomförande lyckats att vända ett budgetunderskott, fått kontroll över 
sina kostnader och återigen fått ansvarsfrihet. I jämförelse med sjukhusen i 
Ontario placerade sig CMH på plats nummer två vad gäller kortaste väntetider 
för höft- och knäledsersättningar samt bland de tio sjukhusen med kortast 
väntetid för starroperationer (Annual report 2004/05).  

6.6. Introducering och utveckling av BSc på 
sjukhuset

Arbetet med BSc startade på CMH tidigt under år 2006. Initiativet kom från den 
administrativa ledningen och introducerades för Quality Steering Committee21

som var den arbetsgrupp som fick i uppdrag att utveckla styrkortet. Flera 
intervjupersoner framhåller att arbetet med att utveckla ett sjukhusspecifikt BSc 
kan ses som en naturlig följd av den utveckling som skett inom Ontario. Genom 
influenser från OHA, utvecklingen av olika benchmarkingprogram samt 
Ministeriets införande av ansvarsavtalet (HAA) med mätningar i fyra perspektiv 
kändes det naturligt att utforma ett organisationsspecifikt BSc för sjukhuset. 
Några intervjupersoner påpekar även att det från styrelsens håll har funnits 
förväntningar på verksamheten att utveckla ett BSc. I de fall styrelse-
medlemmarna sedan tidigare genom andra uppdrag har fått information 
presenterad för sig i form av ett BSc, var förväntningarna höga att information 
om CMH skulle erhållas på ett liknande sätt.   

––––––––– 
21 Quality Steering Committee övervakar kvalitetsledning generellt i organisationen. Kommittén 

består bland annat av VD:n för Health Planning & Corporate Operations, verksamhetschefer, Chief 
of Staff, verksamhetschefen för Quality and Risk, verksamhetschefen för Decision Support & 
Utilization Management samt några få vårdprogramchefer.   
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BSc presenterades för Quality Steering Committee som ett nytt sätt att börja 
mäta kvalitet i organisationen. Som ett första steg upprättades de fyra perspektiv-
en. Vid CMH fick dessa fyra perspektiv namnen (1) Learning, Innovation & 
System Integration, (2) Patient, Employees & Physician Satisfaction, (3) 
Financial Health och (4) Clinical Access, Utilization & Outcome. VD:n för 
Health Care Planning and Corporate Operations förklarar att beslutet om vilka 
fyra perspektiv som skulle användas i organisationen togs utifrån en diskussion 
om vilka perspektiv som fanns i Hospital Report och vilka perspektiv som 
förekom i originalarbetet av Kaplan och Norton. När perspektiven väl var 
fastställda beslutade därefter Quality Steering Committee vad som skulle mätas 
inom varje perspektiv. Utgångspunkten för detta arbete var främst vilken 
information som för tillfället rapporterades till styrelsen.  

Under år 2006 har strukturen för organisationens BSc omarbetats. De fyra 
initiala perspektiven har brutits ner i fem strategiska prioriteringsområden. 
Förändringen hade främst två grunder. För det första är ackreditering mycket 
eftertraktat bland sjukhusen i Ontario. Under den senaste ackrediterings-
processen vid CMH framkom fem strategiska områden som betydelsefulla för 
sjukhuset. För det andra, utifrån de fem strategiska områden som framkom i 
samband med ackrediteringsprocessen utvecklandes en vision, affärsidé och 
värderingar för organisationen. Därmed kändes det naturligt att även organisa-
tionens BSc tog sin utgångspunkt i dessa fem strategiska prioriteringsområden. 
Övergången från fyra perspektiv till fem strategiska prioriteringsområden 
uppfattas som ett försök att bättre integrera visionen och ackrediteringen med det 
som mäts i verksamheten. Verksamhetschefen för avdelningen Decision Support 
and Utilization Management förklarar att förändringen var nödvändig: 

What we have tried to do here is to develop something that suites 
us as oppose to trying to put everything into the standard model. If 
it doesn’t fit you then you need to reshape it and that is what we 
have done. (Manager Decision Support & Utilization 
Management) 

Den nya strukturen av BSc har vid tidpunkten för intervjuerna nyligen fått sitt 
godkännande av styrelsen och arbetet med att föra detta nya koncept vidare i 
organisationen pågick för fullt då intervjuerna genomfördes. Den nya strukturen 
visas i nedanstående figur.   
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Figur 6.3. Balanced Scorecard för Cambridge Memorial Hospital 

6.6.1 Mått och deras ursprung 
Inom Quality Steering Committee har medlemmarna enats om att mäta och följa 
upp 27 mått i sjukhusets BSc vilka anses vara av strategisk relevans för 
organisationen. De initiala måtten som inkluderades i sjukhusets BSc baserades 
primärt på den information styrelsen tidigare fick presenterad för sig. Externa 
krav i form av de prestationsmått som mäts och rapporteras i HAPS och HAA 
har dock även haft stort inflytande på beslutet om vilka mått som skall inkluderas 
i organisationens BSc. 

That [HAPS and HAA] will be part of the corporate BSC and the 
corporate high level picture. Based on what the Ministry has 
picked as indicators we picked modifications of that and what fits 
us, so yes it all drills down to or drills back to that level. (Director 
Patient Services) 

Verksamhetschefen för Decision Support and Utilization Management förklarar 
att eftersom sjukhuset hålls ansvarigt för att prestera i enlighet med det avtal 
(HAA) som skrivits mellan sjukhuset och Ministeriet är det orimligt att dessa 
mått inte inkluderas i organisationens BSc. Med undantag för de indikatorer som 
inte anses bringa något värde för en sjukvårdsorganisation att mäta och följa upp 
har samtliga prestationsmått i HAPS och HAA byggts in i sjukhusets BSc.  

You have to be careful that you don’t track everything, because 
you can put undue burdens on the organization for information 
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reporting. In the selection of indicators […] we let our strategic 
priorities, our key directions, and external requirement like the 
HAPS and HAA guide us. (Vice President Health Care Planning & 
Corporate Operations) 

Indikatorer som återfinns i Hospital Report har även de haft inflytande på 
CMH:s BSc. Möjligheten att jämföra prestationer mellan organisationer beskrivs 
dock som något som främst utnyttjas då mål skall fastställas. En vanlig rutin är 
att organisationen letar externt efter vad som kan anses vara en bra nivå för ett 
visst prestationsmått. På sjukhuset finns ett beslut om att organisationen skall ha 
som mål att prestera inom den 25:e percentilen i jämförelse med övriga sjukhus i 
Ontario. Målet inom organisationen är således att sjukhuset skulle prestera i topp 
i provinsen. För vissa mätningar har det dock varit svårare att finna bra 
jämförelsepunkter. Som en konsekvens därav har mål för vissa mätningar ännu 
inte fastställts.  

Inom organisationen används ett klassificeringssystem för att redovisa hur väl 
sjukhuset presterar i förhållande till olika prestationsmål. Med en stjärna avses 
att sjukhuset presterar under det uppsatta målet och att indikatorn behöver följas 
upp tydligare. Två stjärnor indikerar att sjukhuset presterar i enlighet med målet 
eller +/- fem procent från det uppsatta målet. I de fall sjukhuset uppnår två 
stjärnor för ett visst mått lyder policyn att måttet skulle fortsätta att övervakas. 
Slutligen innebär tre stjärnor att sjukhuset presterar bättre än det uppsatta målet 
och att måttet inte nödvändigtvis behöver följas längre.   

En av sjukhusets direktörer för Patient Services förklarar att det är viktigt att 
sjukhuset presterar väl inom samtliga strategiska prioriteringsområden. Exempel-
vis, förklarar hon, bör inte perspektivet Financial Health prioriteras framför 
patienttillfredsställelse. Patienttillfredsställelse bör i sin tur inte prioriteras 
framför lärande och innovation. Istället är det viktigt att en balans upprättades 
mellan de fyra perspektiven.  

6.7. Den praktiska användningen av BSc på 
central nivå 

Samtliga intervjupersoner på CMH påpekar att BSc används inom 
organisationen för att få till stånd kvalitetsinitiativ. Med hjälp av verktyget kan 
medarbetare i organisationen identifiera vad som är relevant för dem och vad de 
således bör fokusera på. Samtidigt hjälper modellen BSc till att sammanföra 
olika områden av intressen i en pedagogisk och enkel schematisk bild som kan 
presenteras för styrelsen och olika kommittéer.  

It [BSC] helps move the whole organization towards achieving 
your strategic directions. You are monitoring quality, you are 
monitoring efficiency and you are monitoring financial 
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performance and patient satisfaction. The advantage of the BSc is 
that it pulls it all together. When this goes to the finance and 
economic committee or the quality committee, the Board or the 
quality steering committee you kind of see it all together and you 
see that here is where we are doing well and here is where we are 
not meeting our targets and I think it informs the whole 
organization on the areas that we need to adjust. (Vice President 
Health Care Planning & Corporate Operations) 

BSc, tillsammans med det klassificeringssystem som etablerats i organisationen, 
medför att olika aktörer enkelt kan få en bild av vad organisationen fokuserar på, 
vart de är på väg och hur de presterar. Resultat av mätningarna används som 
underlag vid beslutsfattande samtidigt som resultaten kan användas för att 
utvärdera tidigare beslut. Även om prestationsmätningar förekom inom sjukhuset 
innan BSc introducerades, så uppfattas kombinationen av olika perspektiv och 
olika strategiska prioriteringsområden som sammanställs i en större bild som en 
stor skillnad jämfört med tidigare.  

In the past we collected indicators and set goals and objectives and 
that type of things, but I had a sense that some were weighted 
more than others and in times money can be a big driver here, but 
now with the BSC it evens it out and I think that is an advantage. 
Plus even the process of doing this brings it to the people’s 
attention and I think that is good too. (Director Patient Services) 

Det BSc som utvecklats på övergripande nivå presenteras och diskuteras 
huvudsakligen inom den centrala ledningen. Det förekommer dock fler än ett 
BSc inom organisationen. Vid CMH finns ett BSc på övergripande nivå 
samtidigt som varje operativ enhet har sitt eget BSc. Då sjukhuset startade sitt 
arbete med BSc i början av år 2006 har samtliga operativa enheter ännu inte 
skapat ett BSc för sitt vårdprogram. Målet är däremot att samtliga enheter skall 
ha ett BSc inom ett års tid. Avsikten är att styr- och rapporteringsprocessen 
skulle gå till enligt följande: ett Quality and Operational Council22 för var och en 
av de tolv kliniska enheterna skall rapportera kring enhetens BSc till Quality 
Steering Committee på årlig basis. Efter det att Quality Steering Committee har 
granskat enhetens BSc samt gett sina rekommendationer skall enhetens BSc 
sändas vidare till Quality Committee inom styrelsen. Sjukhusets övergripande 
BSc presenteras även för styrelsen och för olika kommittéer inom styrelsen.  

So technically we actually have many BSC and they are rolled 
down in the organization. It is about identifying what is important 

––––––––– 
22 Kommittén består av verksamhetschefen för avdelningen, chefer för olika underavdelningar och 

representanter från samtliga discipliner som utgörs av avdelningens team, exempelvis 
sjuksköterskor, social arbetare och farmaceuter.  
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to the different stakeholders. (Manager Decision Support & 
Utilization Management) 

Beslutet att använda BSc på olika nivåer i organisationen beskrivs som positivt. 
Att införa BSc på avdelningsnivå innebär att de anställda inom varje enhet kan 
arbeta med mätningar och rapportera om prestationer i den dagliga närverksam-
heten. Deras arbete kan senare aggregeras och ställas i relation till vad som sker 
på ledningsnivå, vad den verkställande ledningen är intresserade av samt vad 
styrelsen fokuserar på genom det övergripande BSc. Att använda BSc på flera 
nivåer medför således att relationen mellan agerande på operativ nivå och 
resultaten på bolagsnivå blir tydligare. Detta skapar i sin tur en bättre förståelse 
för medarbetarna att agera i enlighet med organisationens vision, affärsidé och 
värderingar.  

6.7.1 Mätningar med syfte att förbättra 
Som beskrivits ovan används BSc vid CMH för att få till stånd kvalitetsinitiativ. 
De indikatorer som inkluderas i verktyget skall ha betydelse för vad som behöver 
mätas och förbättras inom organisationen. Ett dåligt resultat är följaktligen 
viktigt att analysera i syfte att utarbeta strategier för hur resultatet skall 
förbättras.  

I consider ourselves as a learning organization so if there is a 
problem and we are not performing well we would look at it and 
ask why are we not meeting this target? What happened? What can 
we do to meet it in the future? We don’t use penalties but instead 
ask how do we get there? How do we meet the target? It is about 
quality all the time and about making improvements. (Director 
Patient Services) 

Verksamhetschefen för Decision Support and Utilization Management påpekar 
att det även är viktigt att analysera ett bra resultat. En framgång måste analyseras 
i termer av dess varaktighet, om data som tagits fram är korrekta samt hur 
organisationen agerade för att lyckas nå målet. I de fall framgången kan 
konstateras vara bestående uppmärksammas den självfallet i organisationen.  

Klassificeringssystemet med dess riktlinjer om hur organisationen skall agera vid 
olika klassificering samt tendensen att byta ut mått över åren och hålla antalet 
mått begränsade, vittnar om att BSc uppfattas som ett verktyg för förbättrings-
arbete. I de fall resultatet av en mätning visar en eller två stjärnor, är avsikten att 
måttet även fortsättningsvis skall mätas och övervakas i BSc. I de fall sjukhuset 
däremot når upp till tre stjärnor för en bestämd indikator är uppfattningen att 
denna indikator inte längre utgör en nyckelfråga för organisationen och således 
behöver den inte längre övervakas. Intervjupersonerna påpekar att i vissa fall har 
ledningen fortsatt att övervaka ett specifikt mått trots att verksamheten uppnått 
tre stjärnor. Anledningen till detta är dock att ledningen velat försäkra sig om att 
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resultatet är bestående. Sådana övervakningar sker dock vid sidan av arbetet med 
BSc.

6.7.2 Ett verktyg för internt bruk 
Eftersom verktyget BSc inom CMH används för kvalitetsförbättringar på olika 
nivåer i verksamheten är uppfattningen att BSc är ett verktyg för internt bruk 
snarare än ett externt verktyg där resultat skall delges andra och jämföras mellan 
sjukhus. Inställningen är därför att benchmarking inte skall ses som det 
huvudsakliga syftet med verktyget. Istället används externa data från andra 
sjukhus som bakgrundsinformation då mål för specifika indikatorer skall 
fastställas men också för att se hur organisationen presterar i jämförelse med 
andra sjukhus. Verksamhetschefen för Decision Support and Utilization 
Management förklarar att för henne har benchmarking ett externt fokus och 
hennes uppfattning är att ett sådant fokus inte är vad BSc initialt utarbetades 
med.  

Även om resultat i BSc anses vara intern information är sjukhusets anställda väl 
medvetna om sitt ansvar och sina förpliktelser mot samhället. En konsekvens av 
detta medvetande är att styrelsen har fört diskussioner om vissa resultat i BSc 
skall kunna användas för att informera och vägleda samhällets medborgare i 
vårdfrågor.  

One of the discussions that our Board has had is how can we take 
this information and use it as a tool to help inform the public in a 
really proactive sort of way. For example, we can post our wait 
times in the ER and wait times for different procedures and then 
use it to help direct the public in an informative sort of way. […] 
Information can also be provided on the website. The public can 
then go on and see what the wait times are and see what the 
alternatives are and then make an informative decision and say ok 
I don’t need to go to the emergency room, I do need to go to my 
family physician or I can call tele-health because this is just a 
general question that I have. So hopefully we can use it as an 
information tool to help affect decisions about health care. (Vice 
President Health Care Planning & Corporate Operations) 

Något som ledningen vid CMH är mycket stolta över är de korta väntetiderna för 
höft- och knäledsoperationer som sjukhuset vid tidpunkten för intervjuerna kan 
stoltsera med. Sjukhuset har en av de kortaste väntetiderna för dessa ingrepp i 
provinsen. Flera intervjupersoner lyfter fram att informationen om dessa korta 
väntetider är exempel på mätresultat som tydligare borde kommuniceras till 
samhällets medborgare i syfte att hjälpa medborgarna att ta beslut kring olika 
vårdalternativ. En av sjukhusets direktörer för Patient Services förtydligar att ett 
sätt att kommunicera mätresultat i BSc inte enbart till patienter utan även till 
medarbetarna, vore att sätta upp anslag runt om på sjukhuset med uppgifter om 
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vad som för närvarande är i fokus inom organisationen. Vad som bör mätas i 
organisationen är dock beroende av om resultaten i BSc skall användas för att 
informera allmänheten eller för att förbättra det interna kvalitetsarbetet.  

It [BSC] is a self reporting, self directed tool, certainly the clinical 
quadrant, that you really can make look as good as you want it to 
be. If I want to highlight something that we are really doing well 
and broadcast it to the province, we use the BSC. You can 
showcase all your successes. If you want to use it as a working 
tool you have to be a little more self critical. And sometimes you 
want to be self critical and sometimes you don’t. (Chief of Staff) 

Att förbättra kvalitet är dock inte ett arbete som endast kan ske utifrån ett 
ledningsperspektiv. Istället framhåller flera intervjupersoner vikten av att 
involvera de kliniska enheter i arbetet och att medarbetarna på avdelningarna 
tydligt kan se länken mellan sina egna insatser och vad sjukhuset övergripande 
presterar.  

6.8. BSc inom medicinsk verksamhet 
Arbetet med att utveckla BSc för de operativa enheterna på sjukhuset startade 
sommaren 2006. Vid studiens genomförande har samtliga avdelningar ännu inte 
utvecklat sina BSc, men är inne i processen med att utveckla dem. Två 
avdelningar har redan presenterat enhetens BSc för Quality Steering Committee. 
Inför arbetet med att utveckla enhetsbundna BSc har riktlinjerna från den 
centrala ledningen på sjukhuset varit relativt vaga. Verksamhetscheferna har 
tilldelats en enkel mall med de fyra perspektiven financial performance, learning 
and innovation, patient satisfaction och clinical outcomes samt givits 
instruktionen: ”tell the story of your program”.  

We started out with the Kaplan and Norton model with four 
quadrants. We went to them [the departments] with the template 
and said that these are the kind of quadrant that you probably need 
to think about, but the idea is that the scorecard is important to you 
as a program. […] What are the things that you as a group, when 
you walk in in the morning, are worrying about? What is telling 
the story of your program? If you are having an issue with for 
example that the ALC patients, alternate level of care patients, are 
blocking beds for you right now. How many have you got? How 
long have they been in? That is the story that is telling what is 
happening at your unit right now. (Manager Decision Support & 
Utilization Management) 

Med hjälp av avdelningarna för Decision Support och Quality and Risk började 
verksamhetscheferna på de tolv enheterna att utveckla sina egna BSc. För vissa 
verksamhetschefer har arbetet gått fortare än för andra men enligt verksamhets-
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chefen för Decision Support and Utilization Management har samtliga 
verksamhetschefer åtminstone förstått principerna.  

Verksamhetschefen för Women’s and Children’s Health understryker att det är 
en utmaning att finna meningsfulla indikatorer för det som behöver förändras, 
modifieras eller endast övervakas. Hon berättar att de på avdelningen samlade in 
en hel del data redan före BSc, men att de med det nya verktyget plötsligt kan 
sortera in dessa data i ett meningsfullt ramverk. Avdelningen deltar i ett 
obstetriskt och gynekologiskt nationellt program som har sitt ursprung i den 
professionella organisationen Society of Obstetricians and Gynecologists in 
Canada. Genom detta program samlas en mängd information in från avdelningen 
som sammanställs i en omvärldsanalys. Sedan några år tillbaka använder 
ledningen på avdelningen även ett mjukvaruprogram i vilket information om 
varje nyfött barn samlas in och sammanställs till en månatlig rapport. Slutligen 
samlas information om vårdlängd, utskrivningar och patientnöjdhet in på 
avdelningen. Genom att utgå ifrån vilka mätningar och vilken information som 
sammanställs i de olika rapporterna och programmen har ledningen för 
avdelningen beslutat om vilka indikatorer som skall ingå i avdelningens BSc.  

Verksamhetschefen för Women’s and Children’s Health berättar att när det första 
utkastet för avdelningens BSc var färdigställt togs det till avdelningens Quality 
and Operating Council. Där diskuterades utkastet och gemensamt reviderades 
utkastet och vilka indikatorer som skulle ingå. I processen skulle avdelningens 
BSc även diskuteras och gås igenom med direktören för Patient Services innan 
det slutligen presenteras för Quality Steering Committee. Vid tidpunkten för 
intervjuerna hade dessa två sista steg ännu inte fullgjorts.  

Riktlinjerna från sjukhusets centrala ledning har varit att inte inkludera för 
många mått i avdelningens BSc. Verksamhetschefen för Decision Support and 
Utilization Management förklarar att för många mått kan resultera i att 
avdelningen och sjukhuset förlorar greppet om vad det är de skall fokusera på. 
Avsikten med BSc är att verktyget skall ge en tydlig bild av de nuvarande 
nyckelfrågorna. När dessa problem blivit uppklarade skall de inte längre ingå i 
BSc. På samma sätt förklarar verksamhetschefen varför det inte är naturligt att 
måttet ”att hålla budget” är obligatoriskt.  

People wanted to put financial indicators in their BSC. As I see it 
that only makes sense if it is a driver. For example, one program 
was having a significant problem with their drug budget. So I 
asked the question why? […] They did some analysis and we 
worked with them and tried to find out what factors caused that 
and we realized that the patient population had changed over the 
time. The type of patients that was coming through was different 
and this hadn’t been under consideration when they built their 
budget equation. […] So I try not to have the budget as a role 
indicator, but instead to discuss what does this mean? Is it a 
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specific area that is difficult for you? (Manager Decision Support 
& Utilization Management) 

Eftersom det inte alltid är lätt att hitta bra jämförelsepunkter när det gäller de mer 
kliniska måtten är uppfattningen att det ibland kan vara svårt att fastställa mål. 
Som en konsekvens har det vid flera tillfällen uppstått diskussioner kring lämplig 
målnivå för specifika mått i samband med utvecklingen av de avdelnings-
specifika BSc.   

6.9. Den praktiska användningen av BSc inom 
medicinsk verksamhet 

Även om samtliga verksamheter ännu inte har utvecklat sina egna BSc är 
uppfattningen att det finns en förståelse bland verksamhetscheferna kring 
relevansen av att använda BSc. Verksamhetschefen för Women’s and Children’s 
Health berättar att konceptet kvalitet först slog igenom i sjukvårdssektorn under 
tidigt 1990-tal. På den tiden implementerades kvalitetsverktyg som inte alltid var 
anpassade för sjukvårdssektorn. Eftersom verktygen inte var anpassade och 
således fungerade relativt dåligt inom sjukvården fick detta till följd att ett 
motstånd mot de nya verktygen växte fram bland de medicinskt professionella 
medarbetarna. Då BSc först kom på tal var det därför flera verksamhetschefer 
som var tveksamma mot verktyget. I samband med att verksamhetschefen för 
Women’s and Children’s Health fick mer information om BSc har dock hennes 
åsikt förändrats. 

The Balanced Scorecard, it felt at the beginning that it was another 
thing that the Ministry was doing to us. The concept came 
originally with very little theoretical backing to my mind, it didn’t 
feel like it was an evidence based model, it may well have been, I 
just chose not to know that. It felt like this was another thing that 
we had to do without resources, but actually when you start pulling 
it into its component parts it’s actually quite workable. And the joy 
for me in terms of being the manager for women’s and children’s 
health is that I have got truckloads of data and I have never had a 
way of making it measurable and realistic and valuable to anyone. 
[…] Since a bad outcome means a dead baby we are outraging risk 
adverse and we collect data on everything. The Balanced 
Scorecard has finally given me a sort of a framework to start using 
the data in a meaningful way. So it has some benefit to me, some. 
(Manager Women’s & Children’s Health) 

Med hjälp av BSc kunde den information som alltid hade samlats in plötsligt få 
en mening då den sammanställdes till betydelsefulla indikatorer i BSc. Ram-
verket bestående av de fyra perspektiven beskrivs som en hjälp att fokusera 
strategiska mål och sammanställa trender i prestationer över åren. BSc beskrivs 
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även som betydelsefullt för att lyckas med ackreditering. Genom att mäta olika 
prestationer över året samt diskutera strategier inom Quality and Operational 
Council för kvalitetsförbättringar som hur bästa praxis skall implementeras eller 
hur ny evidensbaserad praktik skall bli en del av den dagliga verksamheten hålls 
en ständig dialog och ett levande kvalitetsarbete vid liv. Detta har i sin tur 
medfört att den massiva arbetsbelastning som krävs i samband med ackrediter-
ingen kan underlättas.  

Samtidigt som BSc återger vilka prestationer och nyckelfrågor som finns på 
avdelningsnivå samt skapar en agenda för arbetet inom Quality and Operational 
Council, så kan verktyget och prestationsresultat även användas som underlag 
för beslutsfattande på lednings- och styrelsenivå.  

We are accountable to do the financial quadrant well. I see the role 
of the hospital executive team as stewards of the money that we 
get and unless we are feeding them with the right information they 
can not make good, wise decisions so that is why the quality 
moving up to them from the bedside is so important. (Manager 
Women’s & Children’s Health) 

Eftersom resultat i avdelningens BSc presenteras för Quality and Steering 
Committee och senare även för styrelsen blir länken mellan sjukhusets och 
avdelningens prestationer tydligare samtidigt som det skapar en bättre förståelse 
för resultat hos samtliga involverade. 

6.9.1 Strävan efter att förbättra vårdkvalitet  
I likhet med den centrala ledningens syn på BSc som ett verktyg för att förbättra 
kvalitet så talar verksamhetschefen för Women’s and Children’s Health om BSc 
som ett verktyg som uppstått ur den diskussion kring kvalitet som förekommit 
under ett antal år inom Ontario. Kvalitet i allmänhet och BSc i synnerhet 
diskuteras främst inom Quality and Operational Council.  

We meet monthly and the whole focus of the Quality Council is to 
look at everything that we are doing here with a quality hat on, 
with that mindset. It is evidence based and we discuss what we 
would need to do to take our current guidelines and make them 
work here. How do we take outside information and make it work 
here? (Manager Women’s & Children’s Health) 

Samtliga prestationsmått som ingår i avdelningens BSc förklaras ha en kvalitets-
komponent knuten till sig. Detta innebär även att om ett mål uppnås är 
verksamhetschefen inte sen att byta ut prestationsmåttet och fokusera på en ny 
nyckelfråga för avdelningen.   
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I samband med att avdelningens BSc presenteras för Quality Steering Committee 
presenteras inte endast mål och hur resultaten från olika mått har utvecklats 
under åren, utan även strategier för hur målen skall uppnås. Verksamhetschefen 
förklarar att exempelvis utgör måttet andelen mödrar som ammar sitt barn då de 
skrivs ut från sjukhuset en nyckelfråga för avdelningen. Detta trots att CMHs 
resultat för närvarande ligger betydligt högre än genomsnittet i regionen. Målet 
är dock satt än högre än genomsnittet och inom Quality and Operational Council 
har strategier utvecklats för hur detta skulle uppnås. Under det påföljande året 
skall avdelningen arbeta med att förändra de nuvarande kliniska riktlinjerna och 
erbjuda utbildning för blivande föräldrar. Medarbetarna skall utbildas och 
dokumenteringen skall förändras i syfte att få fram bättre information om varför 
mödrar väljer att inte amma sina barn. I arbetet med att förbättra kvaliteten på 
den operativa programnivån är avdelningen för Decision Support och andra 
stödverksamheter ansvariga för att stödja genom att förse verksamhetscheferna 
med data av olika slag. Ansvaret för att utveckla strategier i syfte att lösa olika 
nyckelfrågor ligger däremot på medarbetarna på avdelningarna. 

If there is a clinical issue then it obviously is a limit to how much 
we can help them [the departments] developing strategies. What 
we can do is to work with them and feed them with information as 
we get it. You can trend information, give them update reports on 
a regular basis and tell them that yes this seems to be working. So 
you can support them but obviously, with clinical problems they 
need to have the initiatives themselves because they know how to 
work, they know the clinical guidelines of best practice and what 
the restrictions are. (Manager Decision Support & Utilization 
Management) 

Då en avdelning inte klarar de uppsatta målen i sina BSc utgår inga repressalier. 
Verksamhetschefen för Decision Support and Utilization Management förklarar 
att det är viktigt att beakta om externa faktorer utanför avdelningens kontroll 
ligger bakom ett misslyckande att nå de uppsatta målen. Som exempel beskriver 
hon problemet med platsbrist på de långtidsvårdsanläggningar som finns i 
regionen och att detta i sin tur påverkar genomströmning och vårdlängd för 
patienter på vissa avdelningar på sjukhuset. Att hålla avdelningarna ansvariga för 
sådana prestationsmätningar är inte lämplig. Samtidigt, förklarar hon, är det 
viktigt att verksamhetscheferna är införstådda med att de har ett ansvar för att 
uppnå mål och kontinuerligt förbättra vårdkvaliteten utifrån de egna befogen-
heterna.   

6.9.2 Kampen om att övertyga sjuksköterskor och läkare  
BSc diskuteras huvudsakligen av aktörer på central ledningsnivå i organisa-
tionen. Det övergripande BSc avhandlas inom Quality Steering Committee och 
Quality Committee inom styrelsen och resultat presenteras sedan för styrelsen. 
Avdelningarnas BSc når styrelsen genom avdelningarnas Quality and 
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Operational Councils. Däremot är sjuksköterskor och läkare mindre involverade 
i arbetet med att utveckla verktyget. BSc har visserligen presenterats för 
läkarkåren och även Medical Advisory Committee men engagemanget bland de 
medicinskt professionella finns vid tidpunkten för intervjuerna ännu inte där. 
Organisationens stabschef förklarar att det faktum att CMH är ett litet sjukhus 
utan forskning och undervisning kan vara en bidragande orsak till det låga 
engagemanget bland medarbetarna.  

For a small hospital that does clinical care and is not focusing on 
research it [BSC] is a different mindset. There is a real bind 
component to it that people have to see that it has some kind of 
value and is advancing the clinical area, for example more patients 
seen, shorter length of stay or improvement in outcomes. It 
actually takes a lot of work to do and there are no extra resources 
so it is based on people’s goodwill and I think that is a significant 
obstacle for clinicians. (Chief of Staff) 

Som beskrivits ovan var verksamhetschefen för Women’s and Children’s Health 
i början skeptisk mot BSc. Efter att ha konstaterat styrkan och relevansen med 
verktyget ändrades dock uppfattningen hos henne och ett stort antal av de andra 
aktörerna inom avdelningens Quality and Operational Council. Fortfarande förs 
emellertid en daglig kamp för att övertyga sjuksköterskor och läkare om BSc:s 
relevans.  

In terms of where the front line nursing is, puuh that is a struggle. 
[…] We talk about quality at all our staff meetings. When I do 
performance review I talk to my staff about what their individual 
responsibilities are around insuring good quality. I tried to get a 
buy-in for them by telling me when they witnessed something that 
wasn’t what they believe is good quality and I put a template, a 
sheet of paper in each patient’s chart and I said: ‘I’m not asking 
you to sneak on a colleague, I’m not asking you to write a big 
story but tell me if Mr Smith in room 14 was struggling with pain 
and had to wait too long to get help. Two seconds, write it down 
and send it to me so I can start to really monitor the fine, fine 
details of the care that we are giving here’. But there was very 
little buy-in, the forms sat empty for months and finally I pulled 
them in because obviously this is something that the staff isn’t 
ready yet to buy into. (Manager Women’s & Children’s Health) 

[Physicians] they are trained theoretically in quality. They just not 
really want to get into it. It is really hard to engage the physician 
leadership at the program level. The corporate physician leaders 
and the members of the physician leadership that sit at the medical 
advisory committee, they get it because they are linked with the 
board and the executive and they hear things. They engage in it 
and champion it, but the average physician he is just trying to get 
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through his day and huge workloads. (Manager Women’s & 
Children’s Health) 

For me as a clinician it is a whole lot of stuff out there, people 
running around measuring for me trivial little things so that they 
can put together a pretty little picture that they call a Balanced 
Scorecard. I’m not trying to be critical to the BSC, I’m just trying 
to highlight that where I come from it is not my world. It needs to 
be in my world in terms of my role as a Chief of Staff and then it is 
important to me. But just as a clinician dealing with the every day 
problems I never think of the BSC once. (Chief of Staff) 

Båda läkare och sjuksköterskor är väl medvetna om det kvalitetsarbete som 
pågår på sjukhuset och intresserade av att genomföra ett kvalitativt arbete. 
Merparten av den medicinska professionen är emellertid inte bekant med 
konceptet BSc och kvalitet uppfattas som ett modeord som förknippas med 
företagsvärlden. Med detta inte sagt att kvalitet endast är något som ledningen på 
sjukhuset bekymrade sig om. Exempelvis kan nämnas att sjuksköterskor på 
Women’s and Children’s Health genomför konsultationer med läkare och 
utvecklar planer tillsammans med mödrar i syfte att uppnå lyckosam amning. De 
arbetar även efter riktlinjer för bästa praxis och är väl medvetna om de 
standarder för bra vårdkvalitet som finns på avdelningen. För verksamhets-
cheferna är det dock en hård kamp att försöka övertyga sjuksköterskor och läkare 
om kvalitetsarbetets relevans. Då flertalet verksamhetschefer är av uppfattningen 
att det är viktigt att mäta för att förbättra vårdkvaliteten anser de även att det är 
viktigt att övertyga medarbetarna om relevansen.   

6.10. Fallet Guelph General Hospital 
Det medelstora sjukhuset Guelph General Hospital (GGH) har till uppgift att 
förse de 180 000 innevånarna i de geografiska länen Guelph och Wellington med 
akutsjukvård. Sjukhuset är beläget i en av de ekonomiskt starkaste regionerna i 
Kanada i närheten av Toronto, London och Hamilton. GGH, som har existerat i 
mer än 130 år, är ett heltäckande akutsjukhus som bland annat tillhandahåller en 
24-timmars akutenhet, avancerad teknologi och diagnostisk stödverksamhet samt 
specialistvårdsprogram inom kirurgi, ortopedi, kardiologi, obstetrik, gynekologi 
och pediatrik (www.gghorg.ca).  

GGH har en budget på 103 miljoner CAD och närmare 1150 anställda. Därtill 
kommer 200 medicinskt professionella som är knutna till sjukhuset samt mer än 
200 frivilliga som verkar inom ett flertal vård- och stödområden. Årligen besöker 
43 000-44 000 personer sjukhusets akutenhet och 11 500 mindre kirurgiska 
ingrepp genomförs (www.gghorg.ca). 

År 2001 genomgick GGH en omfattande organisationsförändring. I samband 
med att samtliga akutsjukhus i Guelph slogs samman till ett sjukhus genom-
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fördes om- och nybyggnation av GGH. Förändringen innebar bland annat att 
sjukhusets lokalyta utökades och att betydande investeringar gjordes i ny tekno-
logi och ny utrustning. Upprustning och inköp av medicinsk utrustning har 
genom åren främst möjliggjorts genom donationer från samhället till GGH:s 
donationsfond.  

GGH:s styrelse består bland annat av utnämnda representanter från staden 
Guelph och länet Wellington, direktören och vice direktören i det medicinska 
rådet (Medical Staff Association), stabschefen samt sjukhusets VD. I samband 
med omstruktureringen år 2001 beslutade styrelsen om de strategiska riktlinjerna 
för sjukhuset. Den nya visionen som skall vägleda sjukhusets anställda lyder: 
“We will achieve excellence in everything we do” (www.gghorg.ca).  

GGH deltar varje år i Hospital Report, forskningsprojektet kring sjukhusens 
prestationer i Ontario. I rapporten från 2005 utgjorde GGH ett av fyra sjukhus i 
provinsen som utnämndes till ”high performing”. Dessutom noterades sjukhuset 
i den senaste ackrediteringen av the Canadian Council on Health Services som 
innovativt ledande inom två av sina verksamheter (Guelph General Hospital 
2006).  

6.11. Arbetet med prestationsmätningar 
vid sjukhuset 

Under de senaste åtta åren har två försök genomförts för att formulera och införa 
ett BSc. Av olika skäl kom dock inget av dessa två försök till ett slut och vid 
studiens genomförande använde GGH inte något BSc i organisationen. 
Prestationsmätningar är dock inget främmande för organisationen. Situationen är 
snarare den omvända. GGH har deltagit i Hospital Report-projektet sedan dag ett 
och förutom detta arbetar de med prestationsmätningar inom flera olika områden 
i verksamheten.  

Arbetet med att formulera prestationsindikatorer startade år 1998 när den 
nuvarande ekonomidirektören kom till GGH. Vid tidpunkten fanns ett stort 
behov av att stärka informationsledningssystemen och att utveckla någon form 
av beslutsstöd för sjukhusets ledning. Som en följd av behovet delades ekonomi-
avdelningen in i två delar: Finance och Decision Support. Finance koncentrerade 
sig på redovisning medan Decision Support tog över budgetarbetet, rapportering 
av arbetsprestationer, styrning av resursutnyttjande23, rapportering till Ministeriet 
samt ekonomiskt stöd.  

––––––––– 
23 Styrning av resursutnyttjande (utilization management) åsyftar arbetet med att styra patienters 

vårdlängd, styra lämplig användning av resurser, se till lämplig utskrivning av patienter samt arbeta 
i nära relation med andra samhällspartner med fokus att omplacera patienter som inte längre är i 
behov av sjukhusvård. 
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Förutom Decision Support hjälper avdelningarna för Health Record och 
Information Technology till att samla in information från olika system och skapa 
rapporter kring specifika prestationsindikatorer. Vid sjukhuset finns även en 
avdelning för Professional Practice upprättad. Denna avdelning arbetar med 
prestationsmätningar koncentrerade till den kliniska verksamheten i organisa-
tionen. Avdelningen för Professional Practice har även hand om evidensbaserad 
praktik, nya regleringar och standarder samt arbetar för att föra ut dessa till den 
praktiserande verksamheten. De utformar även clinical pathways24 för 
patientgrupper med olika sjukdomstillstånd och involveras i prestations-
mätningar när ett kliniskt problem identifieras i organisationen.   

Även om de prestationsindikatorer som mäts och följs upp i organisationen inte 
sammanställs i ett BSc, betonas länken mellan organisationens vision, strategi 
och indikatorer.  

One of the strategic directions of the hospital is to have a balanced 
operating budget. We do need to allocate resources and to do that 
we need data, so we depend on the data that we get from the 
decision support about how we compare with other hospitals that 
we benchmark against and how our resources are being consumed. 
Hence there is a strong link about what they [Decision Support] do 
and what we do as a hospital. (President and Chief Executive 
Officer) 

Vid studiens genomförande hade det även nyligen beslutats att prestationsresultat 
skulle rapporteras till styrelsen på ett samlat och koncist sätt. Den information 
som styrelsen fått ta del av har tidigare endast bestått av finansiell information 
samt hur sjukhuset presterar i Hospital Report. Det finns dock planer på att inom 
ett halvår utveckla ett BSc, en ”dashboard” eller något liknande verktyg för att 
rapportera till styrelsen. Syftet med detta förfarande är att styrelsen skall få en 
bättre kännedom om hur sjukhuset presterar och i vilken riktning de är på väg.  

6.11.1 Indikatorer och deras ursprung 
De indikatorer som används i organisationen är huvudsakligen förankrade i olika 
funktioner eller vårdprogram som existerar i verksamheten. Indikatorerna 
klassificeras i tre kategorier, finansiella, kvalitets- och riskindikatorer. 
Prestationsindikatorer som fokuserar på kvalitet och risk, exempelvis olika 
kliniska resultat och patienttillfredsställelse, har utvecklats av avdelningen för 
Quality & Risk & Infection och mäts och rapporteras till the Quality 

––––––––– 
24 En clinical pathway är ett instrument som kartlägger den vård som en viss patient skall erhålla. 

”Vårdvägen” är inte begränsad till vården som erhålls vid sjukhuset utan inkluderar vården hos 
läkaren, på sjukhuset samt eftervården hos andra samhällsinrättningar. För närvarande finns tretton 
pathways utvecklade vid sjukhuset och samtliga är baserade på typ av sjukdom, exempelvis 
hjärtinfarkt och hjärtfel.  
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Management Committee of the Board. Alla finansiella prestationsindikatorer 
bereds av avdelningen för Decision Support och rapporteras till the Admini-
stration and Facility Committee of the Board på månadsbasis. Slutligen mäts 
produktivitet för samtliga kliniska avdelningar på sjukhuset och resultaten 
rapporteras till avdelningarnas verksamhetschefer kvartalsvis. Den information 
som sänds till verksamhetscheferna baseras på den rapportering som fordras från 
Ministeriets sida genom deras Management Information Systems (MIS) 
Guidelines. Riktlinjerna omfattas av nationella standarder och beskriver vad ett 
sjukhus är ålagt att mäta och rapportera25. En medicinsk enhet är till exempel 
ålagd att mäta antalet utskrivningar, patientdagar, återinläggningar och 
arbetsbelastning. 

Förutom MIS-riktlinjerna har två andra rapporter haft en stor inverkan på vad 
som mäts på GGH. Resultaten i Hospital Report uppmärksammas och diskuteras 
alltid både inom the Utilization Management Committee och i olika kommittéer i 
styrelsen så fort rapporten publiceras. Om något resultat är oväntat eller avviker 
väsentligt från föregående år tillsätts olika grupper eller team för att ta fram 
strategier för hur dessa resultat skall angripas.   

Often what I found is that you don’t necessarily have to push or 
put in a program of change to make a change. Typically if you 
bring the information [the Hospital Report] to the people involved 
and ask the question ‘why are we different?’ they probably know 
the answer and very often know how to start making gradual steps 
to change themselves without any more formal plan to do 
otherwise. So sometimes information, to share knowledge, helps 
people move along. (Vice President Diagnostic and Support 
Services & Chief Financial/Information Officer) 

Den andra rapporten som även den har ett stort inflytande på vad som övervakas 
i organisationen är HAPS/HAA. Eftersom sjukhuset undertecknat ett avtal anser 
de sig ansvariga att noggrant bevaka och utvärdera dessa indikatorer samtidigt 
som de måste ta hänsyn till indikatorer som eventuellt kan komma att inkluderas 
i avtalet under de följande åren.  

I would say to that hospital accountability agreement is evolving 
as well. There are performance indicators that are in that. And then 
there are several new ones that might come up and are being 
monitored and evaluated and eventually become a part of the 
agreement that we are held accountable for. (President and Chief 
Executive Officer) 

––––––––– 
25 De indikatorer som en avdelning måste mäta enligt MIS riktlinjer kan grupperas under fem 

rubriker; finans, personal, produktivitet, resursutnyttjande och arbetsbelastning.  
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Flera intervjupersoner beskriver de prestationsindikatorer som följs upp och 
rapporteras till MOHLTC som statiska, det vill säga indikatorerna återkommer år 
efter år och byts mycket sällan ut. Andra indikator som förekommer i 
organisationen, som exempelvis en viss CMG-grupp26 eller en specifik infarkt, 
har valts beroende på att det finns ett visst behov eller att tillfälle har getts för att 
följa upp indikatorn. En sådan prestationsindikator mäts i allmänhet endast en 
kortare tidsperiod.  

6.12. Den praktiska användningen av 
prestationsmätningar på central nivå 

Den fundamentala roll som prestationsmätningarna spelar vid GGH är att 
övervaka vad sjukhuset presterar och förbättra beslutsfattandet i organisationen. 
Intervjupersonerna betonar att till syvende och sist handlar bra beslutsfattande 
om att förbättra kvaliteten på den vård som erbjuds patienterna. Att övervaka 
indikatorer av olika slag handlar inte enbart om att sammanställa siffror till 
rapporter. Resultaten av en mätning ses snarare som en början på en process för 
att förbättra organisationens prestationer.  

It is a lot of variables that will affect the result [of an indicator]. 
Whenever we see an indicator up first we always analyze it. The 
result is not necessarily the end-result of that exercise. It is really 
the beginning because it is maybe an opportunity. First you have to 
understand the data that makes up the indicator, and if it makes 
sense then we ask ‘what are they [other hospitals] doing, in terms 
of delivering services, different than us?’ It is a step in the process 
of learning, not necessarily an end. (Vice President Diagnostic and 
Support Services & Chief Financial/Information Officer) 

Resultatet av en prestationsmätning diskuteras främst inom olika centrala 
ledningsgrupper och kommittéer som exempelvis the Utilization Management 
Committee bestående av bland andra ekonomidirektören, vice stabschefen, 
direktörerna för verksamheterna Quality & Risk & Infection, Decision Support, 
akutenheten och medicin och kirurgi. Denna kommitté träffas varje månad för att 
diskutera och försöka förstå resultaten av kliniska indikatorer som längd på 
sjukhusvistelse, återinläggningar, sängutnyttjande och olika kvalitetsmätningar. 
Resultat från indikatorer som härstammar från Hospital Report eller HAPS/HAA 
analyseras och jämförs med andra sjukhus av liknande storlek som GGH. 
Benchmarking anses emellertid inte alltid vara enkelt att genomföra. 

I think it can be challenging. I think you have to know who you are 
comparing to, to ensure first of all that you are comparing to a 

––––––––– 
26 Case Mixed Groups (CMG) är patientgrupper som har liknande resursanspråk och är kliniskt 

homogena. Systemet för CMG kan jämföras med de DRG-grupper som används i Sverige.  
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similar hospital and also that they are following the rules. For 
example, they may have decentralized patient registration and are 
handling that on the nursing floors. When comparing you are much 
lower [in resources] at the nursing floors, but than you have a 
patient registration department and they don’t, so it is like 
comparing apples and oranges. … So it is really important when 
you are benchmarking and are looking at the numbers that you 
understand how the operation is organized and that you make that 
contact and follow up to ensure. (Director Decision Support) 

Som påpekas i citatet är det viktigt att de sjukhus som GGH jämför sig med har 
liknande organisationsstruktur som GGH. I de fall organisationsstrukturerna 
skiljde sig kraftigt åt kan detta påverka resultatet av en och samma mätning. Av 
denna anledning görs benchmarking främst mot sjukhus av samma storlek. 
Jämförelser av resultat mellan olika avdelningar på det egna sjukhuset upplevs 
även det som svårt.  

When comparing internally you have to compare like departments. 
We have three medical departments. Those three medical 
departments I would be quite comfortable comparing. But would I 
compare medicine to surgery? No. Medicine has much higher 
Alternative Level of Care27, surgery is usually elective, and so they 
are much better prepared for surgery. They are different and that 
makes it difficult to compare internally. You have to really look at 
what you are comparing to. (Director Decision Support) 

Sjukhusets VD betonar att ledningen alltid eftersträvar att basera beslut på 
information som har belägg. Av denna anledning spelar resultat av olika 
prestationsmätningar en viktig roll då centrala beslut skall tas i organisationen.  

6.12.1 Mätningar med syftet att förbättra 
I samband med att data från prestationsmätningar analyseras inom the Utilization 
Management Committee kan det bli relevant att omarbeta informationen för att 
den bättre skulle kunna förstås. I de fall förväntningarna på en mätning anses 
vara för högt ställda ändras målet. Om data indikerar att organisationen har ett 
problem eller då ett oväntat resultat framkommer, tas beslut om hur detta 
problem skulle hanteras.  

When the data indicates that there is a problem we are very 
responsive and ask ‘what can we do?’ We can’t always solve the 
problem but we can certainly look at it very carefully and look at 

––––––––– 
27 Alternative Level of Care är en term som hänvisar till patienter vilka har avslutat den akuta fasen 

av deras behandling men fortfarande är kvar på sjukhusenheten medan de väntar på förflyttning till 
annan vårdinrättning.  
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what the possible outcomes can be. I would say that we are very 
good at taking the data that we receive, analyzing it and trying to 
improve our indicators. (Deputy Chief of Staff) 

Utilization Management Committees arbete med att analysera resultat av 
mätningar leder ofta till spinnoffs i form av specifika projekt, förklarar Deputy 
Chief of Staff. Inom dessa projekt får medarbetare till uppgift att arbeta med att 
förbättra ett specifikt prestationsområde. Inom projektet ”the gridlock policy” är 
uppgiften exempelvis att förbättra genomströmningen på akutenheten. I likhet 
med flera andra sjukhus i Ontario har trycket på akutenheten vid GGH blivit 
större under de senaste åren. Som ett resultat av detta har en arbetsgrupp tillsatts 
på sjukhuset för att arbeta fram olika strategier för att förbättra flödet på akut-
enheten. Arbetsgruppen har i sin tur brutits ner i mindre grupper som fått till 
uppgift att se över och arbeta med de olika delarna i den nya policyn. En specifik 
läkargrupp har exempelvis till uppgift att förhandla med läkarkåren kring 
policyn. Utifrån exemplet blir det tydligt att Utilization Management Committee 
utgör en central kommitté i organisationen utifrån vilken mindre arbetsgrupper 
formeras.  

Enligt VD:n för GGH har fokus för Hospital Report under de senare åren 
förändrats. Hospital Report beskrivs vid tidpunkten för studien som en drivande 
rapport för kvalitetsförbättringar. Vare sig det handlar om patienttillfredsställelse 
eller klinisk information gör informationen i rapporten tydligt hur sjukhuset 
presterar i förhållande till andra sjukhus. Detta stimulerar medarbetarna till att 
starta specifika projekt eller aktiviteter, som exempelvis gridlock, för att förbättra 
kvaliteten. Enligt GGH:s VD stimulerar Hospital Report även lärande. Eftersom 
rapporten klargör vilka sjukhus som presterar bra respektive mindre bra, kan 
denna informationen användas för att ta reda på vilket sjukhus som kan vara 
intressant att kontakta för rådfrågning när prestationer inom ett visst område 
behöver förbättras.

Inom GGH betraktas ett oväntat eller otillfredsställande resultat som en 
utmaning och något som organisationen behöver arbeta vidare med. Det samma 
kan emellertid inte påstås om ett bra resultat. 

Whenever we get good news, do we act differently? I would say 
that it is probably human nature to say if it’s a good result we 
don’t need to monitor any further. It’s even true for our financials. 
If I look at a surplus position I’m probably not as aggressive in 
terms of understanding why. I mean I do the variance analysis and 
I understand it but I have probably a better understanding of the 
operations if it is a deficit, because I know I will have to answer 
that in detail to the board. So I think human nature kicks in and 
says that if the indicator is showing that we are performing well 
you are not going to spend time on it. If we go back to decision-
making, why would you? (Vice President Diagnostic and Support 
Services & Chief Financial/Information Officer) 



161

Ekonomidirektören förklarar att energi inte bör läggas på saker och ting som 
redan fungerar tillfredsställande om inte någon hör av sig från ett annat sjukhus 
och ber om råd om hur de skall förbättra sina prestationer.  

6.12.2 Ansvar och plikter mot samhället 
Förutom att övervaka prestationer och bidra till att förbättra beslutsfattandet i 
organisationen används prestationsmätningar för att skapa ansvarsutkrävande. 
Vice stabschefen förklarar att det är viktigt att medborgarna i samhället tillåts 
veta hur deras sjukhus presterar. Pekar resultaten i Hospital Report på att GGH 
är det bäst praktiserande sjukhuset i Ontario, så är det viktigt att denna 
information även kommer allmänheten till del. Även om sjukhuset inte presterar 
bra har medborgarna i samhället rätt att informeras om detta samt om vilka 
strategier sjukhuset avser att arbeta med för att komma tillrätta med problemen.  

En väsentlig del av denna plikt är självfallet det Hospital Accountability 
Agreement (HAA) som upprättas mellan Ministry of Health (MOHLTC) och 
sjukhuset. De prestationsindikatorer som förekommer i avtalet uppmärksammas 
och övervakas i organisationen. Indikatorerna i avtalet avskiljs däremot inte från 
eller behandlas annorlunda än övriga prestationsmätningar som förekommer i 
organisationen.   

The only difference would be that we do recognize it. We signed 
an agreement that we will deliver x kinds of emergency visits and 
y number of oncology visits so you want to do everything you can 
to keep your emergency department open. I think we are aware of 
the numbers, but I think we still continue to focus on the financial 
numbers. Quite frankly I would not be able to tell you today if 
we’re on track for our emergency visits but I can tell you that we 
are on track for our balanced budget. (President and Chief 
Executive Officer) 

Ansvarsutkrävande för emellertid även med sig vissa nackdelar. En verksamhets-
chef förklarar att det är viktigt att ställa sig frågan inför vem sjukhuset är 
ansvarigt. Görs mätningarna på grund av en politisk agenda eller för att avsikten 
är att förbättra vårdkvaliteten? Om sjukhuset ansvarar för att uppfylla fem eller 
tio prestationsmål, vad hände då med de andra 300 arbetsuppgifterna som 
dagligen utförs i organisationen? Verksamhetschefen klargör vidare att 
konsekvenserna av den fokusering på vissa mål som för närvarade sker i 
sjukvården troligen inte kommer att bli synliga inom de närmaste åren. Däremot 
finns det en risk för att de kan komma att skapa problem på längre sikt.  
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6.13. Prestationsmätningar inom 
medicinsk verksamhet 

På medicinsk professionell nivå skiljer sig graden av användning och antalet 
prestationsmått väsentligt åt mellan de kliniska avdelningarna. Vissa 
verksamhetschefer är mycket insatta i arbetet med prestationsmätningar och 
använder den information som sänds till dem på kvartalsbasis från Decision 
Support. Andra verksamhetschefer behöver mer hjälp. 

Some directors are very good at using the information and 
understanding it and perhaps making decisions about how to 
change their operations, others are perhaps not as good at that. We 
have to understand that in hospitals many of the directors are 
clinical. They have clinical backgrounds. They haven’t been taught 
in terms of a business background so looking at finances or 
indicators, measurements, are perhaps not their primary skill. Their 
primary skill is patient care. What we have learned is that one of 
the roles of Decision Support is really to help the education and 
training of our staff and directors. They need to become more 
comfortable with budget and the indicators that are presented to 
them since this is part of their work. (Vice President Diagnostic 
and Support Services & Chief Financial/Information Officer) 

Förutom information om vårdlängd, resursnyttjande och andra mätningar som 
avdelningen för Decision Support förser de kliniska avdelningarna med har vissa 
kliniska prestationsindikatorer utvecklats av avdelningen för Professional 
Practice. Då ett kliniskt problem eller ett underutvecklat område uppmärk-
sammas involveras avdelningen för Professional Practice. Avdelningens uppgift 
är att hålla sig uppdaterad med nya standarder, studier om evidensbaserad bästa 
praxis och annan forskning och andra rapporter som publiceras och se till att 
denna information och praxis tillämpas inom den operativa verksamheten. 
Indikatorer som utvecklas inom avdelningen för Professional Practice härrör inte 
i första hand från Hospital Report eller HAA utan istället från litteratur kring 
bästa praxis.  

I think that the hospital report is very important because it thus 
gives us an ability to compare ourselves to other hospitals like us 
across the system. I think it is just harder to see immediate results 
from changes, because every change that you are making based on 
that report you are not going to see it [the result] for some time so 
it is a little more challenging. The report is very important, but 
from a frontline person’s perspective I think that the feedback 
needs to be immediate. Feedback is a very important part of 
enhancing performance, so you need to really make it relevant to 
here and now for frontline clinicians to embrace a change. Those 
reports are important but they are at a very different level than 
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something like this [clinical indicators] where you are there in a 
moment. (Director Professional Practice) 

Chefen för Professional Practice förklarar att de prestationsindikatorer som 
återfinns i det kliniska perspektivet i Hospital Report och i HAA upplevs som 
mycket koncentrerade av många inom den medicinska verksamheten. För att 
driva fram förändring med hjälp av dessa indikatorer måste först en ansenlig 
mängd tid avsättas för att analysera måttens komponenter och vad som orsakade 
det dåliga resultatet innan det går att börja agera. Konsekvensen blir att måtten 
anses ha mindre värde för att förändra den operativa verksamheten. Med detta 
inte sagt att indikatorerna i Hospital Report samt i HAA inte är av intresse för 
avdelningen för Professional Practice eller för de kliniska verksamheterna. Att 
använda de högkoncentrerade måtten för att driva förändring är dock betydligt 
mer utmanande. Inom den medicinska verksamheten används därför i större 
omfattning indikatorer som mäter bästa praxis28 och kliniska indikatorer som 
identifierats inom de olika nationella och provinsiella vårdprogram som sjuk-
huset deltar i.  

Vissa av de prestationsindikatorer som används på avdelningsnivå har 
identifierats och utvecklats av verksamhetscheferna på avdelningen. Exempelvis 
berättar verksamhetschefen för Specialized Medicine att hon har utvecklat 
indikatorer av mer specifik karaktär för det medicinska programmet och dess 
processer. Verksamhetschefen för enheten förklarar vidare att det inte är helt 
enkelt att utveckla mått för avdelningen.  

It is not like the literature is out there saying that you should be 
measuring bla, bla, bla, unless you go out and research everything 
you do. I guess there is something out there that says that this and 
this is very important, you should be measuring these things. But 
in reality, who has time to do all of that. (Director Specialized 
Medicine, Day Surgery and Pre-Op Clinic) 

Verksamhetschefen för Specialized Medicine betonar vikten av att finna 
indikatorer för avdelningen vilka ligger i linje med sjukhusets strategi, i GGH:s 
fall effektivt resursutnyttjande. Indikatorer utvecklas även ur den kunskap som 
finns om avdelningens specifika program och processer och för att mäta att 
verksamheten lever upp till bästa praxis, om denna finns identifierad.  

På vissa avdelningar utförs olika mätningar även om datainsamlingen och 
sammanställningen av resultaten inte är systematisk. Som exempel kan nämnas 
avdelningen för Maternal & Child Services. På avdelningen samlas information 
––––––––– 
28 Evidensbaserad bästa praxis uppmärksammas ofta i större forskningsstudier eller i en samling 

studier där samtliga stödjer en viss inriktning för hur vården till en viss patientpopulation skall 
bedrivas. Organisationer som the Registred Nurses of Ontario publicerar även rapporter och 
rekommendationer kring bästa praxis och utarbetar praktiska riktlinjer för hur den bästa vården 
skall bedrivas.
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in om vårdlängd, andel kejsarsnitt, andel förlossningar som genomförs med 
vakuumextraktor (sugklocka), antalet nyfödda som måste förflyttas till ett annat 
sjukhus på grund av svåra komplikationer, amningstrender samt antalet 
återinläggningar. Flera av dessa beräkningar görs för hand av sjuksköterskor på 
avdelningen.  

6.14. Den praktiska användningen av 
prestationsmätningar inom medicinsk 
verksamhet

Både på avdelningarna för Special Medicine, Day Surgery och Pre-Op Clinic 
och Maternal & Child Services anser verksamhetscheferna att arbetet med 
prestationsmätningar är väsentligt för att styra handlandet på avdelningen och för 
att förbättra vårdkvaliteten för patienterna.  

So indicators, yes, I believe they are important. They help to guide 
our practice and help us to identify what we need to do to change 
within our programs or what we are doing well and what we can 
celebrate as well, so I see them as very important. (Director 
Specialized Medicine, Day Surgery and Pre-Op Clinic) 

Prestationsmätningar beskrivs som en hjälp för avdelningen att fokusera energin 
på att förbättra några få specifika områden där svagheter hade identifierats.  

I think that it [performance indicators] is very good as a reflecting 
tool and also as a goal developer to know where you are going and 
that you are not measuring too many things because you want to 
keep them few. … Our goal was to get through MOREob 
[Managing Obstetrical Risk Effectively, ett kvalitets- och 
riskprogram] and we are doing that and now we have to look at our 
quality and risk issues, what cases we have and then learn from 
those and make improvements from each case. (Director Maternal 
& Child Services) 

Eftersom en av avsikterna med bristidentifieringen är att förändra agerande på 
avdelningen, används prestationsmätningar främst för återrapportering, det vill 
säga för att identifiera om förändringarna har haft någon positiv inverkan på 
vårdkvaliteten. Mätningarna används även för att identifiera andra svagheter i 
avdelningens processer. Då mätresultaten ger en tydlig bild av avdelningens 
situation, identifierar svagheter samt implikationer av svagheterna, kan denna 
information användas av verksamhetscheferna då de skall argumentera för att få 
mer resurser eller resurser för specifika investeringar tilldelade sig. Samtliga 
verksamhetschefer påpekar att det inom organisationen existerar en kultur som 
understryker vikten av att beslut skall vara väl underbyggda. Som en konsekvens 
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blir det nödvändigt för verksamhetscheferna att kunna ta fram data som pekar på 
brister och vilka konsekvenser dessa brister får då de begär mer resurser.  

I de fall då indikatorer har utvecklats utifrån bästa-praxisinformation eller olika 
nationella eller provinsiella program är det relativt enkelt för avdelningen att få 
information om hur andra sjukhus presterar och utifrån detta göra jämförelser. 
Som påpekat finns det dock en risk med benchmarking. Eftersom samma 
avdelning på olika sjukhus kan ha olika organisationsstruktur och följa olika 
vårdprogram kan detta medföra svårigheter då resultat skall jämföras. Några 
verksamhetschefer framhåller att det finns en risk för att siffror feltolkas då 
aktörer som ej är införstådda med skillnader och likheter mellan avdelningar och 
sjukhus erhåller jämförande information. De betonar därför att det är viktigt att 
resultatet av en prestationsmätning inte ses som den enda källan till information, 
utan att prestationsmätningar bildar en del av en större helhet.  

6.14.1 Strävan efter intern vårdkvalitet  
Som tidigare indikerats är användningen av prestationsmätningar på 
avdelningarna nära relaterad till en strävan efter att förbättra vårdkvaliteten för 
patienterna. Som ett resultat fokuserar varje avdelning sitt arbete till ett fåtal, till 
största del kliniska, indikatorer.  

Each department has their indicators. They will look at their 
indicators, and that would range between five and ten indicators, 
so it is not necessary that they will look at all the indicators that we 
have in the hospital. I would say that most directors are focusing 
on their area or if we are looking at a specific decision or business 
case then it is really focused. (Vice President Diagnostic and 
Support Services & Chief Financial/Information Officer) 

Då arbetet med att mäta och följa upp indikatorer stundtals kan bli mycket 
tidskrävande påpekar flera av de intervjuade att det är viktigt att antalet 
indikatorer som följs hålls nere. Verksamhetschefen för avdelningen för 
Professional Practice förklarar att det viktiga inte är att mäta utan istället att 
agera och förändra verksamheten utifrån den information som prestations-
mätningarna ger. Det är reaktionen och agerandet utifrån ett resultat snarare än 
mätningen i sig som bidrar till förändring och förbättring av vårdkvaliteten, 
förklarar hon.  

They [performance indicators] are very time consuming. I mean to 
actually measure and analyze and then do something about it is 
very, very time consuming. And some of the clinical indicators are 
really resource intensive. … I think we have to choose what 
indicators that we are going to monitor because we could monitor 
ourselves to death. If we monitor everything we will end up 
making no improvements because all we are doing is measuring. 
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So there needs to be a balance. … You can’t just measure for the 
sake of measuring, you need to be doing something with it or you 
are wasting your time with it. And I think that that is where the 
challenge is, to find that balance and make sure that you are 
actually doing something with the data. Otherwise there is no 
sense of measuring it from the beginning. (Director Professional 
Practice)

På avdelningsnivå uppfattas arbetet med prestationsindikatorer och mätningar för 
att förbättra kvalitet som en del av den dagliga verksamheten. Verksamhets-
chefen för Maternal & Child Services betonar dock att fokus inom sjukvården 
fortfarande måste ligga på patienten och dennes behov.  

I don’t think any statistics are bad, because we can learn from 
them all, even baby blessings. That is what it is about, the patient, 
and you have to keep that in focus, and if you can’t keep that in 
focus then you shouldn’t be here doing the work we are doing. 
And you want to improve the health and safety of her. (Director 
Maternal & Child Services) 

6.14.2 En mätkultur som har nått den medicinska 
verksamheten

Prestationsmätningar diskuteras huvudsakligen i ledningsgrupper och i olika 
kommittéer inom sjukhuset. De mer kliniska mätningarna, som utvecklats och 
som följts upp av avdelningen för Professional Practice samt olika kliniska 
avdelningar, presenteras däremot för sjuksköterskor och medarbetare på 
avdelningsmöten ute på avdelningarna. Verksamhetscheferna för avdelningarna 
Specialized Medicine, Day Surgery och Pre-Op Clinic samt Maternal & Child 
Services förklarar att för dem är det väsentligt att delge medarbetarna 
information både om budgetutfall och om kliniska prestationsmätningar. 
Eftersom medarbetarna är de som har bäst kännedom om verksamheten, har de 
även bäst kunskap om hur processer och arbetssätt kan förändras och förbättras. 
Att delge medarbetarna information kring prestationer bidrar även till en större 
förståelse på avdelningen för varför viss utrustning behöver köpas in och varför 
vissa beslut måste tas.  

Verksamhetscheferna på de två avdelningarna är båda av uppfattningen att 
sjuksköterskor är intresserade och öppna för presentationer av resultat. Sjuk-
sköterskor är däremot inte involverade i insamlingen av statistiska data och 
samtliga ser inte heller prestationsmätningarna i sitt sammanhang. Samma 
påstående kan sägas om läkare. Eftersom huvuddelen av läkarna är oberoende 
entreprenörer och inte finns med som en post i sjukhusets budget, är det svårt att 
beordra en läkare att genomföra arbetsuppgifter enligt ett visst sätt.  



167

Decisions within the hospital are very easy to make. Decisions 
when you involve physicians or outside contractors like physicians 
become very difficult. … Most of us are independent contractors, 
so we often do things the way we think it should be done 
according to our belief systems. Hence, it is very hard to go to a 
physician as a hospital and say you are going to do it this way. […] 
It is always giving and taking and giving and taking with 
physicians. (Deputy Chief of Staff) 

Trots att sjuksköterskor och läkare tenderar att vara mindre involverade i arbetet 
med prestationsmätningar, beskriver flera av intervjupersonerna hur de har 
uppmärksammat en kulturförändring över åren där prestationsindikatorer och 
mätningar kommit att bli en del av vardagen.  

The nursing staff has really bought in to a lot of the programs and 
the physicians they get pulled along. It kind of gets the norm for 
them too. I think five years ago if someone had put an alternative 
level of care sticker29 on your chart you would have asked: ‘what 
is this?’ Now it is normal, it is everyday current, it happens, you 
sign it and that’s it. And it‘s great. I am very pleased that people 
have moved along, it is becoming a norm and they accept it. And 
some physicians need more education than others but they are 
onside now, it is a norm and it is not questioned. And that is very 
good. (Deputy Chief of Staff) 

Because we have been doing this [lunch and learn meetings every 
18 month around clinical indicators] now for a few year staff are 
starting to ask a lot more questions. Before they looked at the 
information but this last time in May I actually had nurses that did 
not participate at the meeting calling me the day after the 
presentation and asking if the information that they had heard 
about was true. We are getting to a different level I think. People 
aren’t changing because I told them to but instead they are taken 
the information, they discuss it with colleagues, and they are 
asking questions. (Director Professional Practice) 

Den stora uppslutning till de möten som hålls kring resultat av prestations-
mätningar, förklarar verksamhetschefen för Professional Practice, illustrerar hur 
engagerade medarbetarna på sjukhuset har blivit i arbetet med att utföra god 
patientvård. Effekten av det hårda arbetet med att mäta och förändra praxis blir 
tydligt genom presentationerna och i slutändan kan arbetet med mätningar 
översättas i bättre patientvård.  

––––––––– 
29 En alternative level of care sticker är ett system som utvecklats vid sjukhuset och som används för 

att identifiera patienter som inte längre är i behov av sjukhusvård utan istället kan förflyttas till en 
rehabiliteringsinrättning eller en långtidsvårdsinrättning.   
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6.15. Sammanfattning 
För att sammanfatta erfarenheterna från den kanadensiska kontexten kan jag först 
och främst slå fast att BSc här inte endast existerar inom de undersökta sjuk-
vårdsorganisationerna, utan även som två övergripande provinsiella prestations-
mätningsinstrument i form av Hospital Report och Hospital Annual Planning 
Submission och Hospital Accountability Agreement. Medan Hospital Report har 
fortgått allt sedan 1997 som ett frivilligt projekt, trots att det upplevs som en 
plikt för sjukhusen att delta i, så är HAPS och HAA ett obligatoriskt planerings-
verktyg och ett avtal mellan Ministeriet och sjukhusen. Att inte uppfylla sina 
åligganden i HAA kan få till konsekvens att sjukhusets vd avsätts. 
Repressalierna tillsammans med uttalanden från sjukhusets aktörer vittnar om att 
sjukhusledningarna är måna om att ha kontroll över sina utfall i HAA. Både 
Hospital Report och HAPS/HAA vänder sig främst till sjukhusledningarna och 
rapporterna har till syfte att effektivisera och förbättra vårdkvaliteten inom 
provinsens sjukhus. Ansvarsutkrävande är ett begrepp som betonas hårt i båda 
rapporterna och även av inblandade aktörer. Begreppet syftar då inte enbart på 
ansvarsutkrävande mellan sjukhusen och Ministeriet eller mellan kliniska 
avdelningar och sjukhuset utan även utåt mot allmänheten. 

Trots att BSc har används som övergripande instrument för prestationsmätningar 
inom provinsen allt sedan 1997, tycks det som om genomslaget att använda BSc 
på sjukhusen inte haft lika stor utbredning. Instrumentet har nyligen fått 
genomslag i Cambridge Memorial Hospital och endast börjat diskuteras inom 
Guelph General Hospital. De prestationsmätningar som tas fram inom HAPS/ 
HAA, Hospital Report och inom MIS guidelines har dock ett stort inflytande på 
det som mäts inom sjukhusen vare sig sjukhuset har ett BSc eller ej. Strukturen 
på de övergripande rapporterna låg även som grund när Cambridge Memorial 
Hospital först utformade sitt BSc, även om strukturen omarbetats i ett andra 
skede.  

Hospital Report och HAPS/HAA kan beskrivas som externa instrument genom 
vilka sjukhusprestationer skall synliggöras och jämföras mellan sjukhus i syfte 
att främja informationsspridningen om arbetssätt och metoder för effektiv och 
kvalitativ vård. Cambridge Memorial Hospital beskriver dock sitt BSc som ett 
internt arbetsverktyg för att uppnå kvalitetsförbättringar. Både inom Cambridge 
Memorial Hospital och inom Guelph General Hospital är engagemanget från den 
medicinska professionen begränsad. Mätningar genomförs främst av stöd-
verksamheter, av ledningsgrupper eller av projektgrupper. I de fall då mätning-
arna direkt kan relateras till den medicinska verksamheten presenteras resultaten 
visserligen för läkare och sjuksköterskor, men resultat av mer övergripande 
mätningar är främst en ledningsfråga. Prestationsmätningar i stort och BSc 
specifikt har till synes fått ett visst genomslag i verksamheterna. Avdelnings-
specifika BSc har börjat upprättas inom Cambridge Memorial Hospital och 
åtskilliga mätningar och projekt för att förbättra vårdkvaliteten existerar på båda 
sjukhusen. En förståelse för att mätningar är av betydelse har börjat ta form och 
breder ut sig inom den medicinska verksamheten.  
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7.  BSc som idé blir till 
objekt och praktisk 

användning
I detta kapitel analyseras de empiriska beskrivningarna från kapitel fem och sex. 
Fokus ligger på materialisering i form av den praktiska användningen av BSc 
inom sjukvårdsorganisationerna och hur denna har utvecklats. Materialisering 
utgör dock endast ett av tre olika stadier i en översättning. I det första stadiet 
fångas en ny idé upp och paketeras till ett objekt genom att den fylls med lokala 
särdrag. I det andra stadiet materialiseras objektet till praktisk användning i den 
nya kontexten. I det tredje och sista stadiet stabiliseras upprepade handlingar till 
en institution. Gränsdragningen mellan de tre stadierna objektivering, 
materialisering och institutionalisering är inte självklara. När övergår arbetet med 
att objektivera en idé till att bli praktisk användning av den nya idén? Och när 
kan vi påstå att en praktisk användning har blivit institutionaliserad? Att 
materialisering utgör ett stadium av flera och att gränsdragningen mellan dessa 
stadier är svår att avgöra medför att jag i min analys av den praktiska 
användningen inte kan ignorera de övriga stadierna i översättningen. Utifrån den 
teoretiska diskussionen i kapitel tre kan jag inte heller bortse från aktörerna i 
kontexten och deras inverkan på översättningsprocessen. Kapitlet är av dessa 
anledningar uppbyggt som en diskussion utifrån tre aspekter. I den första delen 
(7.1) fokuseras den del av översättningsprocessen när BSc som idé blir till 
objekt. I den andra delen (7.2) fokuseras aktörerna och samspelet eller 
interaktionen mellan modell, ledning och personal i översättningsprocessen. Den 
sista delen i analyskapitlet (7.3) fokuserar på materialiseringen och hur BSc har 
tagit sig praktiskt uttryck i sjukvårdsorganisationerna. I nedanstående analys 
kommer jag genomgående att jämföra de svenska förhållandena med de 
kanadensiska.  

7.1. Med fokus på objektiveringen - BSc som 
idé blir till ett objekt 

7.1.1 Ett framväxande projekt kontra ett redan taget beslut… 
Arbetet med BSc i landstinget i Jönköpings län startade ungefär samtidigt som 
Hospital Report introducerades i Ontario. Utvecklingen av BSc i de båda 
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kontexterna har dock efter initieringen tagit två olika vägar. I Jönköpings läns 
landsting var det en medicinskt professionell, verksamhetschefen för medicin-
kliniken vid Höglandssjukhuset, som först uppmärksammade instrumentet BSc. 
Denne såg i BSc en potential för att beskriva och värdera den medicinska 
verksamheten i andra termer än kronor, vårdplatser och vårdköer. Vi kan tolka 
det som att det fanns en förhoppning om att BSc skulle åtgärda den brist på 
information som de tidigare instrumenten inte lyckades med. Efter att verksam-
hetschefen hade introducerat och illustrerat instrumentet inför landstings-
ledningen togs centralt beslutet om att arbetet med BSc skulle utvecklas i form 
av mindre försöksprojekt. Nio kliniker fick i uppgift att utveckla egna klinik-
specifika BSc och resultatet av detta försöksarbete redovisades efter ungefär ett 
års arbete. Försöksverksamheternas erfarenheter av arbetet med BSc samman-
fattades i styrkor, svagheter, hot och möjligheter (se Aidemark 2001). De styrkor 
som framhölls var bland annat att BSc gav fler perspektiv än enbart ett 
ekonomiskt, att det var mångdimensionellt och att det uppmuntrade till dialog. 
Bland svagheterna och hoten påpekades att arbetet var tidskrävande, att det fanns 
en risk att BSc skulle nyttjas som styrinstrument (pekpinne) och att styrtal ibland 
kan styra fel.  

Att instrumentet BSc uppfattades som ett komplement till budgetarbetet kan 
även illustreras i de initiala tankegångarna om att BSc skulle kunna fungera 
tillsammans med landstingets QUL-intentioner (se avsnitt 5.2). Enligt en ny 
paragraf i hälso- och sjukvårdslagen från januari 1997 krävdes att samtliga 
landsting skulle bedriva systematiskt kvalitetsarbete. För landstinget i 
Jönköpings län innebar detta att QUL (Qvalitet, Utveckling, Ledarskap) 
introducerades. I sammanhanget utvecklades BSc till ett instrument för att följa 
upp QUL:s intentioner. Kopplingen mellan QUL och BSc återfinns även i det 
namn, Balanserad kvalitetsanalys, som initialt användes.  

Efter den positiva redovisningen av försöksverksamheterna spreds arbetet med 
BSc till andra kliniker och instanser i landstinget. Sjukvårdsdirektören vid 
Värnamo sjukvårdsområde, som tidigare varit verksamhetschef på en av försöks-
verksamheterna, beslutade att samtliga basenheter inom Värnamo sjukvårds-
område skulle börja använda BSc som mall vid utformandet av verksamhetsplan 
och budget. I direktiven för verksamhetsplan/budget för 1999 beskrivs BSc som 
ett sätt att klarlägga och kommunicera basenheternas mål och ett instrument som 
faller väl på plats i det kvalitetsarbete som pågår. Återigen tycks det som om det 
i första hand inte var ett styrinstrument som eftersträvades, utan istället fanns en 
strävan efter att lyfta fram kvalitetsarbetet bakom planeringen och uppföljningen.  

Representanter både från kvinnokliniken och från anestesikliniken konstaterade 
att arbetet med att utveckla ett BSc inte var helt enkelt. Initialt krävdes en stor 
kraftansträngning för att särskilja alla begrepp och förstå den stora bilden. Detta 
medförde att klinikernas ledningsgrupper till en början tog på sig ansvaret att 
utforma BSc. Över åren har dock medarbetarna i allt större utsträckning 
involverats i planeringsarbetet och i uppföljningen.  
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Det som blir tydligt i fallet Jönköpings läns landsting är att arbetet med BSc har 
fått växa fram över åren. Arbetet tog sin början i liten skala med några få 
försöksverksamheter. När resultatet av detta arbete visade sig vara positivt, 
spreds BSc till andra områden inom landstinget och till andra basenheter. Arbetet 
har även fått växa fram underifrån. Inom landstinget har BSc initialt tagit form 
på basenheterna och tyglarna från förvaltningen till basenheterna har i detta 
arbete varit relativt lösa. Inom Jönköpings läns landsting har det således funnits 
utrymme för basenheterna att omtolka BSc som de själva ville. Ekonomichefen 
inom Värnamo sjukvårdsområde betonade att det var viktigt att basenheterna 
kände att de rådde över verktyget och att de själva kunde utforma instrumentet. 
Resonemanget bekräftades även av verksamhetschefen för anestesikliniken som 
påpekade att påbuden från högre ort var väldigt få. Istället för tvång 
uppmuntrades basenheterna till att ta eget ansvar och utveckla sina BSc.  

Till skillnad från Jönköpings läns landsting startade arbetet med BSc inom 
Ontario på en mer övergripande nivå. Ökade kostnader för sjukvård samt ett 
svikande finansiellt bidrag från den federala regeringen till provinserna medförde 
att fokus på ansvarighet (accountability)30 och prestationsmätningar i mitten av 
90-talet blev allt större. För att undvika att MOHLTC påtvingade sjukhusen 
specifika prestationsmätningar beslutade OHA att gå i bräschen. I samarbete med 
forskare från Toronto University utvecklade de en övergripande gransknings-
rapport, Hospital Report, utformad som ett BSc där sjukhusens prestationer 
skulle mätas och rapporteras. Deltagandet i Hospital Report var visserligen 
frivilligt, men flertalet av de personer som intervjuats framhöll att deltagandet 
upplevdes som obligatoriskt. Eftersom uppmärksamheten kring resultaten i 
Hospital Report, som lyfts fram såväl i media som hos MOHLTC och OHA, var 
stor, medförde detta att det blev svårt att stå utanför rapporteringen.  

Vi skulle kunna tolka situationen som att deltagandet i Hospital Report ger 
legitimitet till det enskilda sjukhuset. Vad jag åsyftar är att genom deltagandet i 
Hospital Report framstår det enskilda sjukhuset som en ansvarsfull verksamhet, 
en verksamhet som inte enbart känner ansvar inför MOHLTC och Ontarios 
medborgare, utan som även tar sitt ansvar och öppet redovisar för allmänheten 
hur de presterat inom olika delar av sin verksamhet. Utifrån resonemanget blir 
det tydligt att den inneboende ansvarigheten, här i form av redovisnings-
––––––––– 
30 ”Accountability” brukar vanligtvis översättas med ansvarighet på svenska. Det är emellertid 

tveksamt om översättningen fångar upp alla aspekter som associeras med begreppet accountability. 
Hoskin (1996) gör en åtskillnad mellan accountability och responsibility. Det senare, förklarar hon, 
inbegriper att vara förpliktigad, att ansvara för egna plikter. ”Responsibility implies stewardship, 
the proper conserving and use of those things charged to you, whether by an owner, a sovereign, or 
a metaphysical authority” (Hoskin 1996: 265). Accountability å andra sidan är ett betydligt mer 
omfattande begrepp. ”Accountability range more freely over space and time, focusing as much on 
future potentials as on past accomplishment, connecting and consolidating performance reports to 
plans and forecasts. As it does so, accountability in all its processes engages the self more 
insistently in the successful accomplishment of what is demanded over time and space.” (Hoskin 
1996: 265) I nedanstående text kommer jag att använda ansvarighet synonymt med accountability, 
men med förbehållet att begreppet omfattar fler aspekter än den svenska översättningen inbegriper. 
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skyldighet (mer om detta i 7.3.4), som finns i deltagandet i Hospital Report utgör 
en legitimitetsfaktor för sjukhuset. Att delta i Hospital Report blir ett sätt att 
erhålla legitimitet i samhället. Samtidigt skapar den legitimitet som Hospital 
Report ger isomorfiska tendenser (DiMaggio & Powell 1983) bland sjukhusen. 
Det vill säga den legitimitet som deltagandet i Hospital Report innebär får till 
konsekvens att samtliga sjukhus i Ontario ansluter sig till rapporteringen. I den 
situation som uppstått kan vi tala om tvingande isomorfism. DiMaggio och 
Powell (1983) förklarar att tvingande isomorfism drivs av påtryckningar från 
starkare organisationer om att svagare, beroende organisationer skall anpassa sig 
till vissa krav. Tvingande isomorfism kan även uppstå när organisationen 
försöker anpassa sig till förväntningar från samhället i stort (jfr Mizruchi & Fein 
1999). Tvånget av att delta i Hospital Report sker visserligen inte genom formell 
press i form av lagstiftning. Däremot kan vi tala om en informell press i det 
avseendet att de enskilda sjukhusen känner ett tvång att anpassa sig till de 
förväntningar på sjukhusen om att mäta och rapportera som existerar i samhället. 
Även om införandet av BSc i sjukvårdsorganisationerna från början kan ses som 
ett försök att lösa problemet med de ökade sjukvårdskostnaderna så vore det här 
fel att dra slutsatsen att mimetisk isomorfism ligger bakom likformigheten 
mellan sjukhusen31. Den legitimitet som sjukhuset eftersträvar har inte osäker-
heten som drivkraft. Snarare handlar det om legitimitet som en följd av att de 
följer omgivningens förväntningar. Ett sjukhus som väljer att ställa sig utanför 
rapporteringen och således vägrar att följa de informella kraven om redovisning 
av sjukhusets prestationer kommer därmed att förlora legitimitet. Inte som en 
följd av att de inte svarar på osäkerhet, utan för att de inte uppfyller de 
förväntningar som finns om hur en sjukvårdsorganisation bör styras.  

MOHLTC stod inledningsvis utanför rapporteringen i Hospital Report. Efter 
några år gick de dock in som medfinansiär och efter ytterligare några år presen-
terade de ett eget BSc, HAPS/HAA. Även denna gång var planerings- och 
uppföljningsinstrument tvingande för sjukhusen. I fallet med HAPS/HAA hand-
lade det dock om ett tvång initierat av starkare organisationer till vilka de 
enskilda sjukhusen stod i en beroendeställning (DiMaggio & Powell 1983). Sam-
tidigt blev resultaten av prestationsmätningarna allt mer väsentliga. I Hospital 
Report hade de enskilda sjukhusens resultat visserligen redovisats för allmän-
heten. Ett dåligt resultat medförde dock inte några konsekvenser. Med införandet 
av HAPS/HAA blev däremot situationen en annan. I och med att HAA upp-
rättades som ett kontrakt mellan det enskilda sjukhuset och MOHLTC, med 
sjukhusets vd som ytterst ansvarig, innebar ett undermåligt resultat att sjukhusets 
ledning även fick ta konsekvenserna. I extremfallet kunde sjukhusets vd bli 

––––––––– 
31 Mizruchi och Fein (1999) visar genom sin analys av 26 amerikanska artiklar att diskussionen om 

mimetisk isomorfism har fått oproportionerlig uppmärksamhet i förhållande till den roll som 
begreppet har i DiMaggio och Powells klassiska artikel. För att särskilja de tre processerna, 
förklarar författarna, är det nödvändigt att utreda från vilka förhållanden som likheten härstammar.  
Medan tvingande isomorfism har sin grund i politiska påtryckningar och problemet med 
legitimering, så grundas mimetisk isomorfism i standardiserade svar på osäkerhet. Normativ 
isomorfism, slutligen, uppstår som en följd av professionalisering.  
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avsatt. Att fullgöra de prestationer som sjukhuset åtagit sig blev således allt mer 
väsentligt.  

Jämför vi utvecklingen av BSc i de två kontexterna, kan vi konstatera att 
utvecklingen tagit sig två olika vägar. Som redan beskrivits har BSc fått växa
fram underifrån i Jönköpings läns landsting. Drivkraften bakom den idé som 
introducerades 1997 kom inte främst från andra sjukvårdsaktörer på den svenska 
marknaden. Som beskrivits i metodkapitlet var Jönköpings läns landsting först ut 
bland landstingen med att implementera BSc. Jönköpings läns landsting kan 
därmed snarare beskrivas som en av de ledande aktörerna för den utveckling 
som skett inom den svenska sjukvården. I Ontario var utvecklingen dock den 
omvända. Beslutet om att introducera BSc togs inte initialt på sjukhusen utan 
istället av utomstående organisationer som OHA och senare även MOHLTC. Att 
de nya idéerna trots allt spridits till och implementerats av i stort sett samtliga 
sjukhus i Ontario har att göra med tvingande isomorfism och den legitimitet som 
anammandet av de nya instrumenten medfört i samhället i stort eller hos starkare 
organisationer. I båda fallen har dock inte endast besluten tagits av utomstående 
aktörer utan idén har även, för att tala med Erlingsdóttirs (1999) ord paketerats 
och fått sitt innehåll färdiglagt innan den nått sjukvårdsorganisationerna. 
Resonemanget om BSc som en löst paketerad respektive färdigförpackad idé 
kommer jag att återkomma till. Det vi nu skall fokusera på är istället de 
konsekvenser som utvecklingen av BSc fått för hur mått har utvecklats. 

7.1.2 … medför att mått standardiseras eller får växa fram 
fritt

Den ännu ej färdigförpackade idén om BSc som sändes från landstings- och 
sjukvårdsledningen till basenheterna inom landstinget i Jönköpings län fick till 
konsekvens att mätningar utvecklades olika på olika kliniker och avdelningar. 
Den biträdande sjukvårdsdirektören inom Värnamo sjukvårdsområde förklarade 
att ambitionen initialt var att hitta måttkedjor och tydliggöra orsak-verkan-
samband. Detta arbete visade sig dock mycket komplicerat. Som en följd härav 
kom förvaltningsledningen vid Värnamo sjukvårdsområde fram till att enkelhet 
måste få gå före. Att börja i liten skala, med enkla mätningar skapade förut-
sättningar för att det nya instrumentet inte skulle överges. Enkelhet, påpekade 
landstingsdirektören, var även viktig för att skapa delaktighet runt instrumentet. 
Utifrån diskussionen slog ledningen inom landstinget fast att BSc skulle tolkas så 
enkelt som att det var ett instrument för att belysa, fånga, vända och vrida på 
frågor från olika håll. I jämförelse med det BSc som Kaplan och Norton (1992, 
1993, 1996a, 1996b) presenterar synes det som att Jönköpings läns landsting helt 
har tagit avstånd från det orsak-verkan-resonemang som beskrivs som så 
substantiell i modellen. Istället har arbetet med BSc koncentrerats till att få igång 
mätningar utifrån olika perspektiv. Hur dessa mätningar tog sig uttryck lämnades 
till basenheterna själva att bestämma och frågan hur mätningarna hänger ihop 
förefaller i detta arbete ha haft mindre relevans.  
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Studerar vi måtten inom kvinnoklinikens och anestesiklinikens BSc närmre, blir 
det tydligt att antalet mått och vad som mäts har en stark koppling dels till klinik-
ledningens ambition och dels till svårigheten att mäta verksamheten. Kvinno-
klinikens BSc från 2004 innehöll hela 46 mått. Av dessa kunde 25 mått hänföras 
till processperspektivet, nio mått till medarbetarperspektivet, sju mått till kund-
perspektivet och fem mått till ekonomiperspektivet. Den stora andelen process-
mått hade dels att göra med att verksamhetschefen för kvinnokliniken var aktiv i 
Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi, en professionsförening som 
årligen utkommer med en rapport innehållande kvalitetsparametrar för jäm-
förelse mellan kvinnokliniker i riket. Vidare deltog kvinnokliniken i åtskilliga 
kvalitetsregister inom sin specialitet. Tillgången till potentiella parametrar för 
processperspektivet var således stort för ledningsgruppen i deras arbete med att 
utforma klinikens BSc. Vidare fanns ett stort intresse från såväl ledningsgruppen 
som helhet som verksamhetschefen att mäta och jämföra verksamhetens 
prestationer med andra kvinnokliniker i landet. Ledningsgruppens mätintresse 
och verksamhetschefens ambition resulterade även i att egenproducerade mått 
utvecklades på kliniken.  

På anestesikliniken var förhållandet ett annat. Till skillnad från kvinnokliniken 
existerade på anestesikliniken avdelningsspecifika BSc. Klinikens BSc bestod 
således av ett axplock av mått från de enskilda avdelningarnas BSc. Totalt 
innehöll klinikens BSc år 2004 sexton mått jämnt fördelade mellan de fyra 
perspektiven. Verksamhetschefen för anestesikliniken påpekade att det var svårt 
att finna relevanta mått för deras verksamhet. Vid tidpunkten för studien fanns 
inga kvalitetsregister upprättade inom specialiteten. Vidare utgör anestesi-
kliniken en serviceverksamhet för de andra klinikerna och om de söver en patient 
eller ger denne ryggmärgsbedövning har ingen betydelse för operationens 
resultat. Således upplevdes framtagandet av relevanta mått vara mer komplicerat 
på anestesikliniken än på kvinnokliniken. Även om antalet mått inom anestesi-
klinikens BSc var lägre än antalet mått i kvinnoklinikens BSc så är det svårt att 
hävda att ambitionen för mätningar skulle vara lägre hos ledningsgruppen på 
anestesikliniken än på kvinnokliniken. Snarare handlar det om vilken informa-
tion som skulle tas fram och för vem. Till skillnad från kvinnokliniken tjänade 
anestesiklinikens BSc endast som underlag för att informera förvaltnings-
ledningen. Således behövde klinikens BSc inte innehålla all den information som 
var relevant för avdelningarna, något jag återkommer till i avsnitt 7.1.4. 
Skillnaden i antalet mått handlade istället om för vem informationen produceras 
och hur stor kunskap denna målgrupp hade om den verksamhet som bedrevs.  

Kaplan och Norton (1996a) betonar att BSc skall bygga på balans. Tydligare 
uttryckt förklarar de att balans skall förekomma mellan externa och interna 
prestationsperspektiv, mellan finansiella och icke-finansiella mått, mellan kort- 
och långsiktiga målsättningar samt mellan utfallsmått och drivande mått. 
Samtliga personer som jag talat med inom Jönköpings läns landsting uttrycker 
dock inte balans på detta sätt. Istället beskriver de balans som en balans mellan 
de olika perspektiven (jfr även Aidemark 2001; Funck 2007). Utifrån en genom-
gång av vilka mått som förekommer i landstingets, förvaltningens och 
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klinikernas BSc kan vi dock konstatera att såväl finansiella som icke-finansiella 
mått återfinns i samtliga BSc. Vidare kan vi uttyda försök till att balansera 
utfalls- och drivande mått. Det jag åsyftar är den blandning av effekter och 
aktivitetsfrämjande mått som förekommer. Exempelvis används måttet 
erbjudande av rökavvänjning inom landstinget. Måttet kan ses som ett drivande 
mått, eftersom det skall leda till ett visst beteende, men även som ett långsiktigt 
mått för en friskare och hälsosammare befolkning i framtiden. Således är det inte 
endast kortsiktiga resultat som eftersträvas utan även långsiktiga. På samma sätt 
kan upprättandet av checklistor på anestesikliniken uppfattas som ett exempel på 
ett drivande eller ett aktivitetsfrämjande mått. Att upprätta checklistorna har 
inget egenvärde, men däremot ligger det ett värde i att dessa listor används i 
vårdsituationen därefter. Kaplan och Norton (1996a) är tydliga på att ett BSc bör 
innehålla en mix av drivande och utfallsmått. Utfallsmått som inte uppvägs med 
drivande mått kan inte kommunicera hur ett visst utfall skall kunna nås. På 
samma sätt kan ett drivande mått som uppvägs av ett utfallsmått leda till 
kortsiktiga förbättringar, men samtidigt misslyckas med att avslöja om dessa 
förbättringar resulterar i långsiktiga positiva resultat. 

De mått som används både i Hospital Report och i HAPS/HAA har tagits fram 
på ett betydligt mer systematiskt sätt än inom Jönköpings läns landsting. Vid 
framtagandet av Hospital Report, och även senare då måtten inom vissa 
perspektiv reviderades, har forskargrupper i ett första steg gjort litteraturgenom-
gångar för att hitta relevanta mått för respektive perspektiv. I ett andra steg har 
sedan paneldiskussioner med praktiker förekommit för att diskutera de före-
slagna måtten och eventuellt göra revideringar. På liknande sätt har måtten i 
HAPS/HAA arbetats fram av forskargrupper och genomgått noggranna analyser 
av validitet och reliabilitet, vilket kategoriseringen av mått i bilaga 5 vittnar om.  

Tillvägagångssättet för framtagandet av mått både i Hospital Report och i 
HAPS/HAA visar på en betydligt mer systematiskt process än inom landstinget i 
Jönköpings län. Medan måtten i Jönköpings läns landsting har fått växa fram fritt 
på basenheterna och plockats dels från existerande rapporter inom olika 
specialiteter, dels egenhändigt producerats så har måtten i Hospital Report och i 
HAPS/HAA tagits fram av externa expertgrupper och noggrant genomgått 
validerings- och reliabilitetskontroller. Betoningen av enkelhet inom landstinget i 
Jönköpings län kan därmed kontrasteras mot den systematiska och invecklade 
processen i den kanadensiska kontexten. Det systematiska tillvägagångssättet för 
framtagande av mått i den kanadensiska kontexten har emellertid betydelse för 
hur måtten används. I Ontario utgör måtten i de två rapporterna inte endast 
referenspunkter för att markera ansvar för sjukhuset, utan måtten används även 
för jämförelser mellan sjukhusen (jfr Ramberg 1997). Således är det väsentligt 
att måtten standardiseras och inte förändras allt för ofta. Att standardisera eller 
mer fritt välja mått medför olika dilemman. Inom Jönköpings läns landsting 
påpekar åtskilliga personer att det är svårt att jämföra resultat både inom 
organisationen och med andra organisationer och att finna bra målnivåer för de 
egenproducerade måtten. Dock hävdar intervjupersoner på klinikerna att det 
alltid går att pröva sig fram eftersom mått kan och bör bytas ut vartefter de 
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uppnås. I Hospital Report och HAPS/HAA blir jämförelser mellan sjukhus 
lättare eftersom samtliga sjukhus använder samma mått. Flera personer på 
sjukhusen upplever trots det den aggregering av information som sker i måtten 
som problematisk. Eftersom måtten är så sammansatta och dessutom visar på 
prestationer för sjukhuset som helhet blir det bekymmersamt att bryta ner 
resultaten och spåra orsakerna till utfallen på operativ nivå. Konsekvensen blir 
att de mätningar som görs i Hospital Report och i HAPS/HAA sällan används för 
att förändra det operativa arbetet. Istället får andra mätningar, mätningar i 
nationella vårdprogram och information i specialisttidningar, fungera som input 
till verksamhetscheferna i deras förändringsarbete. 

Ouchi (1979, 1980) beskriver hur mätningar av beteende och resultat inte är 
lämpliga i professionella organisationer som sjukvårdsorganisationer. En 
professionell organisation, förklarar han, karaktäriseras av osäker kunskap om 
transformationsprocessen och osäkerhet om hur mätningar skall utformas. Detta 
medför att det blir svårt att urskilja och mäta resultat och beteende. Flera studier 
har vittnat om hur svårigheten att mäta professionell verksamhet har medfört att 
mätinstrument särkopplats från den professionella verksamheten (Meyer & 
Rowan 1977; Jacobsson et al. 1992; Hellqvist 1997; Kragh Jespersen 1999). Den 
ovanstående diskussionen om hur mätningar inom Hospital Report och 
HAPS/HAA används stödjer detta resonemang. Det synes som att de mätningar 
som ingår i de två rapporterna sällan eller aldrig berör den operativa verksam-
heten. Snarare är det inom sjukhusledningen som mätningarna diskuteras. 
Beskrivningen av Jönköpings läns landsting vittnar dock om att såväl mätningar 
av resultat och beteende, effekter och aktiviteter inte enbart förekommer utan att 
det även finns en ambition och en vilja bland de professionella att mäta och finna 
nya mått. Hur rimmar då detta med Ouchis påstående?  

Det Ouchi hävdar är att bristfällig kunskap om transformationsprocessen medför 
att det blir svårt att formulera relevanta resultatmått. Utgår vi från sjukhus-
ledningen är jag beredd att hålla med. Sjukhusledningen består av lekmän i 
medicin och dessa har självfallet ingen större insikt i sjukvårdens trans-
formationsprocess. Därmed torde det även vara svårt att besluta om mått för 
beteende och resultat. Men inom Jönköpings läns landsting framkommer ett 
omvänt förhållande. Här är det inte i första hand den administrativa ledningen för 
landstinget eller sjukhuset som har utformat måtten, utan istället har den 
medicinskt professionella ledningen tillåtits att utforma och besluta om vilka 
mätningar som skall ske på klinik- och avdelningsnivå. Till skillnad från 
sjukhusledningen besitter den medicinskt professionella ledningen både kunskap 
om och har insikt i den transformationsprocess som pågår. Vidare torde 
mätningar inte upplevas som något främmande för den medicinska professionen 
med hänsyn till den traditionella forskningen, det vill säga den evidensbaserade 
medicineringen, som förekommer inom disciplinen (jfr Aidemark & Funck 
2008). Att mätningar fått relevans för professionella i ledande positioner vittnar 
även studier av effekter av NPM om. Ferlie et al. (1996) beskriver exempelvis 
hur klinikchefer har kommit att utveckla hybridroller i vilka den kliniska 
kunskapen kombinerats med kunskap om ledning och styrning. Genom det 
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omvända förhållandet försvinner följaktligen argumentet för att mätningar av 
beteende och resultat inte är möjliga. Den mätiver och det stora antalet 
processmått som kan ses kanske främst i kvinnoklinikens BSc vittnar dessutom 
om att det inte endast är möjligt att mäta utan att det även går att finna mått som 
speglar transformationsprocessen32. Det tycks som om Ouchis resonemang 
behöver modifieras. Vi kan inte allmänt anta att den komplexa trans-
formationsprocessen som förekommer i professionella organisationer per 
automatik medför att mätningar av beteende och resultat är omöjliga. Snarare är 
mätningarnas relevans beroende av vilka som utformar måtten och hur stor insikt 
och kunskap dessa aktörer har om den transformationsprocess som sker i 
organisationen. Jag vill således inte påstå att Ouchis resonemang är felaktigt. Det 
som mitt resonemang vänder sig mot är antagandet att kunskapen om trans-
formationsprocessen i en professionell organisation alltid är osäker. 

7.1.3 Omvänd situation efter några år 
Den skillnad som kan ses i hur mått tas fram i de två kontexterna och sedan 
standardiseras eller kontinuerligt byts ut och förnyas fick en ny vändning efter 
några års arbete med BSc. I Jönköpings läns landsting skulle vi kunna påstå att 
det nya stavas PP eller UP, det vill säga Pursuing Perfection eller Uppnå 
Perfektion. I samband med att landstinget gick in i detta samarbete fick arbetet 
med BSc och mätningar en delvis ny roll. Erfarenheter om resultat skulle inte 
längre endast komma den egna organisationen till godo, utan istället skulle 
erfarenheter delas och resultat jämföras med andra organisationer33. Med 
Rambergs (1997) ord kan vi påstå att måtten övergick från att utgöra referens-
punkter i planering och uppföljning till att bli referenspunkter i jämförelser med 
externa organisationer. Den nya situationen innebar att så kallade systemmått 
bildades på övergripande landstingsnivå. I och med att samtliga organisationer 
inom Pursuing Perfection använde samma systemmått kunde resultat jämföras 
mellan sjukvårdshuvudmännen.  

––––––––– 
32 Det skall här påpekas att jag inte påstår att all professionell verksamhet kan mätas. Som Polanyi 

(1962) skriver kan regler och information om en viss färdighet fungera som vägvisare, men aldrig 
ersätta kvalificerad praktisk kunskap. Liksom det krävs ett tränat öga för att läsa en röntgenbild och 
en tränad hand för att lägga ett korrekt snitt så kan vi konstatera att viss kunskap endast kan erhållas 
genom egen utövning. En skicklig utförare, förklarar Polanyi, har svårt att redogöra för vilka regler 
som han följer då han agerar. Reglerna finns där, men utövaren är inte alltid medveten om dem. 
Eftersom en stor del av den professionella kunskapen varken är given eller går att beskriva så går 
den inte heller att mäta. Därmed sagt att även om vi har kunskap om transformationsprocessen i en 
professionell organisation, kan vi aldrig mäta all professionell verksamhet. 

33 Den utveckling som kan ses i Jönköpings läns landsting tyder på att arbetet med prestations-
mätningar genom projektet Pursuing Perfection gick mot ett försök till global likriktning genom 
standardisering. Som Brunsson (1998) förklarar tenderar uppfattningar om vad som är viktiga 
problem att sprida sig som moden världen över. Den uppkomna situationen kan tydas som att 
mottagare i olika delar av världen upplevde samma problemsituation varför en standardisering och 
en likriktning av insatser upplevdes som relevant.  
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Från att ha tillåtit de olika verksamheterna inom landstinget att utveckla egna 
mått blev brytpunkten tydlig år 2004 i och med systemmåttens tillkomst. På 
övergripande landstingsnivå konstaterade flera personer att det inte längre gick 
att tillåta varje förvaltning ”att pröva sina egna vingar”, utan istället behövdes en 
uppstramning och ett tydliggörande att BSc var ett hierarkiskt styrkort. BSc 
skulle således ha samma utformning rakt igenom organisationen. Utvecklingen 
övergick därmed från mångfald till större likformighet. I det nya resonemanget 
är det inte endast betoningen av att kunna jämföra mellan sjukhushuvudmän som 
blir tydligt. Det går även att skymta ett försök till att härleda prestationer på en 
lägre organisatorisk nivå till resultat på en högre organisatorisk nivå. Vad jag 
åsyftar är att det inom landstinget vid denna tidpunkt återigen uppstod försök att 
finna orsak-verkan-samband mellan mått på olika organisatoriska nivåer. BSc:s 
styrförmåga lyftes fram betydligt tydligare än tidigare samtidigt som landstings-
ledningen framhöll att BSc var ett ledningsinstrument.  

Fick den nya utvecklingen några konsekvenser för den operativa verksamheten? 
Nej, påverkan på den operativa verksamheten var inte särskilt stor. De nya, i 
högre omfattning, aggregerade systemmåtten ansågs inte aktuella för alla 
operativa verksamheter. Vissa mått, såsom ekonomi i balans och sjukfrånvaro, 
kunde naturligtvis mätas i samtliga verksamheter, men andra mått blev 
irrelevanta för vissa specialiteter. Systemmåttens framfart förefaller således ha 
haft större påverkan på vad som mäts på förvaltningsnivå än på vad som mäts 
inom det professionella arbetet. Systemmåttens aggregering och därmed 
irrelevans för det operativa arbetet synes här bli ett argument för varför de 
operativa verksamheterna skall ta avstånd från måtten och därmed undvika den 
alltmer centraliserade styrningen. 

Även i den kanadensiska kontexten kan vi se en förändring vad det gäller 
utformning av mått. I detta fall har dock förändringen skett från standardiserade 
mätningar av sjukhusprestationer i Hospital Report och i HAPS/HAA till mer 
specifika mått inkluderade i egenproducerade BSc på operativ nivå, det vill säga 
från likformighet till mångfald. Vad jag åsyftar är den utveckling som skett på 
Cambridge Memorial Hospital. Först år 2006 beslutade ledningen för sjukhuset 
att BSc skulle börja användas inom organisationen. Utvecklingen upplevdes som 
ett naturligt steg i den process där ansvarighet och prestationsmätningar 
betonades allt mer. På övergripande sjukhusnivå användes visserligen flera av de 
mått som existerar inom Hospital Report och HAPS/HAA. Den stora skillnaden 
blev istället tydlig på operativ nivå där de enskilda verksamheterna uppmanades 
att själva ta fram relevanta mått för den specifika verksamheten. I likhet med det 
tidiga resonemanget inom Jönköpings läns landsting skulle måtten rapportera om 
den vård som den professionella verksamheten levererade. Mått för vilka målen 
uppnåddes skulle plockas bort från den egna verksamhetens BSc. Återigen 
vittnar de empiriska studierna om svårigheter med orsak-verkan-samband mellan 
mått på olika organisatoriska nivåer. Måtten som användes i Hospital Report 
liksom i HAPS/HAA inverkade visserligen på sjukhusets övergripande BSc, men 
så fort det medicinskt professionella arbetet skall börja mätas så tas avstånd från 
de mer aggregerade måtten. Det synes som om en skiljelinje löper genom 
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sjukvårdsorganisationernas hierarkiska verksamheter. En skiljelinje som gör 
tydligt att det varken är möjligt eller relevant att använda aggregerade mått på 
medicinsk professionell nivå.   

7.1.4 Professionella organisationer och aggregerade mått 
Låt oss återvända till det tidigare resonemanget om professionella organisationer 
och svårigheten att styra dessa organisationer genom mätningar av beteende och 
resultat. Som vi tidigare konstaterade är Ouchis (1979, 1980) resonemang i 
behov av revidering. Styrning genom mätningar kan lämpa sig mycket väl i 
professionella organisationer. Lämpligheten är däremot beroende av vem som 
utformar måtten och hur stor insikt och kunskap denne har om organisationens 
transformationsprocess. BSc:s väg in i Jönköpings läns landsting som en 
oförpackad idé på ledningsnivå och ett framväxande projekt skapade förut-
sättningar för förvaltningarna och de medicinskt professionella inom de 
operativa verksamheterna att själva skapa innehållet i BSc. Olika mätningar 
växte därmed fram. Dessa mätningar skapade problem med jämförelser mellan 
enheter men hade samtidigt byggts upp av individer med stor kunskap om den 
medicinska verksamheten. I den kanadensiska kontexten kan vi se det omvända. 
Genom Hospital Report och HAPS/HAA färdades färdigförpackade idéer med 
standardiserade mått fastställda av utomstående aktörer in i sjukvårdsorganisa-
tionerna. Trots noggrant utvalda mått vars validitet och reliabilitet var hög 
förblev måtten alltför allmänna för att vara relevanta för det professionella 
arbetet. Genom strävan efter legitimitet implementerades de nya styrverktygen 
samtidigt som sjukvårdsorganisationerna homogeniserades (jfr DiMaggio & 
Powell 1983). Mätningarna fick däremot inget större genomslag på operativ 
nivå, utan snarare kan vi tala om att arbetet med BSc särkopplades från den 
operativa verksamheten (jfr Meyer & Rowan 1977). 

Den bristande kunskapen om transformationsprocessen, vill jag hävda, får även 
konsekvenser för vilka mått som utformas och används i BSc. Vi kan förvänta 
oss att ju mindre kunskap en individ har om transformationsprocessen desto mer 
allmänna och övergripande mått kommer denna individ att föreslå skall ingå i 
BSc. På samma sätt torde en individ med stor kännedom om transformations-
processen vara kapabel att utveckla mer specifika och detaljrika mått. Allmänna 
och övergripande mått kan i detta sammanhang likställas med aggregerade mått. 
Ett allmänt och övergripande mått ser jag således som ett mått som samman-
kopplar eller lägger ihop flera olika element. Patienttillfredsställelse utgör ett 
typexempel på ett aggregerat mått. Bakom måttet patienttillfredsställelse döljer 
sig flera faktorer som påverkar det slutliga utfallet. Vilken orsak som är mest 
avgörande för utfallet är däremot svårt att avläsa från det aggregerade måttet. 
Flera författare har pekat på dilemmat med att aggregera finansiella data i 
redovisningen (Harvey et al. 1979; Otley & Dias 1982; Merchant & Shields 
1993). Samtidigt som aggregering av data i form av mer komprimerade mått 
medför att informationen förlorar i detaljer, kan en för stor detaljrikedom 
medföra att användaren av informationen blir förvirrad och frustrerad (Harvey et



180

al. 1979; Otley & Dias 1982). Detaljrikedom eller ej hänger även samman med 
den specifika situationen och vem som skall använda den information som 
måtten förmedlar (jfr Merchant & Shields 1993). Även om författarna talar 
specifikt om finansiella data, torde deras resonemang kunna användas här. Som 
jag beskrivit utvecklades initialt måtten inom Jönköpings läns landsting av 
medicinskt professionella. Detta fick till konsekvens att måtten blev specifika för 
de enskilda specialiteterna samtidigt som den information som mätningarna gav 
blev detaljrik och relevant för den enskilda verksamheten. Genom systemmåtten 
förändrades emellertid situationen. Standardiserade mått togs fram dels inom 
projektet Uppnå Perfektion dels på ledningsnivå inom landstinget. Samtidigt som 
dessa mått möjliggjorde jämförelser och starkare styrning, bidrog måtten till att 
informationen från mätningarna blev mer aggregerad. Det omvända förhållandet 
blir tydligt i det kanadensiska fallet. Här följde med Hospital Report och 
HAPS/HAA aggregerade mått. I och med att Cambridge införde organisations-
specifika BSc förändrades situationen. Plötsligt fanns en möjlighet för den 
operativa verksamheten att planera och utvärdera det egna arbetet genom 
specifika mått. 

Merchant och Shields (1993) skriver att aggregerade mått kan lämpa sig i 
komplexa situationer. Med hänvisning till hur en individ lär sig att spela schack 
förklarar de att en nybörjare snabbt blir överväldigad om krav ställs på denne att 
han skall betrakta alla de drag och regler som ingår i en experts repertoar. Flera 
specifika mått skapar alltför många signaler för en nybörjare medan ett mer 
allmänt och aggregerat mått istället ger en tydlig signal. Utifrån sjukhus-
ledningarnas, och i det kanadensiska fallet även medborgarnas, perspektiv är det 
därför inte förvånande att de aggregerade måtten upplevdes som mer relevanta 
att använda. En för stor detaljrikedom skulle endast medföra att informationen 
blev för specifik för att förstå. Det omvända kan dock ses på klinik- och 
avdelningsnivå. Med aggregerade mått förlorar måtten plötsligt sin detalj-
rikedom. Därmed förlorar måtten även sin relevans som underlag för besluts-
fattande på de specifika operativa verksamhetsnivåerna. Situationen är inte 
förvånande. Precis som den erfarna schackspelaren som har lärt sig spelets regler 
och möjliga drag så kan den medicinskt professionelle hantera mer specifik 
information, en information som denne inte bara kan hantera utan även behöver 
för att kunna ta beslut om sin verksamhet. Utifrån resonemanget blir det tydligt 
att BSc och måttens relevans för en professionell verksamhet inte endast är 
beroende av vem som utformar måtten. Likaledes har det betydelse för vem den 
information som måtten skall förmedla är till för. Som Otley och Dias (1982) 
uttrycker det är det viktigt att en rapports informationsinnehåll matchas mot den 
typ av arbetsuppgift som skall utföras. I en situation där sjukhusledningen eller 
medborgarna skall kunna ta ställning till huruvida verksamheten presterar på ett 
tillfredsställande sätt krävs aggregerade mått. I de fall den operativa 
verksamheten och de medicinskt professionella skall använda måtten för att 
förändra och förbättra sina arbetsmetoder krävs snarare specifika mått. I det 
första fallet kan konsekvensen bli att det nya styrverktyget särkopplas från den 
operativa verksamheten. I det andra fallet kan istället konsekvensen bli att 
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styrverktyget knyts till den operativa verksamheten och blir ett verktyg för 
internt bruk. Diskussionen kan sammanfattas i nedanstående figur. 

God kunskap om 
transformationsprocessen 

Svagare kunskap om 
transformationsprocessen 

God kunskap om 
transformations-
processen 

Specifika/aggregerade mått    
Detaljrik information       
Kan användas för 
förbättring av operativ 
verksamhet 

Aggregerade mått             
Allmän information            
Kan leda till särkoppling

Svagare kunskap 
om
transformations-
processen 

Specifika/aggregerade mått    
Detaljrik information           
Informationen kan bli 
överväldigande

Aggregerade mått             
Allmän information            
Kan användas för externa 
jämförelser och som 
information till 
allmänheten

Figur 7.1. Aktörer, deras kunskap om transformationsprocessen och typ av mått  

I relevance lost-debatten på 1980-talet anklagades den information som 
levererades från ekonomiska styrinstrument och produktkalkyler för att komma 
för sent, vara förvrängd och för aggregerad (Johnson & Kaplan 1987). Även om 
fokus i Johnson och Kaplans (1987) bok ligger på produktkalkyler och hur dessa 
skall förbättras, så innehåller det sista kapitlet i deras bok en diskussion om 
bristen på väl fungerande nyckeltal och om betydelsen av väl utvecklade 
nyckeltal för att relevansen skall återfås. Författarna uttrycker det som att  

In an important sense, a call for more extensive use of nonfinancial 
indicators is a call for a return to the operations-based measures 
that were the origin of management accounting systems (Johnson 
& Kaplan 1987: 259).  

Ovanstående diskussion kan emellertid ifrågasätta om det som BSc medförde, 
mätningar i flera perspektiv, verkligen kan ses som en lösning på relevans lost-
problematiken. Att presentera information från mätningar i ett, två, fyra eller fem 
perspektiv innebär inte per automatik att beslutsfattandet förbättras. Som 
diskussionen ovan indikerar medför inte alltid fler perspektiv att den information 
som mätningarna producerar blir mer detaljrik, mer lokal och bättre anpassad till 
verksamhetens operationer, även om detta var vad som efterfrågades av Johnson 
och Kaplan i citatet ovan. Problemet med aggregering och allmän information 
kan kvarstå om individer med svagare kunskap om organisationens komplexa 
transformationsprocess är de som utvecklar måtten. På samma sätt kan det ibland 
vara relevant att göra avsteg från alltför detaljerade och specifika mått beroende 
på vem som skall använda informationen. Graden av aggregering för de mått 
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som inkluderas i BSc kan således beskrivas som avhängig av hur instrumentet är 
avsett att användas.  

7.1.5 BSc som löst paketerad kontra färdigförpackad idé 
I Czarniawska och Joerges (1996) idémodell beskrivs översättningsprocessen 
som bestående av tre olika stadier: objektivering, materialisering och institution-
alisering. Det första stadiet, objektiveringen, kan enligt mig delas upp i två olika 
steg. I det första steget fångas den frigjorda, abstrakta och omtolkningsbara idén 
upp. Det andra steget handlar sedan om att idén fylls med lokalt innehåll genom 
att den paketeras i en mer konkret form. Först i den senare formen kan idén 
sändas vidare i organisationen. För att summera mitt resonemang om hur BSc 
som idé har omformats till ett mer konkret objekt, kan vi påstå att idén om BSc 
paketerades på olika sätt i de empiriska fallen. I Erlingsdóttirs (1999) termer kan 
vi tala om att idén om BSc inom Jönköpings läns landsting sändes som en löst 
paketerad idé från ledningen till kliniker och avdelningar. Hospital Report 
liksom HAPS/HAA sändes däremot från OHA och MOHLTC till sjukhusen som 
färdigförpackade idéer. Vissa skillnader kan dock ses i jämförelse med 
Erlingsdóttirs resonemang. I Erlingsdóttirs studie av två kvalitetssäkringsidéer 
och deras resa in i hälso- och sjukvården blir det tydligt att svårigheten om att 
enas om en enhetlig, giltig tillämpningsmodell för kvalitetssäkringsidén innebar 
att idén förblev abstrakt och öppen för omtolkning. Erlingsdóttir talar här om att 
kvalitetssäkringsidén var svårförpackad och att paketeringen av idén som en 
följd av detta släpade efter tolkningen av densamma. I mina fall är det inte 
tillämpningsmodellen som varit det svåra att enas kring. BSc som modell, 
bestående av olika perspektiv utifrån vilka mätningar görs, har varit den samma 
inom samtliga sjukvårdsorganisationer. Det vill säga samtliga organisationer har 
använt sig av BSc som tillämpningsmodell. Det som varit öppet för omtolkning 
har istället varit innehållet i form av antalet perspektiv, namn på perspektiven 
och vad som skall mätas.  

Låt oss knyta an till det senare resonemanget av Erlingsdóttir och Lindberg 
(2005) i vilket de gör en åtskillnad mellan en idés namn, praktik och modell. 
Genom begreppen isonymism och polynymism (samma/skilda namn), iso-
praxism och polypraxism (samma/olika praktik) samt isomorfism och poly-
morfism (samma/olika form/modell) beskriver författarna effekter av en över-
sättningsprocess i form av olika homogeniserings- och heterogeniserings-
tendenser. Den slutsats som författarna drar är att en idé som sprids inom ett 
organisatoriskt fält kan ta sig uttryck i samma eller skilda namn, form och 
praktik. Jag vill hävda att dessa effekter av en översättning är beroende av hur 
idén paketeras. Precis som vi kan tala om effekterna av en översättning i form av 
namn, form och praktik, kan vi även tala om paketeringen kring namn, form och 
tänkt praktik. Ser vi till BSc:s förpackning så kan denna beskrivas utifrån två 
olika sidor. För det första kan vi tala om emballaget, den yttre förpackningen, 
bestående av namn och modell. För det andra kan vi tala om innanmätet, den 
tänkta praktiken, och det som mäts i BSc. I Jönköpings läns landsting överens-
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stämmer uppbyggnaden med en vision, strategiska mål och de fyra perspektiven 
ekonomi, kund, process och lärande med den tillämpningsmodell som Kaplan 
och Norton (1992, 1993, 1996a) presenterar. Namnet har dock växlat över åren 
från Balanserad kvalitetsanalys till balanserat styrkort. Trots en mindre namn-
förändring vill jag påstå att den yttre förpackningen har legat fast. Det har aldrig 
varit tal om att olika modeller eller namn existerat samtidigt inom landstinget. 
Istället har det varit en modell med ett namn samtidigt som aktörer inom 
förvaltningar och basenheter har getts utrymme att fylla idén med det innehåll 
och den praktik som de ansåg väsentligt i enlighet med de lokala förut-
sättningarna. Idén om BSc var således inte en konkret idé när den sändes från 
ledningen till kliniker och avdelningar inom Jönköpings läns landsting. Snarare 
kan vi beskriva den anlända idén om BSc som en löst paketerad idé, en idé vars 
form legat fast men vars praktik tagit sig olika uttryck. Eller för att uttrycka mig 
som Erlingsdóttir och Lindberg (2005): en idé som resulterat i isonymism (ett 
namn), isomorfism (en form) och polypraxism (flera praktiker) inom organisa-
tionen. Valet av en etikett har här inte per automatik inneburit likriktning 
gällande användning (jfr Fernler 1994). 

Ser vi till Hospital Report liksom HAPS/HAA framstår en annan bild. Här har 
den yttre förpackningen omtolkats av OHA och MOHLTC. BSc har fått nya 
namn samtidigt som vision och strategi har plockats bort från tillämpnings-
modellen och nya perspektiv har uppstått. Det bör dock förtydligas att även om 
modellen har genomgått vissa modifikationer från Kaplan och Nortons 
ursprungliga modell är det fortfarande samma modell, tillämpningsmodellen 
BSc, som används. Gällande den yttre förpackningen är det således främst 
namnet, balanserat styrkort, som initialt förändrades till Hospital Report och 
HAPS/HAA. Till skillnad från förfarandet i Jönköpings läns landsting har dock 
även innanmätet, den tänkta praktiken, paketerats till ett färdigt koncept av 
externa aktörer i form av forskare och expertgrupper. Denna färdigförpackade 
idé bestående av standardiserade mått har sedan spridits till sjukhusen i Ontario.  

Även om den ursprungliga idén om BSc i den kanadensiska kontexten fått nya 
namn och en delvis ny form, vill jag inte hävda att polynymism och polymorfism 
skapats. Snarare vill jag hävda det omvända och framhålla att resultatet av 
översättningen i den kanadensiska kontexten varit beroende av att OHA och 
MOHLTC initialt grep tag i, la beslag på och erövrade idén. Paralleller kan här 
dras till Erlingsdóttirs (1999) beskrivning av ackrediteringsidéns väg in i den 
svenska hälso- och sjukvården. I likhet med ackrediteringsidén paketerades BSc 
av OHA och MOHLTC till en generell standard. Det var således OHA och 
MOHLTC som satte sin prägel på idén om BSc och beslutade om såväl namn 
som form och tänkt praktik. Även om namn och till viss del form har förändrats 
under själva paketeringen, i jämförelse med den idé som Kaplan och Norton 
presenterade 1992, så har detta aldrig blivit synligt för de enskilda sjukvårds-
organisationerna. För de senare har BSc alltid tagit sig form i isomymism (ett 
namn), isomorfism (en form) och isopraxism (en praktik). Erlingsdóttir (1999) 
gör tydligt att utrymmet för omtolkning av en idé som sker uppifrån och ner blir 
mindre allt eftersom den kommer närmare verkstadsgolvet rent rumsmässigt. 
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Den kanadensiska studien ger stöd åt denna slutsats. Istället för omtolkning har 
en absolut kopiering skett på kanadensisk sjukhusnivå. Det förefaller som om 
själva erövrandet av idén har betydelse för hur omtolkningsbar idén kommer att 
bli. Att en idé har erövrats av någon får betydelsen att denna någon kommer att 
vilja kontrollera den fortsatta översättningen av idén (jfr Erlingsdóttir 1999). En 
idé som en aktörsgrupp ännu inte har lagt beslag på är däremot löst förpackad 
och bjuder in till omtolkning. Låt oss återkomma till resonemanget om 
erövrande. För tillfället kan det vara på sin plats att sammanfatta processen från 
abstrakt idé till konkret objekt.  
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Sverige Kanada 
Jönköpings läns 

landsting 
Cambridge 

Memorial Hospital 
Guelph General 

Hospital 
Den frigjorda 
idén fångas 
upp av 

Verksamhetschefen
för medicinkliniken, 
Eksjö

OHA och senare 
MOHLTC 

OHA och senare 
MOHLTC 

Paketeras
initialt 

Löst paketerad idé 
på ledningsnivå 

Färdigförpackad idé 
av OHA och 
MOHLTC 

Färdigförpackad idé 
av OHA och 
MOHLTC 

Sänds vidare 
till

Kliniker och 
avdelningar

Sjukhus Sjukhus

Paketeringen 
av BSc 

Lös paketering 
skapar utrymme för 
omtolkning och att 
BSc får växa fram 
underifrån

Utomstående aktörer 
ser till att förpacka 
idén och kontrollera 
den fortsatta över-
sättningen (Hospital 
Report, HAPS/HAA)  

Växt fram underifrån 
(sjukhusets BSc) 

Utomstående aktörer 
ser till att förpacka 
idén och kontrollera 
den fortsatta över-
sättningen

Den initiala 
paketeringens 
inverkan på 
utformning av 
mått

Information avsedd 
för medicinskt 
professionella
medför specifika 
mått

Information avsedd 
för medborgarna 
medför aggregerade 
och standardiserade 
mått

Bottom-up medför 
utrymmet för 
specifika mått 

Information avsedd 
för medborgarna 
medför aggregerade 
och standardiserade 
mått

Utveckling 
över tid 

Från mångfald till 
likformighet

Från likformighet till 
mångfald

 -

Skapar i 
sjukvårdsfältet 

Jönköpings läns 
landsting som en 
ledande aktör 

Tvingande isomor-
fism, förväntningar 
från samhället 
(Hospital Report) 

Tvingande isomor-
fism, påtryckningar 
från starkare 
organisationer
(HAPS/HAA)

Tvingande isomor-
fism, förväntningar 
från samhället 
(Hospital Report) 

Tvingande isomor-
fism, påtryckningar 
från starkare 
organisationer
(HAPS/HAA)

Skapar inom 
sjukvårds-
organisationen  

Isonymism 
Isomorfism
Polypraxism 

Isonymism 
Isomorfism
Isopraxism

Senare försök till 
polypraxism 

Isonymism 
Isomorfism
Isopraxism

Tabell 7.1. Sammanfattning av objektiveringen - när idé blir till objekt 
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7.2. Med fokus på aktörerna - Samspel 
instrument och kontext 

Grundtanken inom såväl nyinstitutionell teori som skandinavisk institutionalism 
är att individer styrs av för-givet-tagna regler och föreställningar som existerar i 
samhället (Brunsson & Olsen 1990; DiMaggio & Powell 1991). Dessa 
föreställningar definierar vad som utgör ett legitimt handlande och ett legitimt 
organiserande för en viss verksamhet. Inom den nyinstitutionella teoribildningen 
utgör strävan efter legitimitet grunden för att organisationer blir allt mer 
likformiga eller isomorfa. Likformigheten, förklarar DiMaggio och Powell 
(1983), gör sig särskilt tydlig bland organisationer tillhörande samma organisa-
toriska fält. Det organisatoriska fältet i denna studie kan vi precisera som den 
offentliga sjukvården. Undersökta organisationer har samtliga implementerat 
BSc, men som jag ovan beskrivit är det inte likformighet som kan ses inom det 
organisatoriska fältet. Inte ens vill jag hävda att likformighet existerar mellan de 
två kanadensiska fallen. Den enda likheten som finns mellan de tre fallen är att 
samtliga har ett BSc. En närmare granskning av de empiriska enheterna visar 
dock att processen genom vilken BSc som idé har paketerats till ett objekt och, 
som jag senare skall visa, materialiserats till praktisk användning skiljer sig åt 
mellan de tre organisationerna. Att variationer av BSc existerar ger stöd åt den 
skandinaviska institutionalismen och dess fokus på hur idéer förändras av lokala 
aktörer. En översättning ligger i människornas händer. I ovanstående diskussion 
har jag fokuserat på det första stadiets, objektiveringens, olika steg. Som jag 
beskrev i kapitel tre fokuserar den skandinaviska institutionalismen och 
idémodellen på själva översättningsprocessen och lämnar således kopplingen till 
kontexten och de lokala aktörerna vid sidan om diskussionen. Genom att 
uppmärksamma aktörer, mottagarna, och hur dessa har styrts av olika logiker 
skall jag i nedanstående försöka utreda varför olika varianter av BSc har uppstått. 
I analyskapitlets andra avsnitt är det således samspelet mellan BSc som 
instrument och sjukvårdskontexten bestående av olika aktörer som är i fokus.  

7.2.1 Ett färdigt koncept kompatibelt med olika logiker 
Inledningsvis i denna analys talade jag om att BSc som idé har paketerats på 
olika sätt. Inom Jönköpings läns landsting förpackades idén initialt löst på 
ledningsnivå medan Hospital Report och HAPS/HAA snarare anlände som 
färdigförpackade idéer till sjukvårdsorganisationerna. Jag har vidare talat om 
vem som så att säga har erövrat idén. Ett erövrande innebär att idén kommer att 
representera den tolkning som erövrarna står för. Med begreppen erövring och 
representation vill jag återknyta till Callons (1986), Callon och Latours (1981) 
och Latours (1986) tankegångar om översättning. I samtliga artiklar beskrivs 
översättningen som ett försök att genom övertygelser, förhandlingar och intriger 
påtvinga och stabilisera en viss tolkning. Aktörerna är i dessa beskrivningar 
betydligt mer närvarande än i Czarniawska och Joerges (1996) idémodell. Med 
begreppet erövring avser jag den kamp som resulterar i att idén tas i besittning av 
en aktör eller en aktörsgrupp. På samma sätt ser jag på begreppet representation 
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som att aktörerna efter en erövring låter idén bli representant för den tolkning 
som aktörsgruppen står för. För att återknyta till diskussionen i kapitel tre 
handlar erövring här om strävan efter makt, eller som jag uttryckte mig i kapitel 
tre, om strävan efter att etablera den egna logiken. Erövring är således en del av 
den kamp genom vilken aktörer vill uppnå ett tolkningsföreträde. Representation 
handlar här om vilken tolkning BSc kommer att företräda. Jag vill även göra en 
åtskillnad mellan en sluten och en fri representation där det förstnämnda handlar 
om att en aktörsgrupp erövrat och anser sig själv ha ensam tolkningsrätt av den 
nya idén. Idén blir därmed representant för en specifik logik. Det senare handlar 
om att flera aktörsgrupper utvecklat flera olika tolkningar av idén och att idén 
och vad denna står för därmed representerar flera olika logiker. Det bör här 
påpekas att jag med fri och sluten representation inte avser huruvida idén är 
institutionaliserad eller ej. Begreppen kan istället knytas till resonemang om fri 
och kontrollerad översättningsprocess34. Medan en fri översättningsprocess ger 
utrymme för omtolkning av idén, innebär en kontrollerad översättningsprocess 
att idén är så pass detaljerat beskriven att den blir omöjlig att omtolka och istället 
kopieras idén. Begreppen erövring och sluten representation handlar således om 
att en viss aktörsgrupp inte endast har uppnått ett tolkningsföreträde, utan även 
kontrollerar att idén inte omtolkas då den sänds vidare. Med detta i medvetandet 
skall vi nu se närmare på hur det som har skapats sammanfaller med de tre 
synsätt (logiker) som jag presenterade i teorikapitlet och vilka konsekvenser 
detta fått på det materiella avtrycket av BSc i organisationen. 

När BSc först började diskuteras inom Jönköpings läns landsting, fördes 
diskussionerna kring ett verktyg som skulle hjälpa till att systematisera det 
pågående kvalitetsarbetet genom sammanställningar i planer och utfall. Som 
namnet Balanserad Kvalitetsanalys förespråkar låg fokus i den inledande fasen 
inte på styrning. Snarare handlade det om ett utredande arbete om varför planer 
och utfall sammanföll eller skiljde sig åt. Fokus var och förblev på kvalitet och 
hur vårdkvaliteten kunde förbättras. Även om det nya verktyget härstammade 
från det privata näringslivet och byggde på de styrande principerna om 
mätningar, överensstämmer det initiala syftet i hög grad med den medicinskt 
professionella logikens värderingar. Eller för att uttrycka mig annorlunda så var 
det åtminstone inget i de nya tankegångarna som direkt stod i kontrast till den 
medicinska professionella logikens värderingar och normer. Snarare kan vi tolka 
det som att ändamålet med förbättrad vårdkvalitet genom specifika mätningar på 
klinikerna och avdelningarna, exempelvis barns hjärtfrekvens och amnings-
frekvens, vilka planerades och vars resultat senare utreddes av medicinskt 

––––––––– 
34 Erlingsdóttir (1999) talar om fri och kontrollerad institutionaliseringsprocess och åsyftar med detta 

att utrymmet för att omtolka en idé under översättningsprocessens gång kan vara större eller 
mindre. Eftersom utgångspunkten är att en översättning ligger i människornas händer, är jag av 
åsikten att alla översättningar inte kommer att sluta som en institution. Vissa idéer blir endast till ett 
objekt eller en praktisk användning för ett kort tag. Av denna anledning väljer jag att inte tala om 
fri och kontrollerad institutionaliseringsprocess, utan istället om fri och kontrollerad översättnings-
process. Med detta vill jag markera att aktörer kan kontrollera objektiveringen och 
materialiseringen av en idé, men att detta inte nödvändigtvis behöver leda till institutionalisering. 
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professionella tilltalade de aktörer som vägleddes av den medicinskt 
professionella logiken. Med införandet av BSc lyftes plötsligt den centrala 
värderingen om vårdkvalitet fram samtidigt som den styrande principen om 
självkontroll och handlingsutrymme kunde bestå genom det utredande snarare än 
det styrande arbetet. Att åtskilliga av de mätningar som senare även kom att ingå 
i BSc hämtades ifrån nationella kvalitetsregister och andra medicinska specialist-
organisationers register kan även tolkas som att mätningarna skedde inom den 
professionella tillhörigheten snarare än utifrån en organisatorisk tillhörighet. Vad 
jag avser är att BSc inte i första hand utvecklades till ett redovisningsinstrument 
där mätningarna skulle underlätta ledningens styrning och kontroll. Istället 
byggdes BSc upp med betoning på ett gemensamt ansvar inom professionen för 
att genom mätningar genomlysa verksamheten och därigenom möjliggöra 
förbättring av vårdkvaliteten.  

Om tröskeln till det nya inte var särskilt hög för de aktörer som vägleddes av den 
medicinska professionella logiken så fanns det heller inga större hinder för de 
aktörer som anslöt sig till förvaltningslogiken eller den nya företagslogiken. Att 
ställa kvalitet i fokus, exempelvis genom att mäta om man uppfyller vårdgarantin 
eller ej, sammanhänger väl med förvaltningslogikens försök att skapa och stödja 
värden som uppfattas som anständiga och rättvisa för samhällets medborgare (jfr 
Brunsson 1991). På samma sätt sammanfaller styrning genom mätningar, fokus 
på effektivitet och produktivitet (exempelvis läkemedelskostnader per invånare) 
samt externa jämförelser genom systemmått väl med de värderingar och normer 
som återfinns inom företagslogiken. Trots att vi kan påstå att företagslogikens 
villkor och krav fick en allt större genklang över åren, i form av uppstramad 
styrning av förvaltningarna och större betoning av jämförelser, så hade BSc vid 
denna tidpunkt redan materialiserats och sålunda tilldelats en praktisk använd-
ning på kliniker och avdelningar. En praktisk användning som överensstämde 
med den medicinskt professionella logiken, betonade ett gemensamt ansvar för 
förbättring av vårdkvalitet och som inte direkt påverkades av den högre 
betoningen av styrning (mer om detta i analysens tredje avsnitt). Vad som blir 
tydligt är att den initialt lösa förpackningen av BSc skapade utrymme på operativ 
nivå för att omtolka och anpassa BSc till de normer och värderingar som rådde 
inom den medicinskt professionella logiken. Den fria representationen har dock 
medfört att aktörer som ansluter sig till förvaltningslogiken eller företagslogiken 
även har kunnat översätta BSc i enlighet med sina intentioner. Jag kan därmed 
konstatera att kompatibilitet mellan logik och instrument är relevant för om BSc 
kommer att spridas och materialiseras vidare i organisationen, men att denna 
kompatibilitet inte behöver existera i ett initialt skede. Snarare handlar det om 
hur representationen ser ut, det vill säga vem som lägger beslag på idén och 
vilket utrymme som finns för andra att omtolka.  

På samma sätt kan vi konstatera att anpassningen av BSc till de existerande 
normerna har medfört att instrumentet inte längre uppfattas som ett hot mot den 
professionella autonomin. De mätningar som sker är visserligen mätningar av 
output, vilket enligt Abernethy och Stoelwinder (1995) bland professionella 
upplevs som de mest hotfulla mätningarna mot den professionella autonomin. 
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Likväl inkräktar måtten inte på hur det medicinskt professionella arbetet skall 
utföras. De mått som används mäter olika aspekter på kvalitet (exempelvis 
återinläggningar kontra vårdgaranti och andel små barn). Som nämnts tidigare är 
mätningar av kvalitet, evidensbaserad medicinering, inte främmande för 
medicinskt professionella eftersom sådana mätningar alltid har utförts. Även om 
de nya mätningarna gör verksamheten mer genomskinlig35 har professionen 
fastställt vad som är viktigt att mäta och hur detta skall göras. En ökad insyn är 
därmed inte likställt med att beslutsmakten över vårdkedjan förändras. Snarare 
handlar det om vem som beslutar om vad som skall mätas och vem som styr och 
utvärderar resultaten. Eftersom den medicinska professionen fortfarande hade 
kontroll över mätningarna så hotade de nya resultatmåtten inte den autonomi 
som de medicinskt professionella eftersträvar. Detta kan vara en av anledning-
arna till att styrinstrumentet BSc har accepterats istället för att stötas bort av 
aktörer vägledda av den medicinskt professionella logiken. 

Till skillnad från Jönköpings läns landsting innebar de yttre kraven i den 
kanadensiska kontexten på större öppenhet, bättre uppföljning och jämförelser av 
resultat mellan sjukhusen en kraftigare betoning av värderingar och normer 
kopplade till företagslogiken. Öppenhet som begrepp har visserligen koppling till 
förvaltningslogiken. Vad jag avser är kopplingen till de demokratiska rättig-
heterna om insyn i den offentliga verksamheten, men även till jämställdhet. 
Genom en ökad öppenhet av vad sjukhusen presterade (outputmått) kan sam-
hällets medborgare ges större valmöjlighet mellan olika sjukhus (jfr Sahlin-
Andersson 2006). Samtidigt är krav på ökad öppenhet, bättre uppföljning och 
jämförelser idéer som kommit att lyftas fram i samband med NPM-rörelsen (jfr 
Hood 1995). Öppenhet som begrepp kan i sammanhanget användas för att 
betona medborgarnas demokratiska rättigheter till insyn i den offentliga verk-
samheten, men även i disciplinerande syfte. Det senare ligger närmare företags-
logiken och dess metoder för att disciplinera och kontrollera underordnade.  

Trots att de mätningar som utfördes i Hospital Report hade till syfte att förbättra 
vårdkvaliteten, innebar offentliggörandet av sjukvårdsresultaten i media och för 
MOHLTC extern disciplinering och utvärdering. En utvärdering som i likhet 
med det Abernethy och Stoelwinder (1995) beskriver var inkompatibel med den 
professionella orienteringens krav på autonomi. Genom att både Hospital Report 
och HAPS/HAA paketerades och samtidigt erövrades av externa aktörer 
vägledda av företagslogiken innan modellerna sändes vidare till sjukvårds-
organisationerna, knöts modellerna genom den kontrollerade 
översättningsprocessen till företagslogiken. En undersökning av måtten inom 
processperspektivet visar bland annat att huvuddelen av måtten fokuserar 
effektivitet och produktivitet i form av återinläggningsfrekvenser, vårdtid och 
resultatmått. De färdigförpackade idéerna gav således inget större utrymme för 
aktörer tillhörande den medicinskt professionella logiken att omtolka modellerna 

––––––––– 
35 Genomskinlighet, synliggörande och öppenhet och skillnaden dem emellan är begrepp som jag 

kommer att återkomma till i 7.3.2. 
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till de egna värderingarna. Idén hade redan erövrats av aktörer vägledda av 
företagslogiken och dessa aktörer var även noga med att kontrollera den fortsatta 
översättningsprocessen. Som Callon (1986: 216) uttrycker det: ”To speak for 
others is to first silence those in whose name we speak”. Genom de två 
modellerna påtvingades och stabiliserades således den nya företagslogiken i 
sjukvårdsorganisationerna (jfr Callon 1986). Resultatet blev att de aktörer som 
orienterades av den medicinskt professionella logiken lät det nya konceptet falla 
(jfr Latour 1986).  

Nørreklit (2003) hävdar att BSc som modell är öppen för tolkning, intuition och 
känslor och att Kaplan och Norton använder sig av retorik och metaforer i sin 
argumentation för BSc snarare än logik. Tvetydigheten medför enligt henne att 
varje läsare kan läsa in sina egna intentioner i modellen och därmed även skapar 
sin egen modell snarare än den som Kaplan och Norton genererade (se även Käll 
2005; Buhk & Malmi 2005; Johanson et al. 2006). Jag är beredd att hålla med 
henne. De empiriska fallen och den stora spännvidd som kan ses mellan dessa i 
form av modellens syften vittnar om att det initialt har funnits ett stort utrymme 
för att tolka och översätta BSc till något eget. Både i Jönköping och då Hospital 
Report samt HAPS/HAA förpackades har egna intentioner kunnat inkluderas i 
den nya modellen. Samtidigt visar min studie att utrymmet för att skapa något 
eget inte enbart beror på hur den initiala modellen är utformad, utan även på 
vilka krav som ställs på organisationen, vem som lägger beslag på idén och hur 
hårt kontrollerad översättningsprocessen är av de initiala aktörerna. Den vaga 
modell som Kaplan och Norton presenterar skapar visserligen utrymme för egen 
anpassning, men om idén sedan harmoniserar med de värderingar som 
förekommer i en specifik organisation eller ges utrymme för att omtolkas och 
därigenom anpassas till de värderingar som råder är beroende av sändarna. Det 
förefaller som om den som först lägger beslag på modellen BSc blir den som 
avgör hur BSc kommer att utvecklas. En översättning sänds från aktör till aktör 
och om den nya aktören skall få vara med och omtolka är beroende av den förra.  

7.2.2 Representationen påverkar materialiseringen 
Erlingsdóttir och Lindberg (2005) diskuterar hur en idé som färdas kan ta sig 
olika uttryck i namn, form och praktik. Deras resonemang fokuserar på det sista 
stadiet i översättningsprocessen, institutionaliseringen, och att namn, form och 
praktik kan institutionaliseras på olika sätt. Jag vill framhålla att uppdelningen 
mellan namn, form och praktik är intressant att följa även under de två första 
stadierna i översättningsprocessen och i samband med en diskussion om 
samspelet mellan instrument och kontext. Med hänvisning till Power (1997) 
förklarar Erlingsdóttir och Jonnergård (2006) att en ekonomistyrningsmodell inte 
endast består av en samling tekniker, utan att dessa tekniker även är grundade i 
samhälleliga normer och värderingar. Utifrån uppdelningen i namn, form och 
praktik kan vi således tala om att varje del av en idé är knuten till en viss logik 
som stöter på mer eller mindre motstånd från de lokala aktörerna. Solli et al. 
(2005) uttrycker det som att en idés namn reflekterar en viss ”reformmark”. Med 



191

detta begrepp låter de förstå att en idés namn har att göra med en viss identitet. 
Bakom beslutet att implementera en viss modell ligger således en önskan om att 
kunna etablera en viss uppfattning om verksamheten. För att återknyta till mitt 
resonemang vill jag här tala om att en idés namn uttrycker en viss logik, det vill 
säga en viss uppfattning om problem, lösningar och samband (jfr Östergren & 
Sahlin-Andersson 1998). Jag vill här hävda att det inte endast är namnet som 
reflekterar en viss logik, utan även modellen och praktiken. Jag knyter därmed an 
begreppet representation till logik genom att framhålla att BSc både i form av 
emballage (yttre förpackning) och innanmäte (tänkt praktik) kommer att 
representera vissa normer och värderingar, det vill säga uttrycka en viss logik. 
Låt oss därför se på modellen BSc och vilken logik modellens namn, form och 
tänkta praktik uttrycker i de två sjukvårdsfälten. 

För det första kan vi hävda att själva namnet balanserat styrkort är starkt 
förknippat med näringslivet och hur företag styrs genom mål och mätningar. När 
Kaplan och Norton (1996a) först introducerade modellen beskrevs den som en 
modell vilken skulle hjälpa företag att bli mer konkurrenskraftiga på en 
konkurrensutsatt marknad. Balanserat styrkort som namn och dess starka 
koppling till företagsstyrning i form av mätningar och konkurrens anknyter 
således till företagslogiken (jfr Hood 1995). Att införa BSc i sjukvården skulle 
utifrån Sollis et al. (2005) resonemang kunna tolkas som ett försök att förändra 
uppfattningen om sjukvårdsorganisationerna genom att tydligare knyta an till 
företagslogiken (jfr Brunsson 1991). Både i Jönköpings läns landsting och i den 
kanadensiska sjukvårdskontexten vill jag hävda att de inte har varit beredda att 
gå så långt. När BSc först introducerades i Jönköpings läns landsting benämndes 
modellen Balanserad Kvalitetsanalys, ett namn mer näraliggande förvaltnings- 
och den medicinskt professionella logiken. På samma sätt kan vi tolka det som 
att sjukvården i Ontario genom namnen Hospital Report liksom Hospital Annual 
Planning Submission och Hospital Accountability Agreement endast försiktigt 
närmar sig den nya logiken som BSc bar på. Begreppen ”annual planning” 
liksom ”accountability agreement” vittnar visserligen om större betoning av 
redovisningsansvar vilket ligger i linje med NPM-rörelsen och uttrycks genom 
företagslogiken. De yttre krav som vid tidpunkten för införandet av Hospital 
Report och HAPS/HAA ställdes på sjukvårdsorganisationerna framhöll även de 
det nya företagstänket. Samtidigt kan den kraftigare betoningen av ansvarighet 
tänkas antyda ett samhällsansvar och ett förvaltarskap av medborgarnas 
demokratiska rättigheter (jfr Lundquist 1998; Cooper 2006).  

Även modellen BSc, uttryckt som mätningar i olika perspektiv, kopplade till 
organisationens vision och strategi och nedbrutna till framgångsfaktorer och 
nyckeltal, vill jag beskriva som ett språkbruk knutet till företagslogiken. I både 
fallet med namn respektive modellens språkbruk vill jag dock hävda att aktörer 
som vägleds av främst den medicinskt professionella logiken tagit avstånd från 
det nya genom att låta namn och språkbruk falla. Vad jag åsyftar är att aktörer 
inom Jönköpings läns landsting knutna till den medicinskt professionella logiken 
tagit fasta på praktik snarare än namn och form. När idén om BSc anlände till 
klinikerna och avdelningarna fanns utrymme för att omtolka och anpassa idén till 
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den lokala praktiken. Därmed skapades även en praktisk användning förenlig 
med den medicinskt professionella logiken. Arbetet med att genomföra 
mätningar för kvalitet kan inte direkt påstås ha förändrat den vardagliga rutinen 
för de medicinska professionella medarbetarna. Det är dock svårt att hävda att 
handlingarna endast är av ceremoniell eller rituell karaktär (jfr Meyer & Rowan 
1977). Som jag tidigare påpekat kan vi se tecken på att ett intresse och ett 
gemensamt professionellt ansvar för prestationsmätningar och för kvalitets-
förbättring utvecklades, även om detta inte betydde att alla medicinskt 
professionella slöt upp kring det nya styrinstrumentet. Vidare har mätningarna 
kring kvalitet gett resultat i form av att vårdköer har minskat, utvecklingsprojekt 
kring olika kvalitetsaspekter har ställts samman och checklistor för att 
standardisera processer har upprättats. Alla medarbetare var dock inte bekanta 
med namnet balanserat styrkort. På samma sätt var det svårt för medicinskt 
professionella att ta till sig och förstå begreppen perspektiv, framgångsfaktorer, 
nyckeltal etc. Jag vill därmed påstå att modellen BSc tog sig materiellt uttryck i 
form av praktisk användning men att namnet BSc och det nya språkbruket runt 
verktyget inte fick lika stort genomslag. För att tala med Sollis et al. (2005) ord 
så handlade den utveckling som kan skymtas om att den medicinska 
professionen inte hade för avsikt att sluta sig till den ”reformmark” om sjukvård 
eller den logik som namnet och modellen BSc förespråkade. Det var således 
aldrig tal om att endast företagslogiken skulle få råda i samband med införandet 
av BSc. Snarare har introduktionen av BSc handlat om att lyfta fram och ge 
legitimitet även åt andra centrala värderingar inom landstinget.  

Ser vi till den kanadensiska kontexten kan liknande tendenser urskiljas. Idén om 
BSc var här hårdare knuten till aktörer som förespråkade företagslogiken och 
dessa aktörer såg till att erövra den nya idén genom att skapa sig tolknings-
företräde och kontrollera den fortsatta översättningsprocessen. Företagslogiken 
och dess fokus på mätningar, effektivitet och redovisningsskyldighet införlivades 
således genom paketeringen inte enbart i namn och form utan även i tänkt 
praktik. Detta kan ses som en anledning till att aktörer knutna till den medicinskt 
professionella logiken upplevde att införandet av BSc inte var förenligt med de 
professionella värderingarna och att de därmed lät idén falla. Såväl namn som 
form och praktik knuten till Hospital Report och HAPS/HAA har därmed endast 
materialiserats på ledningsnivå bland sjukhusen. Ett aktivt arbete pågår i 
samband med planering och utfall mellan sjukhusledningarna och MOHLTC. 
Samtidigt kan vi påstå att intresset och engagemanget från den operativa 
verksamheten är mindre framtonat.  

Det sätt på vilket modellen BSc har blivit översatt har medfört att idén uttrycker 
olika centrala värderingar. I Jönköpings läns landsting har den fria representa-
tionen medfört att olika värderingar och därmed även logiker getts uttryck. 
Aktörer som förespråkar såväl företagslogiken som förvaltningslogiken eller den 
medicinskt professionella logiken har kunnat anpassa idén till det egna. Detta har 
inneburit att BSc har tagit sig uttryck inom landstinget i såväl namn, som form 
och praktik. I den kanadensiska sjukvårdskontexten är situationen en annan. Här 
har yttre krav, en kontrollerad översättningsprocess och en sluten representation, 
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där aktörer vägledda av företagslogiken erövrat idén, medfört att BSc som namn, 
form och tänkt praktik harmoniserar främst med företagslogiken. Konsekvensen 
har blivit att aktörer vägledda av den medicinskt professionella logiken inte känt 
igen sig i det nya och därmed inte plockat upp modellen. Den materialisering, i 
form av praktisk användning, som har skett har därför inte genomsyrat samtliga 
nivåer på det enskilda sjukhuset och kan i hög grad beskrivas som tvingande och 
nära knutet till ett disciplinerande redovisningsansvar snarare än ett ömsesidigt 
ansvarstagande för förbättring.  

Intressant i sammanhanget är dock att även om vi kan konstatera en oförenlighet 
mellan Hospital Report, HAPS/HAA och den medicinskt professionella logikens 
styrande principer och centrala värderingar, så förekommer prestationsmätningar 
inom den medicinska verksamheten i den kanadensiska kontexten. Detta arbete 
är visserligen inte lika formaliserat som kvalitetsarbetet kopplat till BSc inom 
Jönköpings läns landsting, men trots allt finns här materiella spår av prestations-
mätningar. Vad jag åsyftar är att flertalet av avdelningscheferna både på Guelph 
General Hospital och på Cambridge Memorial Hospital påpekar att de deltar i 
olika nationella vårdprogram, genomför jämförelser av prestationer mellan sjuk-
hus, tar del av evidensbaserad praxis, upprättar standarder samt clinical path-
ways. Prestationsmätningar och jämförelser av resultat inom olika specialiteter är 
således inget främmande. Snarare är detta en del av det vardagliga arbetet om än 
i mindre formaliserad form. Jag vill därmed hävda att prestationsmätningar i sig 
inte verkar strida mot den medicinskt professionella orienteringen. Snarare 
handlar det om att de värderingar och den logik som uttrycks genom Hospital 
Report och HAPS/HAA inte är förenlig med den medicinskt professionella 
logiken. En logik som är svår att ändra på i och med att representationen inte är 
fri utan istället klart definierad av OHA och MOHLTC.  

7.2.3 Kampen mellan intressen 
Som den ovanstående redogörelsen visar har BSc som modell i den svenska och 
den kanadensiska kontexten kommit att representera olika värderingar och ge 
uttryck för olika logiker. I Jönköpings läns landsting kan vi beskriva representa-
tionen som fri. I den kanadensiska sjukvårdskontexten var översättnings-
processen istället kontrollerad och representationen sluten. Den kontrollerade 
processen har i sig inneburit mindre utrymme för omtolkning och anpassning av 
BSc till övriga logiker och därigenom även påverkat materialiseringen. I den 
kanadensiska sjukvårdskontexten är det främst företagslogiken som gjort sig 
gällande i framställningen och användningen av BSc. I Jönköpings läns landsting 
har den fria översättningsprocessen istället skapat utrymme för olika logiker att 
ta sig uttryck i en och samma modell. Detta har lett till att olika aktörer har 
kunnat omtolka och använda BSc på olika sätt. Den fria eller kontrollerade 
översättningsprocessen som resulterat i fri eller sluten representation vill jag här 
påstå har påverkat förhållandet mellan aktörer vägledda av olika logiker i de tre 
organisationerna. Nedan kommer jag att hävda att den fria representationen över 
tid skapat en kamp mellan olika intressen medan den slutna representationen har 
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bidragit till svårigheter att övertyga aktörer vägledda av den medicinskt 
professionella logiken om BSc:s nytta. Den kamp som jag hänvisar till innehåller 
inslag av makt och förhandlingar och handlar om försök att etablera den egna 
tolkningen i organisationen. Innan vi går vidare med detta är det dock relevant att 
kort belysa begreppet makt och hur detta definieras inom den skandinaviska 
institutionalismen.  

Med hänvisning till Callon och Latour (1981) förklarar Czarniawska och Sevón 
(1996b) att makt inte kan ”tillhöra” någon. Makt är ingenting som en aktör kan 
äga eller samla på hög. Istället skapas makt genom interaktion med andra. 
Paradoxen kring makt har uttryckts av Latour (1986: 264) på följande sätt: när en 
aktör har makt så händer ingenting och aktören är således maktlös. När en aktör 
utövar makt så är det inte aktören som utför handlingarna, utan istället andra 
aktörer. Makt kan därmed användas som en verkan men aldrig som en orsak och 
i de fall makt används som orsak för att förklara ett kollektivt handlande, så 
betraktas makt utifrån diffusionsmodellens snarare än översättningsmodellens 
tänkande. Med utgångspunkt i denna definition är det få skandinaviskt 
institutionella studier som diskuterar makt (jfr Johansson 2002). I likhet med 
Blomquist (1996) och Lindqvist (2000) anser jag dock att det finns en poäng 
med att lyfta fram intressekonflikter och strävan efter inflytande i samband med 
en studie om översättning. Som jag beskrivit ovan framställs en översättning i 
Callons (1986), Callon och Latours (1981) och även i Latours (1986) studier som 
ett försök att genom övertygelser, förhandlingar och intriger påtvinga och 
stabilisera en viss tolkning. Även om vi inte kan tala om att en aktör besitter 
makt så kan en aktör sträva efter inflytande genom att påtvinga andra aktörer en 
viss tolkning och en viss logik. Makt skall alltså i sammanhanget ses som något 
som aktörer strävar efter, även om de aldrig kan besitta makt. Vad de däremot 
kan göra är att skapa sig ett tolkningsföreträde genom att kontrollera 
översättningsprocessen och se till att den nya idén representerar de intressen som 
aktörsgruppen förespråkar. Makt handlar alltså här om att genom erövring se till 
att idén representerar en viss tolkning och därigenom etablerar en specifik logik i 
organisationen. Eller som Lindqvist (2000) uttrycker det: en översättnings-
process är en process bestående av makt och samspel där aktörer vägledda av 
olika logiker försöker optimera och lyfta fram sina värderingar. Efter denna 
utläggning är det hög tid att återvända till mina fall för att belysa intresse-
konflikter och den process som försiggår i form av övertygelser och förhand-
lingar om olika tolkningar.  

Inom Jönköpings läns landsting förekom inledningsvis inga uppenbara 
intressekonflikter. Som jag tidigare beskrivit var landstingsledningen tydlig med 
att det var viktigt att låta varje förvaltning ”pröva sina egna vingar”. Detta 
medförde en löst förpackad idé, med utrymme för omtolkning och anpassning på 
operativ nivå. Utrymmet medförde vidare att idén om BSc inte kopplades till en 
specifik logik. I likhet med Blomquists (1996) studie om beställar-utförar-
modellen och hur denna modell översattes i ett antal kommuner kom BSc att 
representera olika intressen i landstinget. Genom att använda mått som 
fokuserade på rättviseaspekter på vård kunde intressen inom förvaltningslogiken 
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upprätthållas. Genom outputmått uttrycktes företagslogiken. Slutligen, genom 
kopplingen till vårdkvalitet och mätningar av denna framhölls de professionella 
intressena. Blomquist (1996) framhåller i sin studie att olika intressen36 kan 
samexistera i en och samma organisation. Avgörande för denna samexistens är 
dock en etablering av lösa kopplingar mellan de olika intressena. Dessa lösa 
kopplingar blev även tydliga i landstinget. Blomquist talar här om lösa 
kopplingar mellan intressen kopplade till organisationens formella struktur och 
intressen kopplade till det dagliga arbetet. I mitt fall handlade det snarare om att 
olika intressen kunde frikopplas från varandra i en och samma dialog. Vad jag 
avser är att på samma gång som dialogen mellan landstingsledningen och 
förvaltningsledningen liksom mellan förvaltningsledningen och basenheterna 
speglade hierarkiska direktiv och styrning, gav dialogen utrymme för de 
operativa aktörerna att synliggöra sin verksamhet. Dialogen i form av 
budgetarbetet uttryckte således inte endast ett hierarkiskt förhållande mellan 
ledning och operativa enheter, där de senare hade ett redovisningsansvar, utan 
likaväl ett ömsesidigt ansvar för att förbättra vårdkvaliteten. Jag vill här dra 
paralleller till begreppet boundary object (Star & Griesemer 1989; Briers & Chua 
2001). Som Brier och Chua uttrycker det kan en organisations 
redovisningssystem hjälpa till att stabilisera och förmedla mellan olika intressen. 
”It [a boundary object] is common to various actors but is capable of taking on 
different meanings within each of them” (Briers & Chua 2001: 241-242). Ett 
boundary object innebär på samma gång samordning och avgränsning (Lindberg 
2002). Samordning i den meningen att olika aktörer kan samlas kring och 
förbinda sig med objektet. Avgränsning i den meningen att objektet är tillräckligt 
formbart för att anpassa sig till lokala behov och begränsningar. Samma sak kan 
ses med modellen BSc. Samtidigt som BSc representerade olika intressen, kunde 
dessa intressen samexistera i en och samma modell. Avgörande för denna 
samexistens var dock den initialt lösa paketeringen genom vilken mått kunde 
utvecklas utifrån olika behov samtidigt som praktiken kunde anpassas till vad 
som ansågs som lämpliga handlingar utifrån de olika intressena. Medan namn 
och modell, den yttre förpackningen, låg fast och därmed samordnade de olika 
aktörerna, avgränsades de olika intressena genom praktiken, innanmätet.  

Genom systemmåtten och den uppstramade styrningen kom denna samexistens 
att förändras. Plötsligt ökade betoningen av styrning, jämförelser och därmed 
även ledningens tolkningsföreträde. BSc skulle inte längre representera olika 
intressen, utan nu var det ett intresse som gällde och därmed även en logik, 
företagslogiken (jfr Brunsson 1991), som blev vägledande för handlandet knutet 
till BSc. För att knyta an till Callons (1986) och Callon och Latours (1981) 
diskussion om översättning kan vi förstå det som att försök att etablera och slå 
fast intressen kopplade till företagslogiken plötsligt kom att skapa obalans i den 

––––––––– 
36 Som jag nämnt tidigare talar Blomquist (1996) inte om logiker, utan istället om identiteter och att 

olika identiteter kan samexistera i en och samma organisation. Då hennes definition av begreppet 
identiteten ligger nära min beskrivning av logik talar jag om logiker och intressen snarare än 
identiteter i ovanstående diskussion. 
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samexistens som tidigare existerat. Genom systemmåttens inträde försökte vissa 
aktörsgrupper att påtvinga och stabilisera nya intressen och en ny logik. Den 
situation som uppstod kan således beskrivas som ett försök till erövring av BSc 
som idé, en erövring som hotade att tysta ner de andra rösterna i organisationen 
(jfr Callon 1986: 216) och som kan förstås som en strävan efter inflytande. 

Jag vill framhålla att utrymmet för denna förändring kan förstås i den fria 
översättningsprocessen och BSc:s fria representation. Genom att BSc som 
modell inte stod för en representation, uppstod även ett utrymme för 
förhandlingar, intriger och strävan efter tolkningsföreträde. Så länge ingen 
aktörsgrupp gjorde anspråk på detta tolkningsföreträde kunde flera intressen 
samexistera sida vid sida. Men i och med systemmåttens framfart förändrades 
bilden av samexistens. Plötsligt lade aktörer vägledda av företagslogiken beslag 
på BSc och kom att betona intressen kopplade till företagslogiken på bekostnad 
av de andra intressena. Samtidigt hade BSc inom den medicinskt professionella 
verksamheten redan hunnit materialisera sig till en viss praktisk användning, en 
användning som blivit rutin och som trots betoningen av intressena kopplade till 
företagslogiken inte påverkades, utan istället fortgick som tidigare. Situationen 
där aktörer som förespråkar de nya systemmåtten, disciplinering och externa 
jämförelser ställs mot andra aktörer som förespråkar de specifika måtten, 
gemensamt ansvar och fokus på vårdkvalitet kan ses som en intressekamp. En 
intressekamp mellan en aktörsgrupp som försöker framhålla intressen kopplade 
till företagslogiken och en annan aktörsgrupp som avser att hålla fast vid de 
professionella intressena. Huruvida den ena eller den andra intresseriktningen (jfr 
Lindqvist 2000) gått segrande ur striden är dock svårt att säga. Snarare liknar 
situationen den som Blomquist (1996) beskriver där intressen kopplade till 
företagslogiken blir tydliga då vi ser till organisationens formella struktur medan 
intressen kopplade till professionen är relaterade till det dagliga arbetet. En 
slutsats i sammanhanget är att en idé som har en fri representation skapar 
utrymme för samexistens samtidigt som den skapar utrymme för intriger och 
intressekonflikter. Eftersom översättningsprocessen är fri, kan och kommer 
troligen idén att ständigt förändras.  

I den kanadensiska sjukvårdskontexten framstår en annan situation. Här har den 
kontrollerade översättningsprocessen inneburit att de intressen och den logik, 
företagslogiken, som BSc kom att representera var sluten. I den kanadensiska 
sjukvårdskontexten fanns således inget utrymme för vare sig samexistens eller 
erövring från någon annan. Representationen och tolkningsföreträdet var redan 
givet. Som jag beskrivit har detta lett till att aktörer vägledda av den medicinskt 
professionella logiken har låtit idén om BSc falla. Inom den operativa verksam-
heten har BSc som idé och modell således ignorerats och kommit att särkopplas 
från verksamheten. Samtidigt har de prestationsmätningar som sedan tidigare 
sker i den medicinska professionella kontexten lagts utanför BSc:s ramar. När 
situationen efter några år förändrades i Cambridge Memorial Hospital och 
aktörer vägledda av den medicinskt professionella logiken bjöds in att omtolka 
och anpassa mätningarna i BSc till den egna verksamheten, möttes denna 
inbjudan till samexistens av skepsis. En slutsats är att en modell, ett namn och en 
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praktik som sedan tidigare varit förknippad med vissa intressen inom en 
organisation är svår att frånkoppla från det gamla. Detta medför att det kan vara 
svårt att övertyga aktörer om modellens kompatibilitet och relevans trots att den 
kontrollerade översättningsprocessen blivit mindre kontrollerad och att aktörer 
istället bjuds in att omtolka och anpassa idén.  

Sverige Kanada 
Jönköpings läns 

landsting 
Cambridge 

Memorial Hospital 
Guelph General 

Hospital 
BSc:s
kompatibilitet  

Kompatibelt med 
flera logiker 

Erövrats av aktörer 
vägledda av en 
logik

Erövrats av aktörer 
vägledda av en 
logik

BSc:s
representation i 
organisationen 

Fri översättnings-
process medför 
flera tolkningar 
Fri representation 

Senare försök till 
mer kontrollerad 
översättnings-
process

Kontrollerad
översättnings-
process medför en 
tolkning
Sluten
representation

Senare försök till 
mindre kontrollerad 
översättnings-
process

Kontrollerad
översättnings-
process medför en 
tolkning
Sluten
representation

Intresse-
konflikter och 
dess
konsekvenser 
för spridning 

Fri representation 
med utrymme för 
flera intressen 
medför att BSc kom 
att genomsyrar alla 
nivåer i landstinget 

Sluten
representation kring 
en intresseinriktning 
medför att BSc 
endast förekommer 
på ledningsnivå

Sluten
representation kring 
en intresseinriktning 
medför att BSc 
endast förekommer 
på ledningsnivå

Situationen 
skapar i 
organisationen 

Utrymme för 
samexistens men 
även
intressekonflikter 
och strävan efter 
tolkningsföreträde 

Svårigheter att 
förändra den initiala 
tolkningen som 
kopplats till BSc 

Kontrollerad
översättnings-
process medför att 
BSc:s
representation
förblir sluten

Utveckling över 
tid

Från samexistens 
till intressekonflikt 
och strävan efter 
tolkningsföreträde 

Från särkoppling till 
försök till 
samexistens 

Särkoppling av den 
operativa
verksamheten

Tabell 7.2. Sammanfattning av aktörerna – samspel mellan instrument och 
kontext
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7.3. Med fokus på materialiseringen - Från 
objekt till praktisk användning 

7.3.1 Avsedd användning för BSc 
Burchell et al. (1980) talar om att den avsedda användningen för styrinstrument 
är att fungera som underlag vid beslutsfattande och för att upprätthålla ett läge av 
kontroll över organisationens medlemmar. Mer övergripande kan ekonomi-
styrningens roll beskrivas som att reducera osäkerhet i olika utvärderings- och 
beslutssituationer. I sin studie av utformning och användning av kommunala 
verksamhetsmått diskuterar Ramberg (1997) hur verksamhetsmått kan användas 
för jämförelse mellan olika former av referensnivåer, eller annorlunda uttryckt, 
som referenspunkter i olika delar av det formella styrsystemet. De användnings-
områden för verksamhetsmått som Ramberg räknar upp utgörs av referenspunkt i 
budget, i belöningssystem, för att markera ansvar och för externa jämförelser. I 
Jönköpings läns landsting fungerar mätningarna i BSc främst som referenspunkt 
i planer och i budget och för externa jämförelser. I Ontario vill jag snarare påstå 
att mätningarna i Hospital Report och HAPS/HAA används som referenspunkter 
för att markera ansvar och för externa jämförelser. De externa jämförelserna 
skiljer sig dock åt mellan de två kontexterna. Inom Jönköpings läns landsting 
sker jämförelser av resultat främst mellan enheter inom landstinget. Inom den 
kanadensiska kontexten sker istället jämförelser mellan sjukhus inom provinsen. 

Inom Jönköpings läns landsting beskrivs BSc som ett instrument för planering 
och uppföljning, en kompass som ansvariga chefer kan återkomma till under året 
för att se var förvaltningen, kliniken eller avdelningen befinner sig i förhållande 
till de planer som upprättats. Att BSc fungerar som referenspunkt i budgetarbetet 
blir även tydligt då olika dokument, månadsrapporter, budget och flerårsplan 
samt årsredovisningar, studeras. Samtliga dokument är upprättade i enlighet med 
strukturen i BSc och styrinstrumentet utgör således mall för både planering och 
uppföljning inom landstinget. Flertalet intervjupersoner framhåller att BSc har 
hjälpt till att systematisera och strukturera den årliga planeringsprocessen. 
Genom BSc, förklarar biträdande sjukvårdsdirektören vid Värnamo sjukvårds-
område, har beslutsunderlagen blivit fylligare samtidigt som användningen av 
instrumentet har bidragit till att konsekvensanalyser och uppföljningar av resultat 
har blivit bättre.  

Även om HAPS/HAA utgör en del av det formella planerings- och 
uppföljningsarbetet för sjukhusen i Ontario, vill jag påstå att den främsta 
användningen för mätningarna är att fungera som referenspunkter för att markera 
ansvar. Som jag nämnde i 7.1.1 finns en ansvarighet i form av redovisnings-
skyldighet inbyggt i deltagandet i Hospital Report. Ansvarighet (accountability) 
är vidare ett begrepp som fått ett starkt fotfäste i den kanadensiska sjukvården 
och upprättandet av HAA som ett kontrakt vilket tydliggör vad det enskilda 
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sjukhuset skall åta sig under året anser jag snarare markerar ansvar än fungerar 
som referenspunkt i budgetarbetet. Genom HAPS/HAA tydliggör således 
MOHLTC sjukhusets ansvar gentemot MOHLTC och den breda allmänheten. 
HAA fungerar förutom som en markering av ansvar även som ett hot mot 
sjukhusledningarna. Ett hot om att bristande ansvar innebär att MOHLTC 
kommer att agera och vidta åtgärder som kan leda till att sjukhusets vd avsätts 
(jfr Kohlin Givan 2005; Patel et al. 2008). Som jag tidigare nämnt är det svenska 
begreppet ansvarighet inte en optimal översättning av ”accountability”. Flera 
författare, däribland Roberts (1991, 1996, 2001, 2003), har även påpekat att 
accountability kan få olika följder i en organisation. Användningen av BSc som 
referenspunkt för att markera ansvar behöver vi således återkomma till genom en 
vidare utredning av vilken form av accountability som gjort sig gällande i mina 
fall. Detta görs i 7.3.4. 

Både inom Jönköpings läns landsting och hos sjukhusen i Ontario används BSc 
och dess mått för extern jämförelse. Inom Jönköpings läns landsting har 
jämförelser kommit att spela en allt större roll i och med utvecklingsprojektet 
Uppnå perfektion. Försök till både interna och externa jämförelser har dock 
förekommit även tidigare. Bland annat gjordes tidigt försök att jämföra resultat 
mellan olika kliniker inom landstinget. Vidare sker jämförelser med andra 
landstingsorganisationer genom mått som härstammar från nationella kvalitets-
register och andra rapporter framtagna exempelvis av Socialstyrelsen och 
specialistföreningar som SFOG37. Av intervjuerna framkommer att dessa 
jämförelser dock inte är utan problem. Exempelvis blir resultaten orättvisa då 
väntetider jämförs mellan en akutavdelning och en avdelning vars patienter har 
blivit kallade till undersökning. På samma sätt går det inte att jämföra 
utryckningstider för ambulans mellan en glesbyggd och en tätort. Flera 
intervjupersoner, särskilt inom den medicinskt professionella verksamheten, är 
av dessa anledningar skeptiska till externa jämförelser.  

Det främsta syftet för måtten i Hospital Report och i HAPS/HAA är att fungera 
som referenspunkt för externa jämförelser. Jag skulle vilja påstå att båda 
rapporterna har växt fram med denna användning, nationell jämförelse, som den 
främsta ambitionen (jfr ten Asbroek et al. 2004). Jämförelserna mellan sjukhusen 
har dock i Hospital Report efter hand blivit allt mer detaljerade. Från att i den 
första rapporten endast redovisa resultat för små, medelstora och stora sjukhus 
samt hur olika regioner presterade i jämförelse med varandra, framkommer i de 
senare rapporterna hur enskilda sjukhus presterar. Även om ambitionen med 
Hospital Report är att sjukhusen skall kunna kontakta högpresterande sjukhus 
och därigenom lära av varandra (jfr Harber 1998), är min uppfattning att detta 
sällan sker. Snarare fick jag uppfattningen att då ett sjukhus kontaktas, handlar 
det om mer praktiska detaljer som hur de har organiserat sig för att framhäva ett 
visst resultat än om vilka arbetssätt och metoder de använder. Även i 

––––––––– 
37 SFOG = Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi 
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HAPS/HAA är jämförelser möjliga att göra mellan sjukhusens resultat. Detta 
som en konsekvens av att samtliga sjukhus utvärderas efter samma mått.   

Förutom att BSc fungerar som referenspunkt i budget och för externa jämförelser 
inom Jönköpings läns landsting, så är uppfattningen både på landstings-, 
förvaltnings- och kliniknivå att införandet av instrumentet BSc även har bidragit 
till att den årliga planerings- och uppföljningsprocessen blivit mer märkbar och 
tydlig. Genom månadsrapporter, tertialrapporter och årsrapporter följs utveck-
lingen i BSc. Vidare sker årligen två verksamhetsträffar då förvaltningsledningen 
blir informerad av de operativa verksamhetsledningarna om hur verksamhetens 
arbete fortskrider. Det förefaller som om införandet av BSc och mätningar i flera 
dimensioner har bidragit till en större transparens av det arbete som sker inom 
landstinget. Som jag i nedanstående närmare skall diskutera kan dock olika 
innebörder läggas i begreppet transparens, varför en närmare utredning av 
begreppet är väsentligt. 

7.3.2 Transparens och dess innebörd 
Utifrån ovanstående diskussion om avsedd användning blev det tydligt att 
införandet av BSc har medfört en ökad grad av transparens av det arbete som 
sker inom Jönköpings läns landsting men även bland sjukhusen i Kanada. 
Kraven på transparens är däremot inte något som är speciellt för mina fall och 
inte heller för sjukvården i allmänhet. Snarare har transparens blivit ett krav som 
växt sig allt starkare under de senaste åren inom sjukvården och i samhället i 
stort (jfr Levay & Waks 2006). Innebörden i begreppet transparens är däremot 
inte helt tydligt och i olika ordböcker definieras begreppet med ord som 
genomskinlighet, klarhet och öppenhet men även tydlighet och att något är 
uppenbart. Som jag ser det kan begreppet transparens därför ses som ett 
övergripande begrepp, ett paraply, under vilket olika former av transparens kan 
ta sig uttryck. Transparens så som det uttrycks i den svenska och den 
kanadensiska sjukvårdskontexten kan jag diskutera utifrån begreppen intern 
respektive extern transparens (jfr Forssell & Ivarsson Westerberg 2006). I de fall 
styrförsöken har som främsta ändamål att, som i Jönköpings läns landstings fall, 
synliggöra verksamheten internt kan vi tala om intern transparens. På initiativ 
från en medicinskt professionell var avsikten i det svenska fallet att synliggöra 
det professionella arbetet i verksamheten genom mätningar utifrån fler 
perspektiv. Till skillnad från den svenska kontexten kom kravet om transparens i 
den kanadensiska kontexten istället från externa parter i form av OHA och 
MOHLTC. Syftet var här inte endast att synliggöra verksamheten, utan snarare 
att möjliggöra extern kontroll och styrning. I det kanadensiska fallen var det 
således snarare frågan om styrförsök från externa intressenter. Dessa styrförsök 
ställde i sin tur krav på extern transparens.  

Den uppdelning av begreppet transparens som Forssell och Ivarsson Westerberg 
(2006) gör utgår från att transparens är ett uttryck för försök till styrning. 
Ändamålet med styrningen kan därefter vara av intern eller extern art. Men 



201

försök till styrning kan inte anses vara den enda drivkraften eller motivet som 
fanns bakom införandet av BSc. Som tidigare studier har visat kan vi även finna 
alternativa motiv till rationalitets- och effektivitetsargument genom att uppmärk-
samma den sociala och institutionella omgivningens inflytande på organisationen 
(se ex. Mellemvik et al. 1988; Miller 1994). Således behöver vi vidareutveckla 
begreppsapparaten. Sahlin-Andersson (2006) skildrar tre drivkrafter bakom 
strävan efter transparens i sjukvården. För det första, förklarar hon, drivs en ökad 
transparens av införandet av fler valmöjligheter i sjukvården. För att patienter 
skall kunna välja mellan olika vårdgivare behöver de insyn och information. För 
det andra kan efterfrågan efter transparens ses som ett led i ambitionen att öka 
sjukvårdens effektivitet och kvalitet. För det tredje kan den ökade transparensen 
förklaras som ett svar på ett uttryckt misstroende, som skall regleras genom 
bättre insyn, bättre rapportering och bättre regelverk. Även Blomgren (2006) 
diskuterar drivkrafterna bakom transparens och lyfter bland annat fram motiven 
att höja vårdkvaliteten, att skapa debatt och att påvisa brister. Utifrån de 
empiriska fynden i mina fall skulle jag vilja tala om tre former av transparens: 
öppenhet, synliggörande och genomskinlighet.  

Den första formen av transparens, öppenhet, åsyftar rättigheten för utomstående 
att få direkt insyn i det arbete som sker i verksamheten. Öppenhet handlar 
således om att hantera misstroende, att vara öppen och bjuda in utomstående 
aktörer till att ta del av de resultat och den information som BSc genererar. 
HAPS/HAA kan beskrivas som ett instrument vars syfte är att skapa öppenhet. 
Genom rapporterna skall MOHLTC kunna göra sig en bild av hur provinsens 
sjukhus fungerar och hur de hävdar sig i förhållande till andra samtidigt som 
planeringen och rapporteringen blir underlag för styrning och kontroll av 
sjukhusen. Även Hospital Report kan beskrivas som ett instrument som skapar 
öppenhet. I och med att resultaten presenteras i media ges den breda allmänheten 
liksom MOHLTC möjlighet att ta del av hur sjukhusen presterar. Öppenhet utgör 
således en extern form av transparens eftersom den avser hur externa intressenter 
kan styra och kontrollerna verksamhetens aktivitet. Extern styrning i form av 
ökad öppenhet har även varit ett flitigt förespråkat recept i den reformdebatt 
kring offentlig sektor som förts på senare år i olika länder (jfr Premfors et al.
2003). Samtidigt vill jag hävda att öppenhet är nära relaterat till den 
demokratiska förvaltningsmodellen och de demokratiska värdena (jfr Lundquist 
1998; Premfors et al. 2003; Agevall 2005). I statsvetenskapliga sammanhang 
brukar vi med öppenhet åsyfta kravet om offentlighet, det vill säga de 
bestämmelser och praxis som avser att underlätta för medborgarnas och medias 
insyn i den offentliga verksamheten (Premfors et al. 2003). Öppenhet, i betyd-
elsen att medborgarna skall vara välinformerade om vad den offentliga verksam-
heten företar sig, utgör ett av de grundläggande värdena inom demokratin 
(Agevall 2005). En sökning på begreppet ”openness” bestyrker även begreppets 
politiska koppling och förklarar begreppet öppenhet som brist på sekretess 
gällande offentliga frågor och uppriktighet i offentliga framställningar (Oxford 
English Dictionary). Transparens i form av öppenhet har således sina rötter i den 
demokratiska förvaltningsmodellen och kan ses som en medborgerlig rättighet. 
Utifrån sjukvårdsorganisationernas synvinkel blir öppenhet en skyldighet som 
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handlar om att informera medborgarna om det arbete som sker inom 
verksamheten och om hur resurser används.  

Den andra formen av transparens som blir tydlig i de empiriska fallen är 
transparens i form av synliggörande. Om öppenhet utgör en förpliktelse att 
informera externa intressenter, kan synliggörande beskrivas som ett eget 
åtagande, en aktiv handling, för att informera omgivningen om det som sker. I 
Svenska Akademiens ordbok beskrivs synliggörande som att rikta uppmärk-
samheten mot något eller göra något förnimbart. Synliggörande handlar alltså om 
att aktivt plocka fram och synliggöra det som tidigare varit dolt, att hävda sin 
verksamhet och därigenom se till att omgivningen får bättre insikt i verksam-
hetens aktivitet. Det är här viktigt att understryka att jag inte ser öppenhet som en 
passiv handling. Den stora skillnaden mellan öppenhet och synliggörande 
handlar snarare om huruvida den information som förmedlas utgör ett svar på ett 
uttryckligt krav eller kan beskrivas som ett eget initiativ. Som jag beskrivit ovan 
kan syftet med att införa BSc i Jönköpings läns landsting skildras som ett försök 
att synliggöra den professionella verksamheten. Avsikten var inte i första hand 
att uppfylla de demokratiska rättigheterna om öppenhet, utan snarare att rikta 
uppmärksamheten mot och skapa en större insikt om verksamheten genom att 
synliggöra för landstings- och förvaltningsledningarna det arbete som faktiskt 
bedrevs på operativ nivå. Synliggörande kan därmed ses som en ny professionell 
strategi, som till skillnad från vad tidigare studier beskrivit inte avser att bygga 
upp en mystik kring det professionella arbetet (jfr Freidson 1994, 2001; Parker 
1994; Canning & O’Dwyer 2003), utan snarare handlar om att avmystifiera och 
belysa det professionella arbetet. Inom professionsteori är uppfattningen att 
synliggörande av professionell kunskap utgör ett hot mot den professionella 
existensen. Genom synliggörande finns en risk att den professionella kunskapen 
ersätts med billigare arbetskraft som istället för inlärd professionell kunskap 
följer checklistor och manualer (jfr Freidson 1994). Utvecklingen inom 
Jönköpings läns landsting kan uppfattas som en motstrategi mot detta hot. När 
aktörer vägledda av den professionella logiken blev varse att BSc som styr- och 
kontrollinstrument var där för att stanna, agerade de genom att omtolka den nya 
idén efter sina egna intressen. Omtolkningen medförde specifika mått med 
detaljrik information och att den kunskap som synliggjordes genom BSc till 
skillnad från vad Freidson (1994) påstår inte var ersättbar. Snarare bidrog 
synliggörandet till att andra aktörer i organisationen fick insikt i det 
professionella arbetet och att professionen kunde hävda sin betydelse och 
auktoritet i organisationen för andra aktörer. Synliggörande ledde i detta fall inte 
till avprofessionalisering. Istället vändes styr- och kontrollförsöken genom 
omtolkningen till en aktiv professionell handling, en strategi, för att säkra den 
professionella överlevnaden.  

Den tredje formen av transparens som blir tydlig i mina empiriska beskrivningar 
är genomskinlighet. Genomskinlighet kan beskrivas som försök att genomskåda 
ett verkligt innehåll, det vill säga att upptäcka orsakerna bakom ett visst resultat 
(jfr Svenska Akademiens ordbok). Till skillnad från öppenhet och synliggörande, 
vars främsta syfte är att informera externa intressenter i form av medborgare och 



203

sjukhusledning, syftar genomskinlighet till att informera och skapa förändring 
internt. Med genomskinlighet åsyftas således att aktörer inom den operativa 
verksamheten skall informeras så att de därmed skall kunna vidta åtgärder som 
förbättrar det professionella arbetet såväl kvalitativt som i form av effektivitet. 
Genomskinlighet vill jag därmed påstå är nära förbundet med trenden om 
kvalitetsstyrning, det vill säga att använda operativa metoder och aktiviteter med 
syftet att uppnå kvalitetsförbättringar. Utifrån resonemanget kan genom-
skinlighet kopplas till det som Sahlin-Andersson (2006) beskriver som driv-
kraften att öka sjukvårdens effektivitet och kvalitet eller det som Blomgren 
(2006) kallar motivet för att höja vårdkvaliteten. Både inom Jönköpings läns 
landsting och genom Hospital Report blir strävan efter denna genomskinlighet 
tydlig. Strävan efter genomskinlighet, vill jag framhålla, är även ett av de 
starkaste motiven bakom användningen av BSc inom de två sjukvårds-
kontexterna. I sammanhanget är det dock viktigt att påpeka att genomskinlighet 
skiljer sig på en punkt mellan de två kontexterna. I fallet Jönköping är genom-
skinlighet något som vuxit fram inom professionen. Inom den kanadensiska 
sjukvårdskontexten har genomskinlighet istället beordrats från OHA. Som vi 
skall se har detta fått konsekvenser för hur instrumentet används. Innan vi ser 
närmare på genomskinlighet är det dock hög tid att sammanfatta diskussionen 
om de tre formerna av transparens. 

Öppenhet Synliggörande Genomskinlighet 

Initiativ från … Externa aktörer Interna aktörer Externa/interna 
aktörer 

Riktar sig mot … Extern Extern Intern

I syfte att … Styra och 
kontrollera 

Informera om det 
dolda Upptäcka orsaker 

Underliggande
motiv…

Demokratisk 
rättighet

Hävda sin 
verksamhet Kvalitetsförbättring

Tabell 7.3. Tre former av transparens 

7.3.3 Genomskinlighet med förbättring i fokus 
Förutom att BSc används i budgetsammanhang, för att markera ansvar och för 
jämförelser av resultat, framkommer det tydligt i de två empiriska beskriv-
ningarna att instrumentet BSc har en stark koppling till kvalitet och förbättrings-
arbete. Varken inom Jönköpings läns landsting eller i Ontario är det främst de 
finansiella resultaten som skall förbättras. De finansiella resurserna utgör i 
sammanhanget snarare en begränsning för vad som kan genomföras i verksam-
heten. Snarare har syftet med att införa BSc i sjukvårdskontexterna varit att öka 
transparensen och genom att göra verksamheten och dess arbete genomskinligt 
kunna arbeta för att förbättra vårdkvaliteten. I likhet med det som flera författare 
konstaterat förefaller det således som att modifikationer av BSc är en 
förutsättning för att instrumentet skall reflektera sjukvårdsorganisationernas, och 
i detta fall även offentliga organisationers, specifika karaktär (Kaplan & Norton 
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1996a, 2001b; Zelman et al. 1999, 2003; Paranjape et al. 2006; Johanson et al.
2006).  

Vad är det då som talar för att BSc används för kvalitetsstyrning i mina två fall? 
För det första fanns en tydlig koppling mellan BSc och QUL-intentionerna redan 
initialt i Jönköping. Det systematiska kvalitetsarbetet som skulle bedrivas genom 
QUL kunde genom instrumentet BSc planeras och utvärderas (jfr Peters & Ryan 
1999; Colaneri 1999; Santiago 1999; Moullin 2004). I likhet med beskrivningen 
av begreppet genomskinlighet fanns det således en strävan efter att genomskåda 
de bakomliggande orsakerna till varför ett visst resultat uppnåddes eller ej. För 
det andra är uppfattningen att de mått som används i BSc skall bytas ut efterhand 
som målen uppnås. Måtten skall alltså inte endast användas för att informera om 
ett visst utfall, utan de skall även fungera drivande genom att de identifierar 
förbättringspotential och driver på förbättringar (jfr Pieper 2005). Inställningen 
till mått och mätningar är således att dessa inte skall ske statiskt utan istället 
bidra till förändring och förbättring och skapa dynamik i arbetssätt och metoder. 
För det tredje vittnar de mindre förbättringsprojekten i det professionella arbetet 
om att en annan cykel än budgetcykeln är kopplad till verksamheternas BSc. 
Denna cykel följer inte den årliga planeringen och uppföljningen, utan istället 
sker den mot PDSA-cykeln för det förbättringsprojekt som för tillfället pågår.  

Även i Ontario finns en tydlig koppling mellan Hospital Report och kvalitets-
arbete. Likt det Griffith et al. (2000) talar om användes Hospital Report för att 
urskilja ”champions” eller högt presterande sjukvårdsorganisationer i provinsen. 
Avsikten med detta förfarande var att sjukhusorganisationerna skulle kunna 
kontakta varandra och delge varandra erfarenheter om arbetssätt och metoder. 
Som jag påpekat tidigare blev situationen emellertid problematisk. Allt för 
aggregerade mått medförde att den genomskinlighet som var avsikten med 
Hospital Report inte kunde erhållas. För att genomskinlighet och kvalitets-
styrning skall få genomslag krävs det att den information som måtten levererar är 
detaljrik och relevant för den operativa verksamheten. Hospital Reports 
förpackning bestående av aggregerade mått blev i sammanhanget ett hinder som 
innebar att måtten inte kunde ge den detaljrikedom och den genomskinlighet som 
de medicinskt professionella var i behov av. Det tycks som om beordrad 
genomskinlighet kan komma att stöta på svårigheter i samband med 
materialiseringen, vilka bottnar i hur och vem som har varit inblandad i 
objektiveringen av idén. Genom det nya förfarandet på Cambridge Memorial 
Hospital, där ett BSc innehållande mer specifika mått för de enskilda avdelning-
arna infördes, kunde dock genomskinligheten uppnås. I linje med genomskinlig-
hetens och kvalitetsstyrningens innebörd var avsikten att byta ut de mått som 
inkluderas i Cambridge Memorial Hospitals BSc efterhand som målen nåddes. 
Förfarandet överensstämmer med hur mått användes i Jönköpings läns landsting. 
Inom Cambridge Memorial Hospital fanns även en koppling mellan organisa-
tionens BSc och den eftertraktade ackrediteringen. Min tolkning av detta 
förfarande är att BSc blev ett instrument som möjliggjorde för verksamheten att 
sammankoppla planer med eftertraktade kvalitetsutmärkelser (jfr Chow-Chua & 
Goh 2002). 
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7.3.4 Ansvarighet - redovisningsskyldighet eller ömsesidigt 
ansvar

I ovanstående konstaterade jag att det främsta syftet med BSc har varit att skapa 
genomskinlighet och därigenom förutsättningar för kvalitetsstyrning både i 
Jönköpings läns landsting och i Ontario. Kvalitetsstyrningen och mätningarna i 
BSc har i den svenska kontexten tagit sig uttryck som referenspunkter i planer 
och i budget samt för externa jämförelser medan kvalitetsstyrningen i Ontario 
snarare använts för att markera ansvar och för jämförelser med andra sjukhus. Vi 
kan således tala om intern kontra extern transparens, men även om att genom-
skinlighet betonats tillsammans med synliggörande inom Jönköpings läns 
landsting medan genomskinlighet och öppenhet framhållits i den kanadensiska 
kontexten. I sammanhanget är det emellertid inte endast innebörden och 
betoningen av transparens som skiljt sig åt mellan de båda sjukvårdskontexterna. 
Av vikt att lyfta fram är även begreppet ansvarighet.  

Ramberg (1997) beskriver hur ett av användningsområdena för verksamhetsmått 
är att fungera som referenspunkt för att markera ansvar. Han gör dock ingen 
utredning av begreppet ansvar eller av olika former av ansvar. Det senare har 
istället Roberts (1991, 1996, 2001, 2003) tagit fasta på. Utifrån utgångspunkten 
att ett styrinstruments roll bestäms av dem som använder instrumentet snarare än 
av dem som definierat det (jfr Hopwood 1978; Roberts & Scapens 1985), lyfter 
Roberts fram att ett styrinstrument inte endast bör uppfattas som en teknik som 
objektivt registrerar och blottlägger resultaten av en organisations agerande. 
Styrning med hjälp av olika redovisningstekniker handlar inte endast om ett 
dominansförhållande mellan en överordnad och en underordnad, där den 
underordnade skall disciplineras genom att göra det osynliga synligt (jfr Munro 
1996). Snarare är det av vikt, förklarar Roberts och Scapens (1985, 1990), att 
flytta fokus från tekniker till sociala praktiker och konsekvenser och analysera 
redovisningsinformation både som en resurs för integration och koordination och 
som ett instrument för dominans. Utifrån denna uppdelning presenterar Roberts 
två olika former av ansvarighet som kan uppstå i en organisation: (1) 
disciplinerande former av accountability som resulterar i individualiserande 
effekter och (2) socialiserande former av accountability som bekräftar det ömse-
sidiga beroendet mellan givaren och mottagaren av redovisningsinformationen. 
De disciplinerande formerna av accountability, förklarar Roberts (1991, 1996), 
skapas i relationen mellan hierarki, disciplin och den individualiserande 
individen och resulterar i en oberoende och obunden individ som endast upplever 
sig ha ett externt och instrumentellt ansvar inför sina chefer.  

It is within this self-disciplining that the individualized self is 
constituted; anxiously absorbed with superiors’ view of their 
utility, indifferent to subordinates except in so far as their actions 
will reflect on the individual, and aware of colleagues only as 
potential competitors for recognition, (Roberts 1996: 47). 
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Att redovisa och hållas ansvarig för något blir i sammanhanget en rutin, en 
extern kontroll och ett sätt att ställa den individuella prestationen i jämförelse 
med ledningens förväntningar. Styrinstrument framstår således som det 
viktigaste och det mest pålitliga verktyget genom vilken aktiviteter kan göras 
transparenta (Roberts 1991). Utifrån denna framställning vill jag hävda att 
disciplinerande former av accountability är tänkta att resultera i en känsla av 
redovisningsskyldighet hos den enskilda individen. Redovisningsskyldigheten är 
vidare en fråga som handlar om att disciplinera en individ via ett styrinstrument. 

Med de socialiserande formerna av accountability gör Roberts (1991, 1996) 
tydligt att en ömsesidighet växer fram genom förhandlingar och interaktion 
mellan individer i organisationen kring ett styrinstrument. Genom frekventa 
möten mellan människor i korridorer, på lunchraster och i situationer där formell 
makt är relativt frånvarande skapas ömsesidig kunskap och förståelse mellan 
människor. I denna miljö handlar tolkning av redovisningsinformation om att gå 
utöver siffrorna genom att inkludera ytterligare information. Till skillnad från de 
disciplinerande formerna innefattar de socialiserande formerna av accountability 
förutom ett instrumentellt ansvar även en moralisk dimension (jfr Gouldner 
1960). Den enskilda individen upplever här sin egen roll inte som isolerad utan 
snarare som en del i ett ömsesidigt förhållande till andra i organisationen. Ur 
dessa relationer konstrueras en ömsesidig förståelse och vänskap, men även 
lojalitet och personliga skyldigheter och angelägenheter. Ömsesidighet bör här 
ses som något som är skilt från komplementaritet. Som Gouldner (1960: 169) 
uttrycker det: komplementaritet innebär att den enes rättigheter är den andres 
skyldigheter och vice versa. Ömsesidighet innebär däremot att varje part har 
både rättigheter och skyldigheter och att det är detta förhållande som förmår 
människor att förbli socialt låsta till varandra. De socialiserande formerna av 
accountability medför således ett informellt men aktivt engagemang och ett 
ömsesidigt ansvar kopplat till individuell övertygelse och lojalitet mot organisa-
tionen. Skillnaden mellan redovisningsskyldighet och ömsesidigt ansvar kan här 
vara på sin plats att förtydliga. Redovisningsskyldighet är något som initieras av 
en överordnad och blir till en förpliktelse för den underordnade. Här handlar det 
således om att disciplinera via styrinstrumentet. Skulle den överordnade avlägsna 
det disciplinerande styrinstrumentet skulle även den underordnades känsla för 
redovisningsskyldighet och för att prestera i enlighet med ledningens förvänt-
ningar gå förlorad. Ömsesidigt ansvar är däremot något som skapas genom den 
sociala interaktionen mellan individer i organisationen. Ömsesidigt ansvar är inte 
formellt kopplat till något styrinstrument, utan växer fram genom interaktion 
mellan människor kring ett styrinstrument. Därmed upphör inte heller det 
ömsesidiga ansvaret med avlägsnandet av ett styrinstrument. I det ömsesidiga 
ansvaret ligger däremot en lojalitet och en känsla av tillhörighet till organisa-
tionen. Att upprätta redovisningsinformation blir i sammanhanget en förutsätt-
ning för att öppet kunna diskutera med andra hur organisationen skall kunna 
fortleva och utvecklas. Den stora skillnaden mellan redovisningsskyldighet och 
ömsesidigt ansvar handlar således om diskussionerna om redovisnings-
information och huruvida diskussionerna förutsätter interaktion eller ej mellan 
människor. I fallet med redovisningsskyldighet handlar det om att individen skall 
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känna en förpliktelse inför ledningen att genom redovisning låta ledningen få ta 
del av verksamhetens resultat. I fallet med ömsesidigt ansvar handlar det istället 
om att individer i organisationen tillsammans skall använda redovisnings-
information i sitt arbete med att utveckla och förbättra verksamheten38.

I sammanhanget är det viktigt att påpeka att skillnaden mellan disciplinära och 
socialiserande former av accountability inte är synonym med skillnaden mellan 
skriftlig och muntlig redovisning (jfr Riise Johansen 2005). Verbala redogörelser 
kan vara minst lika disciplinerande som skriftliga framställningar. Boland och 
Schultze (1996) utvecklar detta resonemang genom att understryka att Roberts 
framställning av disciplinerande och socialiserande former av accountability inte 
okritiskt kan sammanlänkas med formella och informella redovisningssystem. 
Snarare kan syftet bakom de disciplinerande formerna av accountability påstås 
vara att sluta en svart låda (jfr Callon & Latour 1981) runt redovisnings-
informationen medan syftet bakom de socialiserande formerna av accountability 
handlar om att öppna upp för att hålla konversationen och stridigheterna kring 
samma information vid liv.  

Hur ser det då ut i de två sjukvårdskontexterna? Inom Jönköpings läns landsting 
har BSc blivit ett instrument för att få igång en aktivitet hos de olika 
verksamheterna, vilken inte enbart gör sig synlig i form av monetära mått eller 
redovisningsinformation, utan som även innebär ett ömsesidigt ansvar för den 
vårdkvalitet som levereras och ett ömsesidigt ansvar för att denna kvalitet 
utvecklas och förbättras. Införandet av BSc har således skapat en aktivitet som 
går utöver den rena redovisningsskyldigheten. Det är inte endast de olika 
ledningarna som är involverade i att ta fram mått, mäta och redovisa för högre 
makter. Istället pågår ett aktivt och ömsesidigt arbete bakom mätningarna med 
att bland annat ta fram checklistor och arbeta med PDSA-hjul på klinikerna och 
avdelningarna. Jag vill därmed påstå att inom Jönköpings läns landsting har 
styrinstrumentet BSc medfört ömsesidigt ansvar och socialiserande former av 
accountability. I likhet med det Boland och Schultze (1996) beskriver, handlar 
de socialiserande formerna av accountability inte om att sluta en svart låda rund 
redovisningsinformationen, utan istället om att hålla diskussionen kring 
utvecklingen och förbättringen av vårdkvaliteten vid liv på de två klinikerna. 

I Ontario är det inte i första hand en aktivitet som OHA och MOHLTC vill 
spegla. Snarare handlar det i denna kontext om att visa på en hierarkisk 
redovisningsskyldighet, som innebär att de statliga medel som sjukvårds-
organisationerna förvaltar används på ett ansvarsfullt sätt och en skyldighet för 
att den enskilda sjukvårdsorganisationen presterar bra i förhållande till andra 
sjukvårdsorganisationer i provinsen. I och med att sjukhusets vd kan bli avsatt 
om denne inte förmår få sin verksamhet att uppnå vissa resultat blir det även 

––––––––– 
38 Utifrån Hoskins (1996) resonemang (se fotnot 30) ligger begreppet redovisningsskyldighet 

närmare det Hoskin benämner responsibility medan ömsesidigt ansvar får innebörden 
accountability. 
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tydligt att det ansvar som avses används i disciplinerande syfte och har 
individualiserande effekter. Även om syftet bakom Hospital Report var att 
förbättra vårdkvaliteten genom att utbyta kunskap om arbetssätt och metoder, har 
denna interaktion och dessa socialiserande effekter uteblivit. Istället för att 
upprätthålla en dialog kring förbättring har redovisningen av resultat från 
mätningarna i Hospital Report blivit reella siffror. De två styrinstrumenten har 
således främst resulterat i en disciplinering av sjukhusen och en upplevd 
redovisningsskyldighet gentemot MOHLTC. Utifrån Rambergs (1997) beskriv-
ning har jag påstått att måtten i Hospital Report och HAPS/HAA används för att 
markera ansvar. Med Roberts (1991) utveckling av begreppet accountability blir 
det tydligt att detta ansvar inte handlar om ett ömsesidigt ansvar. Snarare kan vi 
tala om att effekterna av de två styrinstrumenten har artat sig som 
disciplinerande former av accountability med en tydligt upplevd redovisnings-
skyldighet men däremot mindre aktivitet och interaktion. 

7.3.5 Olika innebörd i centrala begrepp som en följd av 
skilda mottagare 

Den skillnad i betoning av transparens respektive accountability som kan ses i de 
två kontexterna, påstår jag, har att göra med uppfattningen om vem som utgör 
mottagaren för den information som BSc ger. Jag vill hävda att en tydlig skillnad 
kan ses där BSc inom Jönköpings läns landsting i första hand används som ett 
inomorganisatoriskt verktyg, medan Hospital Report och HAPS/HAA används 
som mellanorganisatoriska verktyg. Låt oss titta närmare på mitt senaste 
påstående. Inom Jönköpings läns landsting beskrivs BSc som en kompass, ett 
komihåg eller ett arbetsmaterial för den enskilda verksamheten. Med hjälp av 
detta verktyg skall förvaltningar, klinikchefer och avdelningschefer strukturera 
sin planering och även kunna utvärdera resultat av det förbättringsarbete som 
sker. De begrepp som används för att beskriva BSc vittnar samtliga om att 
verktyget uppfattas som ett internt verktyg för att skapa genomskinlighet. Ett 
arbetsmaterial eller ett komihåg är inte något som är allmänt tillgängligt. Snarare 
beskriver begreppen något som är privat, ej färdigarbetat och pågående. På 
samma sätt uppfattar jag det kvalitetsarbete som pågår inom landstinget och som 
planeras och utvärderas med hjälp av BSc som en pågående process. Varje 
delverksamhet är själv ansvarig, med betoning på ömsesidigt ansvar, (med några 
undantag) för att besluta om vad som skall mätas under det kommande året och 
hur högt målen skall sättas. Arbetet med att mäta och försöka hitta nya 
arbetsmetoder som kan förbättra tillgängligheten och vårdkvaliteten är sedan ett 
trevande arbete och en pågående process utan något slut. Skulle ett mål inte 
uppnås bestraffas verksamheten inte för detta. Istället diskuteras orsakerna till 
utfallen i likhet med det förfarande som Boland och Schultze (1996) lyfter fram i 
samband med socialiserande accountability, dels på basenheterna, dels i dialog 
med förvaltningsledningen alternativt mellan förvaltningen och landstings-
ledningen.  
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På kvinnokliniken och på de enskilda avdelningarna på anestesikliniken beskrivs 
BSc som ett verktyg i första hand för de egna medarbetarna. Kvinnoklinikens 
verksamhetschef påpekar att en del produktionssiffror är av relevans för 
förvaltningsledningen. Samma resonemang kan ses på anestesikliniken där vissa 
mer övergripande mått från avdelningarna inkluderas i det klinikgemensamma 
BSc som presenteras för förvaltningsledningen. På förvaltningsnivå påpekas att 
BSc har störst relevans på basenhetsnivå och på samma sätt förklarar landstings-
ledningen att BSc har störst relevans som styrverktyg mellan koncern och 
förvaltningsnivå. På samtliga nivåer beskrivs således den egna verksamheten 
eller den organisationsnivå som är strax ovanför den egna som den nivå där BSc 
har störst betydelse. Intressant i sammanhanget är även att landstingspolitikerna 
betonar att BSc är ett operativt verktyg där strukturen visserligen kan användas 
för att informera politikerna, men där själva användningen av verktyget bör ske 
på operativ nivå. Det finns således inget intresse bland landstinget politiker för 
disciplinering, det vill säga att styra eller påverka verksamheten med hjälp av 
BSc. Inte heller finns något intresse för öppenhet, det vill säga att presentera den 
information som framkommer av mätningarna i BSc för medborgarna.  

Kaplan och Norton har under åren kommit att betona att BSc inte endast skall 
användas som en sammanställning av styrtal. Istället är det väsentligt att använda 
BSc som ett strategiskt ledningsinstrument som skall hjälpa till att implementera 
strategier och driva organisationsförändringar i syfte att erhålla konkurrens-
fördelar (Kaplan & Norton 1993, 2000, 2001b, 2001c, 2001d). Kopplingen till 
strategi beskriver de som orsak-verkan-samband som kan göras tydliga genom 
upprättandet av så kallade strategikartor. I artikeln från 1993 förklarar Kaplan 
och Norton att samtliga mått i ett BSc skall härledas tillbaka till verksamhetens 
strategi39. Vidare gör Kaplan och Norton (2001c, 2001d) tydligt att upprättade 
BSc som inte klart visar hur mätningarna skall bidra till att organisationens 
vision uppnås inte heller är att betrakta som ett BSc. 

Inom Jönköpings läns landsting finns en vision och en strategi utarbetad dels för 
landstinget som helhet, dels för förvaltningarna och klinikerna. Avdelningarna på 
anestesikliniken har dock valt att inte arbeta med en egen vision utan istället 
använda sig av klinikens vision i sitt styrkort. Men finns då kopplingen mellan 
visionen och måtten? På papperet är detta kanske tydligt. Uttalat är att över-
gripande BSc skall fungera som utgångspunkt vid utformandet av det egna 
styrkortet. Således skall landstingets BSc ligga till grund för utformningen av 
förvaltningens styrkort, liksom förvaltningens styrkort skall ligga till grund för 
basenheternas styrkort. En kedja av visioner, mål och mått från landstinget som 

––––––––– 
39 Under Kaplans framträdande på KvalitetsMässan i Göteborg (2007-11-20) blev det tydligt att 

tankarna kring härledning av mått har utvecklats och anpassats efter nya erfarenheter. Kaplan 
gjorde tydligt att i vissa organisationer, såsom en differentierad offentlig verksamhet, kan olika 
strategier urskiljas för olika delområden. Samtliga mått behöver därför inte kunna härledas till den 
övergripande strategin. Vissa mätningar kan vara relevanta för en viss delverksamhet och en 
delstrategi men däremot inte beröra en annan delverksamhet och inte heller den övergripande 
strategin.  
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helhet till kliniker och avdelningar finns alltså upprättad. Men samtidigt kan 
denna kedja ifrågasättas i och med att arbetet med BSc initialt startade som ett 
projektarbete på basenhetsnivå innan ett övergripande BSc hade utarbetats för 
landstinget som helhet. Arbetet med att ta fram en övergripande vision för 
landstinget pågick parallellt med försöksprojekten. Initialt existerade därför 
ingen nedbrytning av visionen till basenheterna. Situationen i Jönköpings läns 
landsting kan även tolkas som att den medicinska professionens initiala syfte att 
synliggöra det professionella arbetet öppnade upp för BSc:s socialiserande 
effekterna av accountability. I och med att de medicinskt professionella gavs 
möjlighet att utveckla BSc i enlighet med de professionella intressena existerade 
redan initialt ett ömsesidigt ansvar och en lojalitet mot det som skulle 
rapporteras. Med mått som är tillräckligt specialiserade för att användas som 
underlag vid utveckling och förbättring av vårdkvalitet och vårdmetoder 
möjliggjordes sedan ett aktivt internt arbete för att skapa genomskinlighet. 
Kombinationen av synliggörande, genomskinlighet och socialiserande effekter 
av accountability bidrog till att BSc kunde användas som ett inomorganisatoriskt 
verktyg. De disciplinerande syftena, som vi mellan raderna kan utläsa existerar i 
den orsak-verkan-kedja av strategier och mått som Kaplan och Norton talar om, 
blir i sammanhanget underordnade.  

Det som talar för att BSc har utvecklats till ett strategiskt styrinstrument är att 
flera av de mätningar som sker främjar aktivitet. Vad jag åsyftar är att 
mätningarna inte endast används för att redovisa prestationer utan även för att 
pådriva ett handlande, en förändring och ett lärande. Användningen av BSc på 
kvinnokliniken och anestesikliniken fungerar här som bra exempel. I de olika 
förbättringsprojekt som kontinuerligt utförs fungerar mätningar före och efter en 
förändring som drivkraft för nytt lärande och förändrat handlande. Även om den 
strategiska inriktningen på kvalitet formulerats i landstingets dokument först på 
senare år, har BSc varit kopplat till det pågående kvalitetsarbetet redan från 
början. På samma sätt går det att se en koppling mellan Cambridge Memorial 
Hospitals strävan efter ackreditering (ett strategiskt viktigt mål) och den 
utformning av BSc som skett i form av fem strategiska prioriteringsområden. Det 
bör dock nämnas att denna koppling, vid studiens genomförande, endast fanns på 
sjukhusövergripande nivå och inte i avdelningarnas BSc. 

Till skillnad från Jönköpings läns landsting, där BSc används som ett inom-
organisatoriskt verktyg, vill jag påstå att de huvudsakliga mottagarna av informa-
tionen i Hospital Report och HAPS/HAA utgörs av den breda allmänheten och 
politiker i MOHLTC. Avsikten med Hospital Report är visserligen att stödja 
sjukhusledningarna i deras arbete med att förbättra vårdkvaliteten, engagera dem 
i prestationsmätningar och stödja dem i deras beslutsfattande, men även att verka 
för öppenhet genom att politiker och den breda allmänheten skall få insyn i 
verksamheten. Som det förefaller bidrar även de högt aggregerade måtten till att 
det är svårt att få igång handlande på medicinsk professionell nivå. På samma 
sätt används HAPS/HAA som ett styrinstrument för disciplinering av sjukhus-
ledningarna. Det är sjukhusledningens ansvar att uppnå de mål som är satta i 
HAA. Om detta sedan sker genom förbättrade arbetssätt eller genom att 
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förhandlingarna i planeringsprocessen har lett till lägre satta mål är krasst 
uttryckt av sekundär betydelse. Som en konsekvens kan vi tala om att använd-
ningen av Hospital Report och HAPS/HAA stannat på en mellanorganisatorisk 
nivå, det vill säga mellan sjukhus och medborgare och mellan sjukhus och 
politiker. Eftersom införandet av verktygen har inneburit disciplinerande effekter 
av accountability och betoning av öppenhet, påverkas inte i första hand 
handlandet i sjukvårdsorganisationerna. Istället har verktygen blivit ett sätt att 
legitimera sjukvårdsorganisationen som en rationell och ansvarsfull organisation 
främst mot medborgarna (jfr Meyer & Rowan 1977)40. Ett tydligt undantag kan 
emellertid ses. Det nya förfarandet inom Cambridge Memorial Hospital vittnar 
om att organisationens BSc håller på att utvecklas till samma form som inom 
Jönköpings läns landsting. BSc är här inte ett verktyg med externa mottagare, 
utan istället vänder verktyget sig inåt i organisationen och utgör ett arbets-
material för de enskilda verksamheterna för att skapa genomskinlighet och arbeta 
med att förbättra tillgänglighet och vårdkvalitet. Utvecklingen har därmed tagit 
en ny vändning. Istället för öppenhet betonas genomskinlighet. Någon förändring 
av accountability är än så länge inte synlig. Däremot kan jag spekulera i att allt 
fler specialiserade mått tillsammans med större betoning av genomskinlighet 
borde få till följd ett större intresse för mätningar och därigenom bädda för ökad 
ömsesidig aktivitet och interaktion.  

Kaplan och Norton (2001c, 2001d) är tydliga på att ett BSc skall användas som 
ett strategiskt ledningsverktyg snarare än ett nyckeltalskort. I den kanadensiska 
kontexten är de disciplinerande effekterna av BSc tydliga. Ändå finns varken 
någon uttalad vision eller strategi kopplad till Hospital Report eller HAPS/HAA. 
Istället existerar endast mätningar i olika dimensioner. Följaktligen skulle jag 
kunna påstå att kopplingen mellan strategi och mått saknas. Vidare används 
samma mått för samtliga sjukhus i Ontario både i Hospital Report och i 
HAPS/HAA. Kaplan och Norton framhåller att de mått som används i ett BSc 
skall vara knutna till organisationens strategi. Utifrån den utformning som skett 
blir det relevant att ställa sig frågan om samtliga sjukhus i hela Ontario har 
samma strategi. Buhk och Malmi (2005) förklarar att de orsak-verkan-samband 
som finns mellan mått och strategi inte bör ses som generella samband utan 
snarare som samband som är specifika för organisationen, situationen och 
tidsdimensionen. I fallet med Hospital Report och HAPS/HAA försvinner det 
specifika till förmån för det generella. Att använda samma mått indikerar att 
samtliga sjukhus står inför samma situation. Om varje sjukvårdsorganisation 
använder samma mått, borde detta leda till att inget sjukhus blir unikt eller mer 
framgångsrikt än något annat. Därmed uppstår inte heller något konkurrens-
övertag. Å ena sidan skulle jag alltså kunna hävda att varken Hospital Report 
––––––––– 
40 Vissa författare däribland Modell (2004) skulle uppfatta situationen på ett annat sätt. Modell 

skriver att ett styrinstrument som införs och inte särkopplas från den operativa verksamheten har 
erhållit legitimitet i organisationen. Han sammanbinder därmed redovisningsskyldighet med 
legitimitet. Samtidigt kopplar han begreppet särkoppling till brist på inomorganisatorisk legitimitet 
istället för till utomorganisatorisk legitimitet, vilket enligt min uppfattning är det som Meyer och 
Rowan (1977) talar om.  
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eller HAPS/HAA utgör några strategiska ledningsverktyg. Men samtidigt kan vi 
ställa oss frågan om konkurrens är vad som eftersträvas inom den offentliga 
sjukvården. Utgår vi ifrån att både Hospital Report och HAPS/HAA inte i första 
hand är utformat för de enskilda sjukvårdsorganisationerna utan istället för den 
övergripande nivån, nämligen för sjukvårdssystemet i Ontario, kan jag mycket 
väl påstå att styrinstrumenten är att betrakta som strategiska ledningsverktyg. 
Utifrån en övergripande nivå kan de politiska målen om att samtliga innevånare 
skall erbjudas vård utan några som helst hinder ses som den övergripande 
strategin. På samma sätt kan de aggregerade måtten i Hospital Report och 
HAPS/HAA uppfattas som unika och anpassade till den specifika situationen för 
sjukvårdssystemet i Ontario. Det förefaller som om frågan om huruvida Hospital 
Report och HAPS/HAA är att betrakta som strategiska ledningsverktyg eller 
enkla nyckelkort är beroende av från vilken nivå vi tar vår utgångspunkt. 
Intressant i sammanhanget är dock att ställa sig frågan om det är den strategiska 
kopplingen och de externt disciplinerande effekterna av styrinstrumentet eller 
den interna aktiviteten i form av praktiska handlingar på operativ nivå som är det 
mest eftersträvansvärda.  

7.3.6 Tilldelad användning för BSc 
Mellemvik et al. (1988) talar om att ett styrinstrument kan tilldelas minst fem 
olika funktioner utöver den avsedda användningen. Dessa fem funktioner bör ses 
som en alternativ förklaring till varför en viss styrmodell implementerats i en 
viss organisation. De tilldelade funktionerna har en stark koppling till 
omgivningen och de påtryckningar och krav som aktörer i omgivningen har på 
organisationen. Det senare medför att det inte endast blir relevant att 
uppmärksamma den tilldelade användningen, utan även vilka krav som ställs på 
sjukvårdsorganisationerna och vilka aktörer som varit involverade i att tolka och 
omtolka idén för att tillfredsställa omgivningens krav. 

Den tilldelade användningen i Jönköpings läns landsting, vill jag påstå, handlar 
främst om att legitimera planer och redan gjorda handlingar. Det var däremot 
inte i första hand sjukhusets planer som skulle legitimeras utåt mot omgivningen 
(jfr Meyer & Rowan 1977). Istället vill jag hävda att det var de medicinskt 
professionella aktörernas handlande som skulle legitimeras inom landstinget.
Det kan här vara på sin plats att utreda begreppet legitimitet. Vad jag avser är 
inte att den medicinska professionen och deras handlande inte hade legitimitet 
sedan tidigare. Legitimitet från omgivningen är snarare en förutsättning för 
upprätthållandet av en profession i samhället (jfr Fournier 1999). Snarare handlar 
det här om ett makt- och politiskt spel där riktigheten i den egna övertygelsen 
(läs den medicinska professionens övertygelse) skulle påvisas och ges högre 
intern legitimitet (jfr Weber 1978; Karlsson 1991). Som Barker (1990 i Ansell 
2001) uttrycker det: legitimitet är dubbelsidig. Å ena sidan handlar legitimitet 
om tro på en moralisk riktighet och godhet i ett visst handlande. Å andra sidan 
försöker aktörer som utför ett visst handlande att göra anspråk på deras 
moraliska riktighet och godhet. I fallet med Jönköpings läns landsting är det 
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senare aktuellt. Här handlade det om att de medicinskt professionella, och de 
ordningar (logik) genom vilka de reglerar handlande, skulle tillerkännas 
legitimitet av andra aktörer i organisationen och därmed stabiliseras.  

Karlsson (1991) har i sin avhandling om strategiska förändringar som en 
maktmanifestation gjort en precisering och bestämning av begreppen legitimitet 
och legitimering. Hon förklarar att begreppet ”att legitimera” handlar om att 
påvisa en handlings riktighet med hänvisning till gällande handlingsregler. Att 
legitimera är således en kommunikativ handling genom vilken önskade eller 
vidtagna handlingar tilldelas en mening. Ett liknande resonemang förekommer 
hos Suchman (1995: 574) då han förklarar att legitimitet utgör en generell 
uppfattning eller förmodan att ett visst agerande är eftersträvansvärt och lämpligt 
inom ett socialt konstruerat system av normer, uppfattningar och definitioner. I 
fallet Jönköpings läns landsting handlade legitimering om att den medicinska 
professionen och dess handlande genom BSc skulle kommuniceras till andra 
aktörer inom landstinget för att på så vis erhålla högre legitimitet. Den 
medicinska professionen använde således BSc som ett verktyg för att föra fram 
sina intressen och sin verksamhet (jfr Scott 1995; Östergren & Sahlin-Andersson 
1998). Mitt påstående går att se bland annat i hur BSc först presenterades i 
landstinget. Verksamhetschefen för medicinkliniken i Eksjö gjorde tydligt att 
BSc var en modell för att synliggöra andra delar av verksamheten än de 
ekonomiska. Syftet med att införa BSc kan därför tolkas som att det profession-
ella arbetet skulle lyftas fram och betonas i högre grad. Genom införandet av 
BSc blev det legitimt att lyfta fram vad som gjorts i verksamhetens processer, 
vilket nytt lärande som medarbetarna erhållit under året och hur nöjda patient-
erna var med det bemötande och den behandling som de fått. På samma sätt 
kunde dessa mer operativa frågor kring det professionella arbetet inte ignoreras 
då en verksamhets prestation och resultat belystes. Genom införandet av BSc 
fick den tidigare finansiella informationen plötsligt konkurrens av information 
om det medicinskt professionella arbetet. De krav och påtryckningar som 
Mellemvik et al. (1988) talar om handlade här inte om krav från utomstående 
utan istället om krav från aktörer i verksamheten. Dessa krav handlade om att 
deras planer och handlingar skulle legitimeras och genom mätningar bli mer 
synliggjorda. Den tilldelade användningen där syftet var att det professionella 
arbetet skulle synliggöras fick till följd att idén om BSc inte kunde översättas på 
ett enda sätt. Eftersom det professionella arbetet är mycket skiftande kan 
standardiserade mätningar omöjligt tjäna syftet att lyfta fram allt professionellt 
handlande. Istället blev det relevant att låta idén om BSc förbli löst förpackad 
och överlåta åt varje enhet att själv fylla modellen med sitt innehåll. De krav och 
den legitimitet som söktes utmynnade i en fri översättningsprocess och att BSc 
kom att representera flera olika tolkningar.  

Till skillnad från det svenska fallet där det professionella handlandet skulle 
legitimeras, kan deltagandet i Hospital Report betraktas som ett sätt för det 
enskilda sjukhuset att legitimera sjukhusets handlande mot den breda 
allmänheten och mot politiker, det vill säga mot sjukhusens omvärld (jfr Meyer 
& Rowan 1977). Deltagandet i Hospital Report var visserligen ett frivilligt 
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deltagande, men som jag beskrivit betraktades detta deltagande som 
obligatoriskt. Min tolkning är att eftersom rapporten släpptes dels till allmän-
heten via media, dels till MOHLTC och dess politiker, innebar ett deltagande att 
det enskilda sjukhuset kunde visa på att de handlade i enlighet med de yttre krav 
som ställdes på dem. Deltagandet blev således ett sätt för sjukhusen att erhålla 
extern legitimitet (jfr Karlsson 1991). Den externa legitimiteten blir här ett mått 
på graden av anpassning till dominerande värderingar och attityder, en moralisk 
form av legitimitet (jfr Suchman 1995), som existerar i samhället41.

Den tilldelade användningen kopplat till Hospital Report och HAPS/HAA 
handlar även om att försvara sig mot myten om att offentlig sjukvård inte agerar 
rationellt (jfr Ramberg 1997). Vid tiden för introduktionen av Hospital Report 
existerade ett klimat av finansiell orolighet. Sjukvården tog allt mer finansiella 
resurser i anspråk samtidigt som köerna till vården växte. I media uppmärk-
sammades de svåra förhållandena samtidigt som en diskussion startade om att 
sjukvården borde förändras. Som ett svar på den debatt om prestationsmätningar 
och accountability som förekom introducerades Hospital Report. Introduktionen 
av Hospital Report kan således ses som ett försök att försvara sig mot myten om 
att sjukvårdsorganisationerna inte agerade rationellt. Eller för att uttrycka mig 
med Karlssons (1991) ord: att legitimera det nya handlandet genom att påvisa 
konformitet med det eftersträvansvärda vilket i detta fall kan beskrivas som 
företagets eller näringslivets arbetssätt och arbetsmetoder (jfr Hood 1995; 
Almqvist 2006). De yttre kraven om att sjukvårdsorganisationerna i allt högre 
grad behövde efterlikna företagsidealet bidrog till en kontrollerad översättnings-
process och en uppstramning av såväl förpackning som representationen. I fallet 
med Hospital Report var det OHA som reagerade och tog initiativ. I fallet med 
HAPS/HAA var det istället MOHLTC. För att visa på rationellt och legitimt 
handlande fick expertgrupper och forskare ansvaret för såväl namn som form och 
tänkt praktik för den spridda idén (jfr Erlingsdóttir & Lindberg 2005). Genom 
den kontrollerade översättningsprocessen förblev BSc kongruent med intressena 
inom företagslogiken samtidigt som samtliga sjukvårdsorganisationer som deltog 
i Hospital Report liksom styrdes med hjälp av HAPS/HAA framstod som 
rationella. Likformigheten möjliggjorde även jämförelser av resultat och en 
rangordning av organisationerna utifrån deras prestationer. Det som blir tydligt 
är att en och samma modell, BSc, i de två kontexterna har blivit representant för 
olika intressen och därmed även för olika logiker.  

––––––––– 
41 Suchman (1995) gör en uppdelning i pragmatiska, moraliska och kognitiva former av legitimitet. 

Pragmatisk legitimitet avser att omgivningen stödjer en organisation på grund av att deras 
egenintresse därigenom kommer att tillgodoses. Moralisk legitimitet åsyftar att en organisation får 
stöd på grund av att de uppträder eller handlar på ett för omgivningen ”riktigt” sätt. Kognitiv 
legitimitet, slutligen, handlar om att en organisation stöds därför att andra alternativ är otänkbara. 
Suchmans uppdelning av legitimitet är intressant, men svåranvändbar i min beskrivning. I mitt 
sammanhang handlar det snarare om att olika aktörer söker legitimitet och att dessa aktörer har 
olika syften med detta sökande. Således finner jag Karlssons (1991) och Barkers (1990) 
resonemang mer relevanta. 
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Planer och budget       
Interna jämförelse 
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Markera ansvar       
Extern jämförelse 
mellan sjukhus 
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Synliggörande 
Genomskinlighet
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effekter med 
ömsesidigt ansvar

Disciplinerande
effekter med 
redovisnings-
skyldighet  

Disciplinerande
effekter med 
redovisnings-
skyldighet 

Tilldelade 
användnings-
områden 

Legitimera
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aktörers handlande 
inom landstinget 
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sjukhusets
handlande mot 
omvärlden

Försvara sig mot 
myten om att offentlig 
sektor inte agerar 
rationellt

Legitimera
sjukhusets
handlande mot 
omvärlden

Försvara sig mot 
myten om att offentlig 
sektor inte agerar 
rationellt

Innebörd av 
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Intern legitimitet Extern legitimitet Extern legitimitet 

Den praktiska 
användningen 
får till följd att 
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Inom organisationen Mellan organisationer 
(Hospital Report, 
HAPS/HAA)             

Inom organisationen 

Mellan organisationer 

Tabell 7.4. Sammanfattning av materialiseringen – från objekt till praktisk 
användning 
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8. Översättning av 
styrinstrument i hälso- 

och sjukvården 
Syftet med denna avhandling är att bidra till kunskap om hur ett styrinstrument 
påverkar och påverkas av det medicinskt professionella sammanhanget. 
Ambitionen är att redogöra för hur styrinstrumentet BSc har översatts i den 
svenska respektive den kanadensiska sjukvården. Syftet är vidare att utveckla 
förståelsen för mätningars roll i professionella organisationer och att utveckla 
förståelsen för översättningsprocessen med fokus på hur objektivering och 
materialisering framställs i idémodellen. I föregående kapitel analyserade jag hur 
BSc har översatts i sjukvården. I detta kapitel kommer fokus att ligga på hur 
förståelsen för de två teoriaspekterna kan utvecklas. Innan jag går in på detta kan 
det emellertid vara på sin plats att kort sammanfatta diskussionen från 
föregående kapitel om översättning av BSc i sjukvården. 

Det som jag konstaterade i föregående kapitel var att BSc som idé både tog sig 
olika vägar in i de undersökta sjukvårdsorganisationerna och objektiverades på 
olika sätt. I det svenska fallet fångades idén om BSc upp av en medicinskt 
professionell, paketerades löst på ledningsnivå och gav därmed utrymme för 
aktörer på kliniker och avdelningar att omtolka idén och låta BSc växa fram 
underifrån i organisationen. Inom den kanadensiska sjukvårdskontexten fångades 
idén om BSc istället upp av aktörer utanför sjukvårdsorganisationerna, 
förpackades av dessa aktörer till en färdig idé som därefter mer eller mindre 
påtvingades sjukhusen. De olika processerna innebar emellertid inte endast att 
olika aktörer var involverade i själva paketerandet. Genom att de initiala aktör-
erna tillät den fortsatta översättningsprocessen att vara kontrollerad respektive fri 
kom BSc som styrinstrument att representera en eller flera tolkningar av vad 
syftet med styrinstrumentet var och hur det skulle användas samtidigt som 
styrinstrumentet gav uttryck för en respektive flera uppfattningar om sjukvårds-
organisationens roll och hur dess aktörer bör handla. Medan en lös paketering 
och en fri översättningsprocess inom Jönköpings läns landsting resulterade i att 
BSc kom att representera flera olika tolkningar, något jag här har kallat fri 
representation, och därigenom kom att ge uttryck åt flera olika logiker, innebar 
den färdigförpackade idén och den kontrollerade översättningsprocessen i den 
kanadensiska sjukvårdskontexten att BSc kom att uttrycka en sluten representa-
tion, det vill säga en ensam tolkning och ge uttryck för en logik, företagslogiken. 
Den slutna representationen som BSc fick i den kanadensiska sjukvårds-
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kontexten resulterade vidare i att aktörer vägledda av den medicinskt profession-
ella logiken kom att uppfatta BSc som oförenlig med uppfattningen om vad 
sjukvården är och gör och att dessa aktörer därmed lät idén om BSc falla. I den 
kanadensiska sjukvårdskontexten kom BSc därför att användas som ett 
instrument mellan MOHLTC och sjukhusledningarna medan BSc inom 
Jönköpings läns landsting istället kom att få genomslag på samtliga nivåer i 
verksamheten.  

När idén om BSc väl objektiverats kom den att ta sig olika materiella uttryck i de 
olika sjukvårdskontexterna. Inom Jönköpings läns landsting kom BSc att 
praktiskt användas som ett internt instrument för planering och uppföljning, för 
jämförelser inom landstinget och för att skapa transparens i organisationen. I den 
kanadensiska sjukvårdskontexten kom BSc istället att utvecklas till ett 
instrument för att markera ansvar, för jämförelser mellan sjukhusprestationer och 
för att skapa transparens i vad sjukvården presterade. Diskussionen i föregående 
kapitel visar att begreppet transparens kan utvecklas. Transparens i det svenska 
fallet handlade om att synliggöra det professionella arbetet och om att göra 
verksamheten genomskinlig i syfte att förbättra vårdmetoder och vårdkvalitet. 
Transparens i de kanadensiska fallen handlade även här om att göra verksam-
heten genomskinlig men också om att skapa öppenhet så att externa parter kunde 
styra och kontrollera sjukvårdsorganisationerna. Förutom de avsedda använd-
ningsområdena för BSc blev det i analysen tydligt att det inom de undersökta 
verksamheterna även hade utvecklats tilldelade användningsområden för BSc. I 
det svenska fallet handlade det om att BSc som instrument skulle legitimera de 
medicinska professionella aktörernas handlande inom landstinget. I de kanaden-
siska fallen handlade det om att BSc skulle legitimera sjukhusets handlande mot 
omvärlden samtidigt som BSc blev ett instrument för sjukvårdsorganisationerna 
att ta till för att försvara sig mot myten om att den offentliga sektorn inte agerar 
rationellt. Det sätt på vilket BSc som instrument omformades och kom att 
användas i de olika verksamheterna fick, vilket analysen visar, slutligen olika 
följder. I det svenska fallet växte ett ömsesidigt ansvar fram bland aktörerna för 
att mäta och förbättra verksamheten. I den kanadensiska kontexten bredde istället 
en redovisningsskyldighet ut sig bland aktörerna, en redovisningsskyldighet som 
bidrog till disciplinering inom sjukvårdsorganisationerna, dock knappast bland 
medicinskt professionella. 

I både den svenska och den kanadensiska sjukvårdskontexten har det huvud-
sakliga syftet med införandet av BSc varit att främja arbetet med att förbättra 
vårdkvaliteten. Den fria översättningsprocessen inom Jönköpings läns landsting 
har bidragit till att aktörer har kunnat omtolka styrinstrumentet och skapa 
specifika mått som gett information för att följa upp det professionella arbetet. 
Den kontrollerade översättningsprocessen i den kanadensiska sjukvårdkontexten 
har däremot medfört att en omtolkning av BSc på medicinskt professionell nivå 
har uteblivit. Det har således aldrig funnits en möjlighet att ersätta de standard-
iserade måtten med mer specifika mått på medicinskt professionell nivå. Genom 
den kontrollerade översättningsprocessen och den slutna representationen har 
BSc kommit att erövras av aktörer som förespråkar företagslogiken. Studien 
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visar att trots att det huvudsakliga syftet med införandet av BSc i olika 
sjukvårdsorganisationer är det samma, så kan styrinstrumentet beroende på hur 
det tillåts att översättas och omformas ta olika vägar. För att förstå hur och varför 
BSc utvecklas och används som det gör i en sjukvårdsorganisation är det således 
inte tillräckligt att se till den tänkta roll som styrinstrumentet skall ha. Styr-
instrumentet BSc eller den tänkta användningen av BSc som ett kvalitets-
instrument är i sig inte sjukvårdens ”sesam öppna dig”. För att förstå utveckling-
en av BSc i sjukvården måste vi istället följa översättningsprocessen och se till 
det som styrinstrumentet kommer att representera och om det sätt på vilket 
styrinstrumentet kommer att praktiskt användas sammanfaller med de normer 
och värderingar som vägleder aktörerna i organisationen.  

När diskussionen om översättning av BSc i sjukvården nu är sammanfattad är det 
hög tid att vända uppmärksamheten till det verkliga fokuset i detta kapitel, 
nämligen att utveckla förståelsen för översättningsprocessen med fokus på hur 
objektivering och materialisering framställs i idémodellen och att utveckla 
förståelsen för mätningars roll i professionella organisationer. I 8.1 diskuterar jag 
översättningsprocessen. I avsnittet lyfter jag bland annat fram att intresse-
konflikter mycket väl kan lyftas in i en diskussion om översättning och att 
materialiseringsbegreppet kan utvecklas genom att inkludera både praktisk 
användning och rutiniserat prat. I 8.2 fokuserar jag på mätningar, dess potential 
och konsekvenser som mätningar kan få då de används i professionella 
organisationer. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av studiens bidrag och 
förslag till fortsatt forskning på området. 

8.1. En utveckling av översättningsprocessen  
Översättningsprocessen och dess olika stadier har över åren kommit att beskrivas 
utifrån flera olika modeller (jfr Latour 1986; Callon 1986; Czarniawska & 
Joerges 1996; Røvik 2000). Medan Latour (1986) har fokuserat på själva 
översättningen eller omtolkningen av den idé som färdas, så har Callon (1986) 
koncentrerat sig på översättarna och hur dessa agerar i en översättningsprocess. 
Den modell som har varit i centrum i denna studie, idémodellen (Czarniawska & 
Joerges 1996), bygger främst på Latours (1986) tankegångar och fokuserar på 
förändringen som materialisering av en idé. Idémodellen beskriver hur en idé 
som sänds från en organisation till en annan lyfts upp från lokal nivå till en 
generell och abstrakt nivå och därefter sänds vidare till andra organisationer. Det 
som modellen sedan fokuserar på är hur den anlända idén går igenom tre olika 
stadier genom vilka den blir allt mer konkret och stabil i organisationen. I ett 
försök att bidra till att utveckla idémodellen och dess framställning skall jag i 
nedanstående text belysa några specifika aspekter, nämligen objektiverings-
stadiet och förtydligandet av en idés förpackning, materialisering som praktisk 
användning och som prat samt betydelsen av att lyfta fram aktörer, intressen och 
konflikter i samband med studier av översättning.   
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8.1.1 Objektiveringsstadiet och en idés förpackning 
I översättningsstudier där författaren följer materialiseringen av en idé brukar en 
väsentlig del vara beskrivningen av hur idén har förpackats. Precis som jag i 
föregående kapitel redogjorde för brukar förpackningen beskrivas som antingen 
lös eller färdigförpackad (jfr Erlingsdóttir 1999). Medan en lös förpackning 
lämnar utrymme för andra aktörer att omtolka idén, ger en färdigförpackad idé 
betydligt mindre utrymme för omtolkning. Den stora skillnaden mellan en lös 
och en färdigförpackad idé ligger alltså i hur stort handlingsutrymmet är för 
aktörer att omforma idén under resans gång. Erlingsdóttir (1999) gör i sin studie 
av två kvalitetssäkringsidéer och deras resa in i hälso- och sjukvården tydligt att 
svårigheterna med att enas kring en enhetlig tillämpningsmodell för en av de två 
kvalitetssäkringsidéerna fick som konsekvens att idén förblev abstrakt och öppen 
för omtolkning. Den svårförpackade idén resulterade i en lös paketering där 
paketeringen kom att släpa efter tolkningen. Det som blir tydligt i Erlingsdóttirs 
studie är att hon i sin bestämning av lös eller färdigförpackad idé samman-
kopplar handlingsutrymmet med svårigheten att besluta om vilken modell som 
skall användas. Det är således antalet modeller att ta till som avgör huruvida en 
idé kan påstås vara lös eller färdigförpackad. Som jag i föregående kapitel gjorde 
tydligt kan resonemanget utvecklas. Det jag här avser att argumentera för är att 
det inte endast är antalet modeller att välja mellan som avgör huruvida en idé kan 
anses vara lös eller färdigförpackad. Även handlingsutrymmet eller friheten att 
kunna skapa något nytt av en viss modell är avgörande. Utifrån resonemanget 
om att en idé kan brytas ner i tre olika beståndsdelar kommer jag här att 
argumentera för att det är hur dessa delar verbaliseras i organisationen som 
påverkar huruvida en idé kan beskrivas som lös eller färdigförpackad. 

Det som tycks avgörande för huruvida vi kan tala om en lös eller en färdigför-
packad idé är det handlingsutrymme som aktörer i en organisation har att 
omvandla idén på dess resa. Ett sådant handlingsutrymme är att, i likhet med vad 
Erlingsdóttir klargör, kunna välja modell. Ett annat handlingsutrymme uppstår i 
samband med val av namn på modellen. Slutligen kan aktörer tilldelas mer eller 
mindre handlingsutrymme i samband med att modellen utvecklas till praktik i 
organisationen. Annorlunda uttryckt kan vi alltså tala om att friheten att kunna 
skapa något nytt av en viss modell är beroende av hur stort handlingsutrymme 
som ges i en organisation i samband med beslut om namn, form och praktik, 
eller som jag i föregående kapitel benämnde dem: en idés emballage (namn och 
form) respektive innanmäte (praktik). Det jag här vill framhålla är att ju klarare 
namn, form och praktik kan uttryckas genom paketeringen, desto mer färdig-
förpackad blir också idén. Mitt påstående kan behöva en utveckling. Paketering 
handlar om att omvandla en idé till ett objekt. Ett objekt uttrycks enligt 
Czarniawska och Joerges (1996) i form av en text, en bild eller en modell. Att 
paketera handlar alltså om att verbalisera en idé, det vill säga att klart uttrycka 
idén i ord och i bild. Ju klarare namn, form och praktik kan uttryckas i idéns 
objektform desto mer färdigförpackad torde även idén upplevas av mottagarna då 
idén sänds vidare i organisationen. Slutsatsen kan illustreras med utvecklingen i 
mina empiriska fall. Inom Jönköpings läns landsting gjorde ledningen genom 
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den initiala paketeringen tydligt att BSc som namn och som en modell bestående 
av fyra perspektiv skulle ligga fast. Vilka mått som skulle användas respektive 
hur det praktiska arbetet skulle ske var däremot upp till kliniker och avdelningar. 
BSc förmedlades alltså till den operativa verksamheten som ett namn och en 
modell bestående av fyra tomma rutor. Namn och modell gick inte att rubba. 
Däremot var det fritt spelrum att fylla de tomma rutorna med innehåll. Den löst 
förpackade idén vittnar om ett tydligt namn, en delvis fastlagd form men en 
öppen praktik. I den kanadensiska sjukvårdskontexten slog MOHLTC och OHA 
istället genom paketeringen fast att ett specifikt namn, en specifik form med 
fastlagda mått och en specifik praktik skulle gälla. Handlingsutrymmet för om-
tolkning blev därigenom betydligt mer begränsat än i det svenska fallet. 
Skillnaden mellan en lös och en färdigförpackad idé vill jag således framhålla 
har att göra med hur väl de tre beståndsdelarna genom paketeringen kan 
verbaliseras. Att endast fastställa ett namn, exempelvis kvalitetssäkring som i 
Erlingsdóttirs fall (1999), resulterar i handlingsutrymme när det kommer till att 
fastställa vilken modell och vilken praktik som skall gälla. Samma sak gäller då 
endast form eller praktik tydligt verbaliseras. En form, exempelvis mätningar 
genom flera perspektiv, skapar utrymme för att fritt välja egna namn och egna 
praktiker. Genom att verbalisera och klart uttrycka flera beståndsdelar blir den 
resande idén alltmer färdigförpackad och homogen. En tydlig verbalisering av 
namn, form och praktik i samband med paketeringen tillsammans med en 
kontrollerad översättningsprocess vill jag således framhålla kan resultera i ett 
krympande utrymme för omtolkning och för att kunna skapa något nytt. En 
slutsats i studien är därmed att objektiveringsstadiet i översättningsprocessen kan 
vidareutvecklas genom en tydligare definition av lös kontra färdigförpackad idé. 
Skillnaden mellan en färdigförpackad och en löst paketerad idé handlar inte 
endast om huruvida det finns en eller flera modeller att välja mellan. Ytterligare 
en viktig aspekt att se till är hur väl verbaliserad en specifik modell är i fråga om 
idéns emballage och uttalade praktik. Ju bättre verbaliserad desto mindre blir 
utrymmet för aktörer att kunna skapa något nytt. 

8.1.2 Materialiseringsstadiet resulterar i både praktisk 
användning och prat 

I idémodellen beskrivs översättningsprocessen som bestående av tre olika stadier 
genom vilka en idé utvecklas. I en första fas omvandlas den abstrakta idén till ett 
konkret objekt genom att den fylls ut med lokala särdrag. I en andra fas 
omvandlas objektet till praktisk användning. I den tredje fasen stabiliseras 
upprepade handlingar till en institution i organisationen. I beskrivningen blir en 
tids- och rumsdimension tydlig. En idé förflyttar sig i rum som ett objekt och i 
tid från idé till objekt till praktisk användning och slutligen till institution. 
Czarniawska och Joerges (1996) gör visserligen ingen åtskillnad mellan tid och 
rum. Istället understryker de att tid och rum endast existerar tillsammans. 
”Movement” occurs in time/space, and in every instance when we accentuate 
space or time, the other aspect is still present, although hidden” (Czarniawska & 
Joerges 1996: 21). Trots att det är svårt att skilja tid och rum från varandra är 
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min uppfattning att det här kan vara intressant att vi för ett kort ögonblick 
uppehåller oss vid denna uppdelning. Jag motsätter mig inte Czarniawska och 
Joerges uttalande om att tid och rum existerar tillsammans. Däremot tror jag att 
beskrivningen av översättningsprocessen kan vidareutvecklas genom att vi ser på 
processen som en progression i vilken en idé blir alltmer konkret.  

I idémodellen beskrivs en idés resa mellan översättningens olika stadier som en 
pågående process där idén blir till objekt som blir till praktisk användning som 
kan stabiliseras i organisationen. Översättningsprocessen kan alltså ses som en 
progression där en idé över tid blir allt mer konkret. Det jag här vill framhålla är 
att materialiseringsstadiet inte endast handlar om praktisk användning. Ett objekt 
kan även materialiseras i form av upprepat och inrotat, ”rutiniserat”, prat. Mitt 
påstående kan belysas med exempel från studiens empiriska material. I den 
kanadensiska sjukvårdskontexten kom BSc som idé att paketeras av MOHLTC 
och OHA till två modeller med färdiga namn, former och uttalade praktiker. 
Modellernas namn blev Hospital Report respektive HAPS/HAA och dessa spreds 
till sjukvårdsorganisationerna i provinsen. Under mina intervjuer blev det tydligt 
att de två rapporterna existerade som objekt bland sjukhusen, det vill säga idén 
hade verbaliserats till en modell. Hospital Report liksom HAPS/HAA var något 
som varje sjukvårdsorganisation deltog i och vars resultat både sjukvårds-
anställda och den breda allmänheten tog del av i samband med den årliga 
rapporteringen. Även om främst namnen men även formen var kända både av 
sjukvårdspersonalen och av allmänheten, var det praktiska arbetet med 
rapporterna desto mer frånvarande. Resultat rapporterades visserligen in till 
MOHLTC och expertgrupperna i Hospital Report, men det materiella avtrycket 
på operativ nivå var näst intill osynligt.  

Det som studien visar är att BSc som idé hade objektiverats och fått ett entydigt 
namn och en entydig form inom det organisatoriska fältet. Genom en upprepad 
och allmän konversation kring objektet hade idén om BSc även kommit att bli 
till ett allmänt och för-givet-taget inslag i sjukvårdskontexten, det vill säga 
objektet hade blivit till en institution på en övergripande nivå i sjukvårds-
kontexten. I likhet med det Meyer och Rowan (1977) framför kan vi här tala om 
att BSc troligen uppfattades som ett modernt och legitimt sätt att styra den 
offentliga sjukvården både av MOHLTC och av samhället i stort. Som jag 
tidigare nämnt blev BSc ett sätt att bryta med myten om att offentlig sektor inte 
agerar rationellt. Att delta i rapporteringen upplevdes därför som tvingande och, 
som jag argumenterat för, resulterade i isomorfism inom det organisatoriska 
fältet. Till skillnad från den progression som beskrivs i idémodellen var 
isomorfism dock inte ett resultat av att den praktiska användningen hade 
stabiliserats inom de enskilda sjukvårdsorganisationerna och därmed institution-
aliserats. Istället visar studien att en idé kan institutionaliseras inom ett organisa-
toriskt fält utan att få något praktiskt genomslag i den enskilda organisationen. 
Annorlunda uttryckt vittnar studien om att en idé kan bli institutionaliserad på en 
övergripande nivå genom en upprepad konversation om objektet. Beskrivningen 
av materialiseringsstadiet kan därmed utvecklas. Stabilisering av en praktisk 
användning är inte det enda sättet att institutionalisera en idé, utan en idé som 
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uttrycks och sprids i form av ett objekt kan lika gärna komma att institution-
aliseras om den föregås av rutiniserat och upprepat prat. Det studien visar är att 
materialisering i form av rutiniserat prat kring BSc förekommer mellan de 
kanadensiska sjukvårdsorganisationerna inom det organisatoriska fältet. I det 
svenska fallet har materialisering i form av praktisk användning istället skett 
inom en enskild sjukvårdsorganisation. Enligt Brunsson (1989) kan prat fungera 
som legitimitetsskapande. Genom prat kan organisationsmedlemmar även över-
tygas om rimligheten i en viss tolkning i en specifik situation (Czarniawska-
Joerges 1988b). Prat kan således fungera mobiliserande. Samtidigt är det viktigt 
att komma ihåg att materialisering genom prat snarare än praktisk användning 
har lättare för att vittna om likformighet mellan organisationer inom ett organisa-
toriskt fält (jfr Forssell & Jansson 2000). En slutsats blir därmed att progression-
en över tid kan ta sig olika uttryck. Medan rutiniserat prat kan få till följd att en 
idé sprids och blir till ett naturligt inslag inom ett organisatoriskt fält relativt 
snabbt, tar det längre tid innan idéns praktiska användning blir till rutin i den 
enskilda sjukvårdsorganisationen. En institutionalisering av en idé behöver 
därmed inte endast ske som en följd av stabiliserad praktisk användning. 
Institutionalisering av en idé kan även ske genom rutiniserat prat.  

8.1.3 Översättningsprocessen och uppmärksammandet av 
intressekonflikter

Ett grundläggande antagande inom studier med fokus på översättning är att 
spridningen av en idé eller en modell över tid och rum ligger i människornas 
händer. Det är människor som avgör om en idé skall falla, modifieras, avledas, 
förrådas eller utökas (Latour 1986: 267). En idé kan alltså inte spridas utan 
människor, eftersom idén i sig själv inte besitter någon spridningskraft. Inte 
heller är spridningen av en idé avhängig en enda människa, eftersom vi inte kan 
tala om någon initial kraft som sätter igång rörelsen i likhet med resonemanget i 
diffusionsmodellen. Människor, eller aktörer, är alltså avgörande för hur en 
översättningsprocess kommer att utveckla sig, hur en ny idé kommer att gestaltas 
och användas och vilken spridning den kommer att få. Trots aktörernas 
avgörande betydelse i tankegångarna bakom översättningsresonemanget, är 
aktörer näst intill osynliga i idémodellen. I de olika stegen gestaltas endast hur 
idén förändras genom att bli till objekt, till praktisk användning och slutligen till 
institution. Det som däremot lämnas vid sidan om diskussionen är den intresse-
konflikt som existerar mellan aktörer och som resulterat i tvister, förhandlingar, 
samverkan och kompromisser mellan olika översättningar. Skandinavisk 
institutionell teori har även kritiserats för att vara svag när det gäller att ta hänsyn 
till hur aktörers översättningar är inbäddade i sociala system (Becker-Ritterspach 
2006). Det jag här vill framhålla är att aktörer och intressekonflikter mycket väl 
kan lyftas in i en diskussion om översättning. För att detta skall ske behöver dock 
modellen utvecklas genom att tydligare belysa översättningsprocessens tre 
stadier, objektivering, materialisering och institutionalisering och uppmärk-
samma hur aktörer i sitt handlande vägleds av olika logiker. Genom tydligare 
fokus på processens stadier, uppmärksammande av olika logiker i kontexten och 
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introducering av begrepp som erövring och fri respektive sluten representation 
vill jag påstå att aktörer och intressekonflikter kan bli mer synliga i diskussionen 
om hur en idé översätts. 

I denna studie har Czarniawska och Joerges (1996) idémodell utvecklas genom 
att jag har gjort en åtskillnad mellan en idés gestaltning och översättnings-
processens olika stadier. Medan gestaltningen visar hur idén förändras, vill jag 
påstå att en diskussion om processens stadier kräver att aktörer tydligare lyfts 
fram. Med andra ord går det att föra resonemang om ifall objektet är löst eller 
färdigförpackat och vilken praktiskt användning som utvecklats i en organisation 
utan att lyfta fram aktörerna. Däremot går det inte att lämna aktörer utanför en 
diskussion om vem som initialt fångat upp idén, vem som paketerat idén, om den 
fortsatta översättningen varit kontrollerad eller fri och hur idén i sådana fall blivit 
bemött av andra aktörer i organisationen. Det som framhålls i denna studie är att 
för att aktörer skall lyftas fram i diskussionen om hur en idé översätts, behöver 
beskrivningen av hur en idé gestaltas kompletteras med en redogörelse för 
översättningsprocessens olika stadier. 

Men en redogörelse för översättningsprocessens stadier är inte tillräcklig om vi 
vill spegla intressekonflikter, förhandlingar och kompromisser som förekommer 
mellan olika aktörers översättningar. För det senare krävs det en diskussion om 
hur aktörers handlande är inbäddade i sociala system. Denna studie visar att 
begreppet logik här kan vara lämpligt. Genom logikbegrepp har jag i denna 
studie kunnat belysa olika uppfattningar om vem aktören är, vilka regler och 
styrformer som aktören finner lämpliga och vad som är ett lämpligt beteende 
utifrån den egna uppfattning. Genom en diskussion om hur aktörer vägleds av 
olika logiker har jag i studien även kunnat föra en diskussion om att intresse-
konflikter kan uppstå mellan olika tolkningar. Som analysen i föregående kapitel 
illustrerar är intressekonflikter mellan olika tolkningar processer som före-
kommer i samband med en översättning och processer som kan hjälpa till att 
förklara varför en idé eller en modell har översatts på ett visst sätt. Vikten av att 
uppmärksamma multipla logiker och heterogenitet mellan aktörer i samband med 
studier av förändring och översättning har påpekats även i andra studier (jfr 
Lounsbury 2007, 2008; Lounsbury & Crumley 2007). Lounsbury (2008) 
argumenterar exempelvis för att fokus på aktörer och organisationer med skilda 
intressen är avgörande för att vi skall kunna förstå hur olika strider utspelas och 
resulterar i nya logiker och praktiker.  

Utifrån diskussionen om olika logiker, intressekonflikter och strävan efter 
inflytande har det i denna studie antytts att en aktör inte är fullt så fri i sitt val att 
omtolka en idé som Latour (1986) och den skandinaviska institutionella teorin 
låter antyda. Istället visar denna studie att aktörer kan begränsas i sitt handlande 
och i sin omtolkning av en idé. För att fånga det senare har jag i denna studie 
introducerat begreppen erövring samt sluten och fri representation. Som studien 
visar kan intressekonflikter resultera i att aktörer gör försök att erövra och få 
enskilt tolkningsföreträde gentemot andra tolkningar. Genom erövring kan de slå 
fast vilka intressen idén skall representera och vilka intressen som skall få 
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etableras i sjukvårdsorganisationen (se avsnitt 7.2.1 och 7.2.2). Genom att 
kontrollera den fortsatta översättningsprocessen kan aktörerna därefter se till att 
det enskilda tolkningsföreträdet består. Utifrån en diskussion om intresse-
konflikter, erövring och representation indikerar studien att det inte är självklart 
att ett NPM-instrument kommer att representera en företagslogik. En avgörande 
faktor för vilken representation ett styrinstrument kommer att få är istället 
utgången av intressekonflikter mellan olika aktörer. För att uttrycka mig med 
Lindqvists (2000) ord kommer aktörer knutna till olika logiker genom 
övertalning, förhandlingar och samspel att försöka sätta sin prägel på den process 
där ett styrinstrument omvandlas. Den intresseinriktning som är starkast och får 
störst inflytande på arbetet kan vi förvänta oss kommer att gå segrande ur 
striden.

Som avsnittets inledande diskussion visar har den skandinaviska institutionella 
teoribildningen och idémodellen kritiserats för att vara svag i termer av intresse-
konflikter, kompromisser mellan översättningar, makt och hur aktörers hand-
lande är inbäddade i sociala system. En slutsats i denna studie är att intresse-
konflikter mycket väl kan lyftas in i en diskussion om översättning. Genom att 
utveckla idémodellen så att denna inkluderar såväl en beskrivning av hur idén 
gestaltas under processens gång som en beskrivning av översättningsprocessens 
olika stadier vill jag påstå att aktörer blir mer synliga i diskussionen. Utifrån ett 
resonemang om logiker kan därefter heterogenitet mellan aktörer och 
intressekonflikter i samband med studier av en översättning understrykas. 
Begreppet logik, vill jag påstå, hjälper oss att nå nya insikter om varför strävan 
efter inflytande, förhandlingar och intressekonflikter uppstår i samband med att 
en modell översätts. Även om skandinavisk institutionell teori är tydlig när det 
gäller att makt inte är något som går att besitta, vill jag påstå att det går att 
diskutera intressekonflikter och strävan efter inflytande i samband med 
översättning. Det senare, visar denna studie, kan fångas genom begreppen 
erövring, kontrollerad och fri översättningsprocess samt sluten och fri 
representation. 

8.2. En utveckling av mätningars roll i 
professionella organisationer 

I föregående kapitel gjorde jag tydligt att tidigare studier har framhållit att 
styrning genom mätningar av beteende eller resultat inte är lämpliga i 
professionella organisationer (Ouchi 1979, 1980; Abernethy & Stoelwinder 
1995). Att styra en professionell organisation med mätningar kan medföra 
negativa konsekvenser för organisationen i form av att oönskat beteende kan 
belönas samtidigt som arbetstillfredsställelsen kan minska. Mintzberg (1983) har 
av denna anledning framhållit att ekonomistyrningens roll i professionella 
organisationer bör vara stödjande snarare än styrande och Ouchi (1979, 1980) 
har talat om att klankontroll snarare än att styrning genom mätningar bör råda. 
Trots detta har styrinstrument som exempelvis BSc implementerats i 
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professionella verksamheter i samband med NPM-idéernas spridning. Studier 
som diskuterat resultaten av dessa implementeringar har visat på olika resultat. I 
vissa fall har styrinstrument särkopplats från den operativa verksamheten (se ex. 
Pettersen & Nyland 2006). I andra fall har de nya styrverktygen mött motstånd i 
organisationen (se ex. Ezzamel et al. 2004). Slutligen har studier visat att styr-
instrument införts och kommit att förändra de professionellas syn på mätningar 
(se ex. Kurunmäki 1999, 2004; Burns & Scapens 2000). Frågan är alltså om 
mätningar har relevans i en professionell verksamhet och om svaret är ja, varför 
införandet av mätningar i sådana fall kan få så olika konsekvenser. I denna studie 
har ett NPM-instrument i tre professionella organisationer studerats. Jag kan 
således inte uttala mig om hur NPM-instrument i allmänhet tas emot då de införs 
i en professionell organisation. Det jag däremot kan göra är att uttrycka vad 
denna studie indikerar.  

8.2.1 Mätningars relevans i professionella organisationer 
Som jag inledningsvis i detta kapitel konstaterade har det huvudsakliga syftet 
med att införa BSc i både den svenska och den kanadensiska sjukvårdskontexten 
varit att främja arbetet med att förbättra vårdkvaliteten. Syftet med mätningarna 
har således varit det samma i de två kontexterna. Trots detta vittnar studien om 
att det bland vissa medicinskt professionella finns en skepsis mot styrinstru-
mentet BSc. Särskilt tydligt blir det i den kanadensiska sjukvårdskontexten där 
Hospital Report och HAPS/HAA inte fått genomslag inom de operativa 
verksamheterna, men där mätningar alltjämt sker vid sidan om BSc utifrån olika 
professionella program. Utifrån analysen kan jag konstatera att mätningar inte 
tycks vara något främmande för aktörer tillhörande den medicinskt profession-
ella logiken. Mätningar utgör en del av vardagen för de medicinskt profession-
ella i deras akademiska arbete med att ta fram evidens för nya metoder och 
rutiner (jfr Aidemark & Funck 2008). Mätningar av det professionella arbetet 
sker även i de båda sjukvårdskontexterna, men i det ena fallet som en del i 
arbetet med styrinstrumentet BSc och i det andra fallet som en aktivitet vid sidan 
om arbetet med BSc. Det jag här vill framhålla är att den kontrollerade 
översättningsprocessen, erövringen och BSc:s slutna representation samtliga är 
faktorer som pekar på att styrinstrumentet BSc inte har fått genomslag i den 
kanadensiska sjukvården. Som Røvik (2000) uttrycker det är kompatibilitet 
mellan det som ett styrinstrument ger uttryck åt och de befintliga normer och 
värderingar som existerar i en organisation viktigt för om ett styrinstrument 
kommer att accepteras eller ej. Då en sjukvårdsorganisation består av aktörer 
som vägleds av olika logiker är det inte svårt att inse att ett styrinstrument med 
en sluten representation kan komma att stöta på motstånd. Utifrån Latours (1986) 
maktdiskussion, torde en ensam tolkning först få genomslag när andra aktörer 
har övertygats om det rätta i denna tolkning. Med utgångspunkten att samtliga 
aktörer inom en sjukvårdsorganisation aldrig kommer att sluta upp bakom en och 
samma logik, torde en erövring av ett styrinstrument och en ensam tolkning av 
vad detta styrinstrument skall representera innebära svårigheter för styr-
instrumentet att få genomslag i den professionella verksamheten. En slutsats är 
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att det således inte är själva mätningarna i BSc som är avgörande för om 
instrumentet kommer att upplevas som relevant för en professionell organisation 
eller ej. Istället vill jag framhålla att styrinstrumentets representation och möjlig-
heten till omtolkning eller till övertygelse är det som avgör huruvida aktörer 
kommer att sluta upp kring och acceptera det nya. Ett NPM-instrument som 
genom en fri översättningsprocess lämnar utrymme för omtolkning torde således 
ha större möjlighet att få genomslag i en professionell organisation än ett NPM-
instrument vars representation är sluten och endast knyter an till en logik. 

Det studien indikerar är dock att det inte endast är representationen och möjlig-
heten till omtolkning som avgör om ett styrinstrument kommer att få genomslag 
i en professionell organisation. Ytterligare en faktor är hur den information som 
mätningarna ger kommer att användas i verksamheten. Ett BSc som i fallet med 
den kanadensiska sjukvårdskontexten har för avsikt att disciplinera den 
medicinskt professionella arbetsstyrkan genom att utveckla en redovisnings-
skyldighet, bör sannolikt leda till ett motstånd från den medicinska professionen. 
Detta eftersom vi utifrån ett professionsteoretiskt resonemang kan konstatera att 
aktörer vägledda av en medicinskt professionell logik inte är villiga att avsäga 
sig sin autonomi för att istället styras av icke-professionella aktörer (se ex. 
Abbott 1988; Parker 1994; Freidson 1994, 2001). Utifrån diskussionen vill jag 
hävda att mätningar inte är något främmande för medicinskt professionella. 
Mätningar kan ha relevans för det professionella arbetet, men styrinstrumentets 
genomslag är beroende av hur den information som styrinstrumentet genererar 
kommer att användas. Genom resonemang om erövring, representation, 
övertygelse och mätningarnas avsikt, vill jag härmed påstå, kan diskussionen om 
mätningar i professionella organisationer utvecklas. Resonemangen hjälper oss 
att förstå varför ett styrinstrument, trots att det har samma syfte i olika 
organisationer, kan få så olika resultat till följd. 

8.2.2 Information som eftersträvas i olika beslutssituationer 
Låt mig fortsätta diskussionen om ett styrinstruments relevans i professionella 
organisationer. Ett krav som blivit allt viktigare i debatten om varför offentliga 
organisationer bör införa NPM-instrument är kravet på transparens (jfr Sahlin-
Andersson 2006). I föregående kapitel slog jag fast att transparens som begrepp 
behövde preciseras och introducerade därför begreppen öppenhet, synliggörande 
och genomskinlighet. Öppenhet sågs som en demokratisk rättighet för utom-
stående att få insyn i verksamheten och dess prestationer, synliggörande 
handlade om att hävda sin verksamhet genom att informera om det dolda och 
genomskinlighet åsyftade att upptäcka orsaker i syfte att genomföra kvalitets-
förbättringar. Det jag här vill framhålla är att preciseringen av begreppet 
transparens pekar på möjligheten att diskutera olika informationsinnehåll som 
eftersträvas i olika beslutssituationer. Beroende på vilka avsikterna med 
införandet av BSc är, kommer olika former av transparens och olika mått att göra 
sig gällande. Låt oss se närmare på mitt senaste påstående. 
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Utifrån dimensionerna om att (1) informationen från ett styrinstrument är avsett 
för aktörer inom eller utanför organisationen och (2) att avsikten med 
mätningarna är att skapa aktivitet eller legitimitet blir fyra olika situationer som 
en organisation ställs inför tydliga. I en situation där informationen från 
mätningarna i styrinstrumentet skall användas för beslut inom den egna 
organisationen och där avsikten med mätningarna är att sätta igång eller stödja en 
pågående aktivitet i verksamheten utifrån den information som styrinstrumentet 
ger, kan jag tala om att transparens i form av genomskinlighet är vad som 
eftersträvas. Mätningarna skall i denna situation hjälpa till att identifiera 
bakomliggande orsaker till ett specifikt resultat och därigenom bidra till att 
förbättra vårdkvaliteten. Styrinstrumentets roll kan här jämföras med det som 
Burchell et al. (1980) beskriver som en lärmaskin. I en situation där informa-
tionen skall användas av aktörer inom organisationen men där avsikten med 
mätningarna istället är att fungera legitimitetsskapande eftersträvas synlig-
görande. Den information som mätningarna genererar är här inte i första hand till 
för att skapa någon aktivitet, utan istället för att visa upp en angenäm bild av den 
egna verksamheten genom att synliggöra det dolda och därigenom bidra till 
skapandet av en positiv uppfattning om verksamheten. Styrinstrumentets roll kan 
här jämföras med det Burchell et al. (1980) beskriver som ett ammunitions-
medel. I en situation där informationen från styrinstrumentet skall användas av 
aktörer utanför organisationen och där avsikten är att skapa aktivitet kan såväl 
genomskinlighet som öppenhet vara det som eftersträvas. Genomskinlighet 
handlar här om att information från mätningar av det medicinskt professionella 
arbetet, som exempelvis information från de nationella kvalitetsregistren eller 
från Hospital Report, jämförs mellan sjukvårdsorganisationer i syfte att lära av 
varandra och därigenom förbättra vårdkvaliteten. Öppenhet handlar istället om 
ifall den information som styrinstrumentet genererar skall användas för att 
genom beslut säkerställa allmänhetens demokratiska rättigheter om rättvis och 
lika vård för samtliga medborgare. Mätningar som här blir relevanta utgörs 
exempelvis av vårdgaranti, tillgänglighet, antal återinläggningar och vårdköer. 
Slutligen kan öppenhet även eftersträvas i en situation där informationen från 
styrinstrumentet skall användas av aktörer utanför organisationen, men där 
avsikten med mätningarna är att skapa legitimitet. Utifrån utgångspunkten att 
legitimitet erhålls då aktörer genom insyn kan ta ställning till om organisations-
medlemmarna agerar rationellt, kan situationen kopplas till strävan efter 
öppenhet. Öppenhet handlar här om att styrinstrumentet skall visa upp en bild av 
sjukvårdsorganisationen som en rationell och effektiv verksamhet. Diskussionen 
kan sammanfattas i nedanstående figur. 
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Figur 8.1. Beslutssituationer och transparens 

Utifrån aspekterna hur god kunskap aktörer som utformar mått har om 
transformationsprocessen respektive hur god kunskap de som skall använda den 
information som måtten producerar har om transformationsprocessen (se figur 
7.1) gjorde jag i föregående kapitel tydligt att mått kan komma att vara specifika 
eller aggregerade och därigenom producera detaljrik eller allmän information. 
Medan ett aggregerat mått som genererar allmän information är svårt att använda 
inom den operativa verksamheten för att bedriva förbättringsarbete, så kan 
aggregerade mått däremot användas för att informera andra aktörer om 
övergripande resultat i verksamheten. I föregående kapitel konstaterade jag att 
det finns en risk med att aggregerade mått kan komma att upplevas som 
överflödiga av den operativa verksamheten. Ett mått som endast är till för att 
informera andra aktörer men vars information inte upplevs som relevant för det 
egna arbetet kan, precis som de kanadensiska fallen vittnar om, komma att få 
dåligt stöd inom den medicinska professionen. Ett specifikt mått som däremot 
ger detaljrik information och som kan användas för att förbättra metoder och 
rutiner på operativ nivå torde däremot få högre stöd av den medicinska 
professionen. Även om jag i min diskussion om måttens aggregeringsnivå endast 
ser till aspekten osäkerhet om orsakssamband, vill jag här framhålla att 
diskussionen om aggregeringsnivå även kan användas tillsammans med 
ovanstående modell för att belysa vilket informationsinnehåll som eftersträvas i 
de olika situationerna.  

I Thompson och Tudens (1959) beslutsmodell som presenterades i kapitel två är 
utgångspunkten att samtliga aktörer inom en organisation eller en beslutsenhet 
upplever samma osäkerhet om prioriteringar av målsättningar och om orsaks-
samband. Min diskussion om måttens aggregeringsnivå i föregående kapitel ser 
endast till aspekten osäkerhet om orsakssamband, men visar att aktörer kan upp-
leva olika stor osäkerhet om orsakssamband och att det därmed blir problem-
atiskt om en aktörsgrupp med hög osäkerhet beslutar om hur mått skall 
formuleras när aktörer med låg osäkerhet är de som skall använda den 
information som måtten genererar. Den roll som redovisningsinstrumenten får 
blir därmed inte lämplig i förhållande till den beslutssituation som uppstår. Det 
som modellen ovan visar är att om avsikten med den information som erhålls 
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från mätningarna är att skapa genomskinlighet för att kunna klarlägga 
orsakssamband och förbättra kvaliteten på vården, krävs specifika mått vilka kan 
generera detaljrik information. I en sådan situation är det således inte lämpligt att 
aktörer med svagare kunskap om transformationsprocessen utformar måtten. I en 
situation där avsikten med den information som måtten genererar är att 
synliggöra och därigenom kunna hävda den egna verksamheten, kan aggregerade 
mått vara mer intressanta. Detta eftersom aggregerade mått kan förstås av aktörer 
med svagare kunskap om transformationsprocessen. Att använda specifika mått 
med detaljrik information i en situation där avsikten är att visa på en verksamhets 
betydelse skulle kunna innebära att informationen blir överväldigande snarare än 
förståelig. Slutligen, i en situation där avsikten med måtten är att skapa öppenhet, 
kan såväl specifika som aggregerade mått bli relevanta. Avgörande för vilka mått 
som här blir relevanta är hur stor insikt de som informationen vänder sig till har 
om sjukvården och dess verksamhet. 

Utifrån resultaten i denna studie kan jag konstatera att mätningar inte är 
främmande i det professionella arbetet. Däremot kan ett styrinstrument som 
bygger på mätningar men som kommit att representera en företagslogik och vars 
mätningar syftar till att disciplinera de professionella snarare än skapa ett 
ömsesidigt ansvar och en öppen dialog för förbättring och utveckling, få svårare 
att få genomslag i en professionell organisation. Professionella låter sig ogärna 
styras (jfr Mintzberg 1983; Freidson 2001), men som studien indikerar kan ett 
styrinstrument användas för att låta professionen styra sig själv. Det som 
framhålls i detta avsnitt är dock att beroende på vilka avsikterna med införandet 
av ett styrinstrument är kommer olika former av transparens att eftersträvas. I de 
olika situationerna gör sig även olika informationsinnehåll gällande. Studien 
indikerar därmed att i skilda beslutssituationer främjas olika mått.  

8.2.3 Mätningars konsekvenser i professionella 
organisationer

Ovan konstaterade jag att mätningar inte är något som är främmande för 
medicinskt professionella, utan istället något som borde vara vardag för dessa 
aktörer i deras sätt att arbeta med nya vårdmetoder. Vidare noterade jag att 
mätningar kan få genomslag i professionella organisationer, men att aktörer i 
olika beslutssituationer strävar efter olika former av transparens i verksamheten 
och därför även fordrar olika aggregeringsnivå på de mått som används. Ett 
styrinstrument vars syfte är att skapa genomskinlighet i verksamheten bör därför 
inte byggas upp av aggregerade mått, utan istället krävs specifika mått vars utfall 
kan ge underlag för att identifiera orsakssamband i verksamheten. Utifrån samma 
resonemang blir det tydligt att ett styrinstrument vars syfte är att synliggöra 
delverksamheter i organisationen för aktörer som är sämre insatta i verksamheten 
med fördel kan byggas upp av aggregerade mått. På detta sätt blir den 
information som måtten genererar allmän och mer lättförståelig för aktörer med 
svagare kunskap om transformationsprocessen. I detta avsnitt avser jag att 
koppla mitt resonemang om mått till diskussionen om ansvarighet. Det jag här 
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kommer att argumentera för är att ansvarighet som tar sig uttryck som 
redovisningsskyldighet kan leda till en jakt efter de perfekta måtten i en 
professionell organisation, medan ansvarighet uttryckt som ömsesidigt ansvar 
istället skapar en större tolerans för att mått inte alltid är felfria.  

Roberts (1991, 1996) har i sin forskning om ansvarighet gjort tydligt att styr-
instrument inte endast bör ses som tekniker vilka objektivt registrerar och blott-
lägger resultaten av en organisations agerande. Att införa och använda ett styr-
instrument, förklarar han, kan även få olika konsekvenser. Utifrån disciplinära 
och socialiserande former av accountability beskriver Roberts hur användningen 
av ett styrinstrument kan resultera i individualiserande eller socialiserande 
effekter i organisationen. Ett styrinstrument som bygger på disciplinära former 
av accountability resulterar i en oberoende och obunden individ som endast upp-
lever sig ha ett externt och instrumentellt ansvar inför sina chefer. Redovisning 
och ansvarighet utvecklas i sammanhanget till en rutin och ett sätt att ställa den 
individuella prestationen i jämförelse med ledningens förväntningar. I före-
gående kapitel beskrev jag att denna form av disciplinerande accountability ger 
till följd att en redovisningsskyldighet gör sig gällande bland sjukvårdens 
aktörer. Den andra formen av accountability, som Roberts deklarerar, skapas 
genom interaktion mellan individer i en organisation och resulterar i att en 
ömsesidig kunskap och förståelse växer fram mellan människor i organisationen. 
En ömsesidighet som omfattar såväl en instrumentell som en moralisk dimension 
och som resulterar i lojalitetskänsla, individuell övertygelse och ömsesidiga 
skyldigheter mot organisationen. Den andra formen av accountability relaterade 
jag till i föregående kapitel som att ett ömsesidigt ansvar gör sig gällande i 
organisationen. Utifrån Roberts uppdelning av olika former av accountability vill 
jag här framhålla att mätningar kan få olika konsekvenser i en professionell 
organisation. Låt oss därför börja med den disciplinerande formen av 
accountability och se till vad mätningar kan resultera i.  

I de fall mätningarna i en professionell organisation görs med syftet att 
disciplinera kommer den individuella prestationen, enligt Roberts (1996) att 
lyftas fram och ställas mot organisationens mål. Redovisningsansvaret och att 
måluppfyllelse upplevs därmed som viktigare än ömsesidigheten mellan 
aktörerna i organisationen. Eftersom de individuella prestationerna även utvärd-
eras och resultaten är något som den individuelle kommer att ställas till svars för, 
blir det väsentligt att de mått som används även mäter vad de avser att mäta. Inte 
minst pekar utvecklingen i de kanadensiska fallen på detta där expertgrupper 
satts som ansvariga för att utveckla ”felfria” mått. Disciplinering, vill jag därmed 
spekulera i, kan resultera i mer noggranna analyser av vilka mått som skall 
användas i verksamheten. Annorlunda uttryckt kan disciplinering resultera i en 
jakt efter de perfekta måtten. 

Som de kanadensiska fallen indikerar finns dock en risk för att fokus på 
disciplinering kan medföra att diskussionen om mätningar stannar vid vad som 
skall mätas, måttkonstruktion och utvärdering av resultat snarare än vid den 
faktiska förändringen i verksamheten.  
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The long held view of “what gets measured gets done” has spurred 
managers to react to intensifying competition by pilling more and 
more measures on their operations in a bid to encourage 
employees to work harder. As a result, team members end up 
spending too much time collecting data and monitoring their 
activities and not enough time managing the project. I have seen 
dozens of teams spend too much time at meetings discussing the 
mechanics of the measurement system instead of discussing what 
to do (Meyer 1994: 96). 

Om avsikten med mätningarna i en professionell organisation endast är att 
fungera som legitimitetsskapande, skulle vi kanske kunna förstå att diskussionen 
stannar vid måttkonstruktion. Men ekonomistyrning handlar även om att styra 
resultat och beteende i en viss riktning, det vill säga att fungera aktivitets-
skapande. Därmed blir en ensidig fokus på hur mått bör konstrueras 
begränsande. Som offentlig myndighet består sjukvårdsorganisationer vidare av 
både interna och externa intressenter med olika intressen. Att samtliga intressen 
skall kunna speglas i de mått som används i organisationen framstår som en 
omöjlighet, inte minst eftersom flera av intressena brukar vara motstridiga 
(Abernethy et al. 2007). Studier har pekat på att när professionellas handlande 
utvärderas genom mätningar kan det resultera i att helhetsförståelsen går förlorad 
och istället ersätts med en isolerat fokusering på att uppnå de mått som är i fokus 
(ex. Agevall & Jonnergård 2007). Ett uttalande från en verksamhetschef vid 
Guelph General Hospital stödjer resonemanget: 

The question always is; are we measuring the most appropriate 
things? And whose agenda is accountability? […] And how do we 
know when we have reached saturation? Wait time is a good 
example. They [politicians] say we let you do an extra 200 
surgeries next year. Well, can we do 200 more surgeries within our 
current complement? What are we trading off to do the extra 200 
surgeries? If we only are accountable for five things, what will 
happen to the other 300 things that need to happen? (Director 
Professional Practice) 

Mätningar som har för avsikt att disciplinera en professionell organisation, kan 
jag således spekulera om, riskerar att få negativa konsekvenser i organisationen. 
Eftersom det är svårt att fastställa felfria mått i en verksamhet som karaktäriseras 
av en komplex transformationsprocess, finns en risk för att arbetet kommer att 
fokusera på jakten efter de perfekta måtten. Komplexiteten i form av multipla 
och motstridiga målsättningar innebär vidare en risk för att ett fåtal mått hamnar 
i fokus vilket kan få till konsekvens att ett missanpassat beteende uppstår i 
organisationen (jfr Ouchi 1979). Men mätningar kan även få positiva konsekven-
ser i en professionell organisation. Låt oss därför se till de socialiserande 
formerna av accountability och vad de kan resultera i. 
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När ansvarigheten kring mätningar och resultat är delad och ömsesidig blir 
mätningar en resurs för integration och koordination snarare än ett instrument för 
dominans (jfr Roberts 1996). Till skillnad från disciplinerande accountability där 
individen ställs till svars för sina handlingar, innebär de socialiserande formerna 
av accountability ett gemensamt ansvarstagande för vad verksamheten presterar. 
Individen blir därför inte heller lika utsatt, vilket även kan speglas i beteendet 
kopplat till mätningar som uppstår i organisationen. I föregående kapitel 
konstaterade jag att socialiserande accountability med resultatet ett ömsesidigt 
ansvar gjort sig gällande i det svenska landstinget. Utvecklingen av mått på 
kvinnokliniken visar även en större tolerans för ”hemmasnickrade” mått eller 
mått som är mindre ”felfria”. Socialiserande accountability, kan jag därmed 
spekulera om, bidrar till högre tolerans mot brister i mått eftersom individen och 
dennes handlande inte är lika utsatt.  

När individen inte i första hand ställs personligt ansvarig för sina prestationer, 
blir måttens sammansättning av sekundär betydelse. Detta borde även innebära 
att risken för att fastna i måttkonstruktioner minskar och att praktisk användning, 
det vill säga vad som behöver göras, i större omfattning lyfts fram i diskussion-
erna. En slutsats blir att ett styrinstrument som införs med syftet socialiserande 
accountability till skillnad från disciplinering lägger vikt vid processer snarare än 
måttkonstruktioner. Att praktisk användning snarare än konstruktioner är vad 
som diskuteras blir även tydligt i Jönköpings läns landsting där PDSA-hjul utgör 
utgångspunkten för diskussioner om mått och mätningar på klinikerna. De 
gemensamma diskussionerna handlar även om att finna nya sätt att mäta för att 
på detta sätt tydliggöra orsakssamband i verksamheten och därigenom kunna 
förändra och förbättra arbetsmetoder och vårdkvalitet. För att återknyta till min 
modell om olika beslutssituationer, kan jag spekulera om att i en situation där 
informationen från styrinstrumentet är avsett för aktörer i organisationen och där 
mätningarna har till syfte att skapa aktivitet, är det lämpligt att socialiserande 
accountability med ömsesidigt ansvar och gemensamma skyldigheter får 
utvecklas. Att förespråka disciplinerande accountability i en sådan situation 
skulle kunna leda till ogynnsamma följder (jfr utvecklingen i de kanadensiska 
fallen).  

Sett till det svenska fallet har socialiserande accountability också kopplingar till 
strävan efter genomskinlighet. De mått som används för genomskinlighet på 
operativ nivå pekar inte specifikt ut någon individ och vad denne presterat. 
Istället är det de gemensamma prestationerna som mäts och som redovisas. Det 
som blir tydligt i studien är att när ingen ensam individ kommer att ställas till 
svars för vad en verksamhet uppnått eller inte uppnått finns det inte heller något 
behov av att fokusera på de individuella resultaten. Istället tycks det som om 
processen och det ömsesidiga ansvaret för att utveckla denna får större betydelse 
i samband med genomskinlighet. Socialiserande accountability, vill jag därmed 
spekulera i, kan resultera i att mätningar används i en professionell organisation 
för att få igång en process kring förbättring. Mätningar vars information syftar 
till att bidra till kvalitetsförbättring snarare än disciplinering torde även i större 
utsträckning välkomnas av medicinskt professionella. Detta eftersom mätning-



234

arna blir ett verktyg för de professionella i deras arbete med att utvärdera och 
förbättra behandlingsmetoder och behandlingsresultat snarare än ett sätt att 
disciplinera och utvärdera det professionella arbetet.  

För att sammanfatta diskussionen kan jag utifrån mina fall konstatera att 
införandet av mätningar i en professionell organisation kan få vitt skilda 
konsekvenser. Beroende på om avsikten med mätningar är att disciplinera och 
skapa ett redovisningsansvar eller ett ömsesidigt ansvar och en lojalitetskänsla, 
så kan fokus för mätningar hamna på konstruktion av mått eller på praktisk 
användning av mått. Vidare har jag framhållit att disciplinering kräver fokus på 
ett fåtal mått, något som kan medföra att ett ensidigt och missanpassat beteende 
skapas. I en så komplex organisation som professionella organisationer trots allt 
är, kan disciplinering genom mätningar få till konsekvens att de positiva 
konsekvenserna uteblir. Därmed kan ett ömsesidigt samarbete kring mätningar 
och analyser av orsakssamband utifrån den information som mätningarna 
producerar istället bli betydelsefullt för om mätningar skall få genomslag och 
någon potential i professionella organisationer.   

8.3. Studiens bidrag 
Den frågeställning som har varit i centrum i denna studie är hur och varför 
styrinstrumentet BSc har översatts i den svenska och den kanadensiska sjuk-
vårdskontexten. Det som studien visar är att ett och samma styrinstrument kan 
komma att resa på olika sätt och ta sig olika materiella uttryck beroende på vem 
som initialt griper tag i den nya idén, hur idén paketeras, hur kontrollerad 
översättningsprocessen är och vad idén kommer att representera. Paketeringen, 
av vem och för vem mått utformas och styrinstrumentets representation påverkar 
i sin tur vilket genomslag BSc får i organisationen och hur styrinstrumentet 
praktiskt kommer att användas. Studien visar att BSc kan bli till ett externt 
instrument för att tydliggöra ansvar och göra jämförelser mellan sjukvårds-
organisationer eller till ett intern instrument för kvalitetsutveckling, men även 
användas av den medicinska professionen i deras strävan efter att hävda sin 
verksamhet. Utifrån en redogörelse för hur BSc har översatts har ambitionen 
varit att i detta sista kapitel utveckla förståelsen för mätningars roll i 
professionella organisationer och utveckla förståelsen för översättningsprocessen 
med fokus på hur objektivering och materialisering framställs i idémodellen. 
Studiens slutsatser och bidrag kan sammanfattas i följande punkter: 

Översättningsprocessen som en progression och en kamp mellan intressen 
I Czarniawska och Joerges (1996) idémodell beskrivs översättningsprocessen 
som en process vilken sker i tre olika steg. I ett första steg blir idéer till objekt. 
Som objekt sprids idén vidare i organisationen och blir till praktisk användning. 
Praktisk användning som sedan upprepas kan i ett tredje steg blir till en 
institution. Den process som Czarniawska och Joerges skildrar visar på en 
progression i vilken idéer över tid får en alltmer konkret form. Med inspiration 
från Erlingsdóttir och Lindbergs (2005) diskussion om att en översättning kan 
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resultera både i homogeniserings- och heterogeniseringstendenser inom ett 
organisatoriskt fält framhåller jag i denna studie att det är relevant att bryta ner 
en idé i namn och form (emballage) samt tänkt praktik (innanmäte). Det som 
denna studie framhåller är att ju entydigare de tre beståndsdelarna verbaliseras i 
organisationen desto mer färdigförpackad framstår idén.  

Att se på översättningsprocessen som en progression i vilken en idé över tid blir 
allt mer konkret medför att vi ser på de tre stegen objektivering, materialisering 
och institutionalisering som att de följer på varandra. Det som denna studie 
indikerar är att det inte endast är objektiveringsstadiet som kan utvecklas genom 
en diskussion om hur en idé förpackas. En slutsats är även att materialiserings-
stadiet i idémodellen kan vidareutvecklas. I idémodellen beskrivs materialisering 
som ett steg i vilket praktisk användning uppstår. Denna studie visar att 
materialiseringsstadiet dock inte endast handlar om praktisk användning. En idé 
behöver inte materialiseras till praktisk användning som därefter stabiliseras och 
blir till rutin för att idén skall komma att institutionaliseras i en organisation. 
Istället visar studien att materialiseringsfasen omfattar såväl praktisk användning 
som upprepat och rutiniserat prat.  

Skandinavisk institutionell teori har slutligen kritiserats för att vara svag när det 
gäller att ta hänsyn till hur aktörers översättningar är inbäddade i sociala system. 
Med hänvisning till Latour (1986) och dennes diskussion om att aktörer inte kan 
besitta makt samt att vi inte kan föra ett resonemang om mikro- och 
makroaktörer har makt förblivit ett orört område inom den skandinaviska 
institutionella teoribildningen. Denna studie visar att begreppet logik är ett 
lämpligt begrepp att använda för att analysera hur aktörer vägledda av olika 
logiker översätter en idé och hur olika översättningar resulterar i tvister och 
förhandlingar mellan aktörer. Genom att introducera begreppen erövring och fri 
respektive sluten representation har studien bäddat för diskussioner om 
intressekonflikter och hur aktörer strävar efter tolkningsföreträde. Tillsammans 
med Erlingsdóttirs (1999) diskussion om fri respektive kontrollerad 
översättningsprocess vill jag påstå att den skandinaviska institutionella teori-
bildningen kan utvecklas genom större fokus på aktörer.  

Mätningar har potential i en professionell organisation
Enligt Ouchi (1979, 1980) är den osäkra kunskapen om transformations-
processen och svårigheten att formulera bra resultatmått avgörande för varför 
mätningar inte bör användas för styrning av professionella organisationer. Den 
komplexa professionella verksamheten, förklarar Ouchi, bidrar till att det är svårt 
att fastställa utgången av en handling. Då utfall varken kan förutses i förväg eller 
med säkerhet fastställas i efterhand blir det även svårt att styra en professionell 
organisation med mätningar av beteende eller resultat. Denna studie ifrågasätter 
antagandet om avsaknad av kunskap om transformationsprocessen i profession-
ella organisationer. Ouchis diskussion tar sin utgångspunkt i ett lednings-
perspektiv, men som denna studie visar kan mätningar mycket väl fastställas och 
användas av medicinskt professionella i ledningsposition med större insikt och 
kunskap om transformationsprocessen. Det som framhålls i studien är att Ouchis 
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diskussion om mätningars potential i professionella organisationer behöver 
kompletteras. Mätningar kan mycket väl ha potential i en professionell organisa-
tion, men betydelsen är avhängig måttens aggregeringsnivå och alltså vem som 
utformar måtten, hur stor insikt dessa aktörer har om transformationsprocessen 
och för vem den information som mätningarna producerar är framställd.  

Förutom den osäkra kunskapen om transformationsprocessen som existerar i 
professionella organisationer, och som enligt Ouchi ger grund för att mätningar 
inte bör användas för att styra professionella organisationer, har studier 
framhållit att professionella ogärna låter sig styras av administrativa styr-
instrument (jfr Freidson 1994, 2001; Parker 1994; Canning & O’Dwyer 2003). 
Studier har visat att ett styrinstrument vars normer är oförenliga med det jag i 
denna studie benämner den medicinskt professionella logiken kan stöta på 
motstånd och i värsta fall särkopplas från den operativa verksamheten (Meyer & 
Rowan 1977; Abernethy & Stoelwinder 1995). Det som framhålls i denna studie 
är att ett styrinstrument kan användas för att låta professionen styra sig själv. För 
att ett styrinstrument skall få genomslag i en professionell organisation bör dock 
idén förbli lös i sin paketering, vara öppen för omtolkning, vara fri i sin represen-
tation och förespråka ömsesidigt ansvar snarare än disciplinering och redovis-
ningsansvar.  

Mätningar skapar transparens, men begreppet transparens bör preciseras 
Ett begrepp som på senare år fått stort genomslag i samhället i stort och i sjuk-
vården specifikt är begreppet transparens (jfr Levay & Waks 2006). Att BSc och 
de mätningar som görs inom modellens ramar används för att skapa transparens 
blir också tydligt i studien. Det som denna studie pekar på är att begreppet 
transparens kan och bör preciseras. Med transparens som den övergripande 
paraplytermen presenteras i denna studie tre underordnande begrepp: öppenhet, 
synliggörande och genomskinlighet. Medan öppenhet avser en demokratisk 
rättighet i samhället för medborgare och deras företrädare att få direkt insyn i det 
arbete som sker, kan synliggörande beskrivas som en professionell strategi för att 
informera sin omgivning om det som tidigare varit dolt i syfte att hävda sin 
verksamhet. Uttrycket ”syns du så finns du”, är här passande. Genomskinlighet, 
slutligen, utgör ett försök till kvalitetsförbättring genom att genomskåda och 
upptäcka orsaker bakom ett visst behandlingsresultat. Huruvida ett styr-
instrument uttrycker öppenhet, synliggörande eller genomskinlighet framställs i 
denna studie som en förklaringsfaktor till varför ett och samma styrinstrument 
kan ta sig olika materiellt uttryck på operativ nivå. Genomskinlighet är den enda 
formen av transparens som förutsätter en aktivitet och en process på operativ 
nivå. Genomskinlighet kan även resultera i att ett ömsesidigt ansvar uppstår 
bland aktörer i organisationen. Öppenhet som bygger på disciplinering kan 
upplevas som främmande av den medicinska professionen. Försök till 
disciplinering kan även komma att resultera i att ett instrumentellt ansvar uppstår 
bland aktörerna i organisationen. Synliggörande, slutligen, handlar om att 
informera och framställa sig själv och sin egen verksamhet i bra dager. 
Preciseringen av begreppet transparens hjälper oss att förstå att olika besluts-
situationer kräver olika aggregeringsnivå på mått och därmed även olika detaljrik 
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information. Preciseringen av begreppet transparens innebär även att det blir 
tydligt att beslutsfattare strävar efter olika former av transparens i olika 
beslutssituationer. 

8.4. Fortsatt forskning 
Utifrån studiens resultat och bidrag har några förslag till fortsatt forskning växt 
fram. Förslagen handlar om vidare studier av översättning av BSc som styr-
instrument, om studier av mätning och sammanlänkning av operativ verksamhet 
med strategiska målsättningar och om utveckling av professionsteoretiska 
resonemang.  

BSc som styrinstrument har fått stort genomslag inom den offentliga sjukvården. 
Som denna studie visar har BSc uttryckt som namn och form utvecklats till en 
del av vardagen inom det kanadensiska sjukvårdsfältet. Även i den svenska sjuk-
vårdskontexten har BSc utvecklats till ett framgångsrikt verktyg. En genomgång 
av erfarenheterna från BSc bland de svenska akutsjukhusen visar att 65 procent 
av de undersökta akutsjukhusen uppgav att de för närvarande använde sig av 
BSc (Aidemark et al. 2009). I denna studie har erfarenheterna från ett landsting 
undersökts. En intressant studie vore därför att genom nya fallstudier undersöka 
om de slutsatser som framkommer i denna studie kan bekräftas av erfarenheterna 
från andra svenska landsting. Det som efterlyses är således fler effektstudier. Har 
BSc bland de svenska landstingen och bland de svenska sjukhusen utvecklats till 
verktyg för disciplinering eller till verktyg för samverkan och ömsesidigt ansvar? 

Som framkommit i denna studie kan en översättning ske på flera nivåer 
samtidigt. Utvecklingen på en nivå påverkar även utvecklingen på en annan nivå. 
Två viktiga aktörer i utvecklingen att institutionalisera BSc som namn och form 
inom det kanadensiska sjukvårdsfältet har varit politikerna i MOHLTC och 
sjukhusorganisationernas representant OHA. I den svenska studien har översätt-
ningen av BSc inom det svenska sjukvårdsfältet varit relativt osynlig. Anledning-
en därtill har varit att Jönköpings läns landsting kan betraktas som den ledande 
aktören på det svenska sjukvårdsfältet när det gäller att implementera BSc. En 
intressant fortsättning på denna studie vore att undersöka översättningen av BSc 
på övergripande nivå inom den svenska sjukvårdskontexten och hur utvecklingen 
på denna nivå har påverkat spridningen och översättningen av BSc inom andra 
landsting. Vilken roll har exempelvis Sveriges Kommuner och Landsting haft för 
spridningen och översättningen av BSc inom det svenska sjukvårdsfältet? Finns 
det andra viktiga aktörer inom det svenska sjukvårdsfältet som har haft 
inflytande på spridningen och översättningen av BSc i Sverige? En genomgång 
av branschtidningar och dokument skulle kunna ge svar på denna fråga och även 
vidareutveckla modellen av översättningsprocessen. 

Styrning genom mätningar av professionella organisationer har beskrivits som 
olämpligt av bland annat Ouchi (1979, 1980). Detta eftersom kunskapen om 
transformationsprocessen och svårigheten att mäta resultat är osäker i en 
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professionell verksamhet. I denna studie har det antagande som Ouchi bygger sitt 
resonemang på ifrågasatts. Utifrån ett ledningsperspektiv kan vi kanske tala om 
en osäkerhet om transformationsprocessen, men utifrån klinikledningens 
perspektiv behöver osäkerhet inte vara fallet. Lämpligheten att använda 
mätningar i en professionell organisation har istället beskrivits som beroende av 
vem som utformar måtten och för vem den information som måtten producerar 
är framställd. För att skapa engagemang för mätningar och få en aktivitet i den 
operativa verksamheten har jag vidare uttryckt att det är väsentligt att måtten inte 
är för aggregerade. En vidareutveckling av diskussionen om mätningars relevans 
i professionella organisationer och hur mått i professionella verksamheter bör 
utvecklas, skulle kunna vara till hjälp såväl för forskare som för praktiker för att 
belysa problematiken kring hur operativ aktivitet kan sammanbindas med 
strategiska målsättningar.  

Intressant utifrån ett professionsteoretiskt resonemang är studiens resultat, att 
transparens uttryckt som synliggörande utgör en professionell strategi. För att en 
profession skall kunna upprätthålla sin professionella status och behålla sin 
autonomi har professioner traditionellt försökt att mystifiera den professionella 
kunskapen och det professionella handlandet (jfr Freidson 2001). Transparens 
har därför betraktats som något som en profession tar avstånd ifrån. Denna studie 
visar dock att transparens kan komma att bli till en professionell strategi för att 
hävda det professionella arbetets betydelse i en organisation. Resultatet vore 
intressant att vidareutveckla. Kan liknande tendenser ses inom andra 
professioner? Är transparens som en professionell strategi lämplig både för 
klassiska professioner och semiprofessioner? Och är det lämpligt att synliggöra 
all professionell kunskap? 
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9. English summary 

9.1. Introduction 
In the last decades, the public sector and the public health care organisations 
have been committed to making substantial changes. The changes are the result 
of numerous reforms and management ideas derived from the greater trend of 
New Public Management. By implementing ideas and models that were 
originally designed for the private sector, public sector organisations strive for 
more efficient ways of controlling and managing the public organisations. This 
study focuses on one such change: the implementation of the Balanced Scorecard 
(BSC) in health care organisations.  

BSC, a management control instrument that was introduced in 1992, is based on 
the idea that measurements from the financial perspective need to be balanced by 
measurements from the customer, internal business processes and the learning 
and growth perspectives. The combination is said to result in long-term 
profitability for the organisation. BSC is also believed to be an excellent 
instrument for managing the implementation of a company’s strategy. Since its 
introduction, BSC has become one of the most popular and widely adopted 
performance measurement models. Much research has been preoccupied with 
this management control instrument (Johnsen 2004). However, studies have 
noticed that an instrument or a model is rarely used in the same way in different 
settings (e.g. Preston et al. 1992; Chua 1995; Malmi 2001). Furthermore, health 
care organisations are usually described as organisations characterized by actors 
with contradictory interests (e.g. Kouzes & Mico 1979; Anell 1990; Östergren & 
Sahlin-Andersson 1998). So even though the global trend shows that BSC has 
grown in popularity and is spread among health care organisations, BSC cannot 
be assumed to have the same meaning and develop in the same way in all health 
care organisations; we expect to see local modifications. Modifications develop 
in relation to the organisational and social context in which the instrument is 
implemented (Miller 1994). As Røvik (2000: 26) states: “Everything 
everywhere, but everywhere different”. With this knowledge it will be pointless 
to ask if modifications will happen. Instead the local modification becomes the 
point of departure for the discussion of what actually happens when BSC is 
implemented in a public health care organisation. This is in the central argument 
of this thesis. By focusing on the local preconditions, the study investigates how 
and why BSC has been modified in health care organisations. 



240

9.2. Theoretical framework and the purpose of 
the study 

Research interest in the management control instrument BSC is not at all new. 
Studies have discussed the difference between BSC and other multidimensional 
performance models (e.g. Epstein & Manzoni 1998; Bourguignon et al. 2004; 
Mouritsen et al. 2005), criticised the logic and the philosophy of BSC (Nørreklit 
2000, 2003), investigated the models’ impact on performance evaluation (e.g. 
Lipe & Salterio 2002) and examined BSC’s importance for organisational 
performance (e.g. Hoque & James 2000; Ittner et al. 2003). Numerous studies 
have concentrated on BSC in health care organisations. However, most of the 
literature on BSC in health care describes success stories or gives normative 
advice on how to implement the instrument. Even though Kaplan and Norton 
(1996a, 2001a, 2001b) as well as other authors (e.g. Malmi 2001; Buhk & Malmi 
2005; Johanson et al. 2006) have shown that BSC needs to and has been 
modified in accordance with the organisational and social preconditions of the 
organisation, few studies have investigated how and why the model has changed. 
Malmi (2001) and Ax and Bjørnenak (2005) have called for more studies to 
answer these questions.  

This thesis investigates the change and modification of BSC in health care 
organisations from a Scandinavian institutionalist perspective (Brunsson & 
Olsen 1990; Czarniawska & Sevón 1996a, 2005; Sahlin-Andersson & Engwall 
2002). The theoretical perspective has its origin in new institutionalism, but has 
expanded the theoretical perspective in two respects: by viewing both stability 
and change as an institutional norm, and by using the concept of translation to 
deepen the understanding of the process of change. From a Scandinavian 
institutionalist perspective, a model or an instrument that is moved from one 
place to another cannot emerge unchanged. To place something in a new setting 
is to construct it anew (Czarniawska & Sevón 2005). The concept of translation 
is here understood as a key concept for understanding what happens. Translation 
refers to the process in which an abstract language is translated into a concrete 
one, and in which words are translated into action. The statement means that that 
it is relevant to pay attention to actors and their room to interpret and modify an 
idea or a model during the process of change. It also means that it is difficult to 
control the results of translation. According to Latour (1986: 267), the spread of 
anything is in the hands of people. It is the people who decide if a model should 
drop, be modified, deflected, betrayed, added to or appropriated. 

This thesis illustrates the translation process by using the “idea model” presented 
by Czarniawska and Joerges (1996). To describe the process and the stages in 
which actors are active in translating the BSC, I will use the concepts of 
objectification, materialisation and institutionalisation. The first stage, 
objectification, describes how a new idea enters an organisation and becomes an 
object filled with local characteristics. During the second stage, materialisation, 
the object is put to practical use in the organisation. Practical use that is repeated 
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can, in a third stage, become stabilised and translated into a taken-for-granted 
institution.  

Figure 9.1. The translation process 

With the Scandinavian institutionalism and the idea model as a theoretical 
framework, it becomes possible to track the interpretations and reinterpretations 
of the BSC. The model describes the complexibility and the ambiguity of the 
translation process, and helps us to understand how and why BSC has been 
modified and is used in a certain way within the health care by noticing actors 
with different interests and various rooms for interpretation. The central research 
question here is how and why BSC has been translated in health care 
organisations. Implicit in this question are three objectives: to follow the 
translation process, to examine the practical use of BSC in health care, and to 
call attention to the ways in which actors have been involved in the process. The 
intention behind the formulation “to follow the translation process” is to analyse 
how BSC has been reinterpreted and modified to fit local preconditions in the 
health care context. The examination of the practical use of BSC entails a closer 
look at the stage of materialisation in the ideal model. According to Czarniawska 
and Joerges (1996) materialisation means that a model or an instrument has been 
translated into action. As I see it, actions refer to how the model is used in the 
organisation. By using the concept of practical use I will draw a distinction 
between how a model is said to be used and how it is actually being used as a 
result of translation. Finally, with the concentration on actors, the intention is to 
illustrate how actors with different interests are involved in disputes, negotiations 
and persuasions while translating the model.   

The purpose of this study is to contribute to the understanding of how a 
management control model influences and is influenced by the medical 
professional context. The ambition is to investigate how BSC has been translated 
in the Swedish and the Canadian health care contexts. Furthermore the purpose is 
to develop our understanding of measurements in professional organisations and 
to develop our understanding of the translation process.  

9.3. The empirical study 
The empirical study is based on three case studies in the Swedish and the 
Canadian health care. In both contexts BSC was introduced more than ten years 
ago. However, the respective translation processes were different. In the Swedish 
county council BSC was introduced by a medical professional and tested in 

Idea Object Practical use Institution

Objectification Materialisation Institutionalisation 
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smaller project groups. In the Canadian health care context, the initiative to use 
BSC among the hospitals in Ontario came from external actors such as the 
Ontario Hospital Association and the Ministry of Health and Long-Term Care.  

When studying how a management control instrument has been translated to fit 
the local preconditions of health care, data must be collected from several 
organisational levels and actors. The empirical material was primarily collected 
through interviews. Thirty-six interviews were carried out with medical 
professionals and administrators from the Swedish county council of Jönköping 
and Cambridge Memorial Hospital and Guelph General Hospital in Ontario, 
Canada. In addition to the interviews, annual reports, budgets, and internal 
materials were collected and observations made to complement the interview 
material. The thick empirical descriptions were then analysed by comparing the 
findings from the three case studies.  

9.4. Results and contributions 
The results of the study can be divided into three parts; (1) BSC: from idea to 
object, (2) with focus on actors, and (3) BSC: from object to practical use. In 
combination, the three parts tell the story of how and why BSC has been 
translated in health care organisations. The results also form a basis for 
developing our understanding of measurements in professional organisations and 
our understanding of the translation process. 

9.4.1 BSC: from idea to object 
The study shows that the idea of BSC took different routes into the health care 
organisations and was objectified in dissimilar ways. In the Swedish case, BSC 
was introduced by a medical professional and tested in smaller project groups 
before it was required in the entire county council. The package around the 
object can be described as unfixed, which resulted in the model being 
reinterpreted in many ways by actors in medical clinics and wards. As a 
consequence of BSC remaining open for translation and interpretation, the model 
was developed in the organisation from the bottom up. 

In contrast to the Swedish case, the translation process of BSC started at a 
principal level in the Canadian health care context. Increased costs for health 
care had led to a growing debate on ways to transform health care organisations 
and make them more efficient. The Ontario Hospital Association, representing 
all hospitals in Ontario, in collaboration with a research team at Toronto 
University, developed in 1997 a BSC called the Hospital Report. The purpose 
was to measure and report on hospitals’ performance and the participation of the 
hospitals was voluntary. Some years later the Ministry of Health and Long-Term 
Care in Ontario issued a second BSC report, this time as an obligatory contract 
between the Ministry and the individual hospital. Since BSC had been initiated 
by external actors who not only decided that the hospitals should use the model 
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but also how the model should be designed and what performance measures 
should be used, the package around the object can be described as fixed. This 
complete object, which left no room for local adjustments and reinterpretation, 
was essentially imposed on the hospitals.  

The study indicates that the different processes from idea to object affected the 
kind of performance measurements that were developed. When external actors 
controlled the translation process by narrowing the room for local adjustments, 
measures became standardized and the information aggregated. In contrast, when 
the translation process was free and there was room for local adjustments, local 
and more specific measures were developed and the information became more 
detailed. Figure 9.2 summarises the discussion of performance measurements 
and actors’ understanding of the transformation process (i.e. the means-ends 
relationships in the organisation). 

Good knowledge of the 
transformation process 

Weaker knowledge of the 
transformation process 

Good knowledge of 
the transformation 
process

Specific or aggregated 
measurements        
Detailed information       
Can be used for improving 
the operational activities 

Aggregated measurements     
General information            
Can result in decoupling

Weaker knowledge 
of the 
transformation 
process

Specific or aggregated 
measurements        
Detailed information  
The information can 
become overwhelming 

Aggregated measurements     
General information    
Can be used for external 
comparison and to inform 
the general public 

Figure 9.2. Actors, their knowledge of the transformation process and 
performance measurements  

9.4.2 Interaction between instrument and context 
The different translation processes did not only suggest that different actors were 
involved in the objectification of BSC. Since the actors involved in the 
objectification also decided if the continuous translation process should be 
controlled or free, this had consequences for the number of interpretations the 
management control model, BSC, would hold. I refer to this as the model’s 
representation. By this I mean that the model came to represent one or more 
interpretations of what BSC was and how it should be used. The study shows 
that the unfixed package and the free translation process in Jönköping’s county 
council resulted in BSC coming to represent several interpretations, here 
described as a free representation. Through the free representation, BSC also 
came to express several logics, i.e. different interests in the organisation (e.g. 
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March & Olsen 1989; Scott 1995; Östergren & Sahlin-Andersson 1998). 
Conversely, in the Canadian health care context, the fixed package and the 
controlled translation process gave rise to a single interpretation of BSC, here 
called a closed representation, and that a single interest came into force in the 
health care organisations.  

The study suggests that a free representation creates room for different 
interpretations and interests to coexist in the organisation. However, at the same 
time, conflicts among interests and attempts to convince other actors of one 
interpretation’s superiority can emerge. A closed representation, in contrast, will 
exclude all but one interpretation. This can in turn result in that some actors will 
perceive the model or the instrument as incompatible with their own interests 
and in accordance with Latour (1986) let the instrument drop.  

9.4.3 BSC: from object to practical use 
After BSC was objectified, it was materialised in different ways in the two health 
care contexts. In the Swedish case BSC was used as an internal instrument for 
planning and reporting, for making comparisons of performance within the 
county council, and for creating transparency within the organisation. In the 
Canadian health care context, BSC became an instrument for defining 
accountability, for making external comparisons between hospitals’ 
performance, and for making the performance of the health care organisations 
transparent. The analysis shows that the discussion of transparency needs to be 
more explicit. In the Swedish case, transparency was about making the 
professional work more visible and about revealing cause-and-effects within the 
operations with the aim of improving the quality of health care. As in the 
Swedish case transparency involved discovering cause-and-effects with the aim 
of improving the health care quality in the Canadian case. However, 
transparency also ensured openness, i.e. that the public gained insight into public 
hospital activities and was able to manage and control the public organisations. 
The discussion of transparency and its meanings is summarised in figure 9.3. 

Figure 9.3. The different meanings of transparency  

The different processes for objectifying and materialising BSC resulted in 
different effects in form of accountability (Roberts 1991, 1996, 2001). In the 
Swedish case a general understanding and reciprocal obligation and solidarity for 

Openness Visibility Hyaline 

Initiative from … External actors Internal actors External/internal 
actors

Information
towards … External actors External actors Internal actors 

With the aim to … Manage and 
control

Inform about the 
concealed Discover causes 

Motive… Democratic right Assert oneself Quality improvements 
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measuring and improving the performance of the organisation grew strong. An 
understanding and reciprocal obligation resulting in what Roberts (1996) calls a 
socializing form of accountability. In the Canadian case, in contrast, the focus on 
defining accountability and measuring and comparing performance among 
hospitals in the form of an accountability agreement individualised the 
accounting. In Roberts (1996: 46) words this contributed to a disciplinary 
practice of accountability, were individuals were preoccupied with how the self 
and its activities would be seen and judged by others.  

In summary, I would claim that the main purpose of BSC in the Swedish and 
Canadian health care organisations was to improve the quality of care. Whereas 
the free translation process in the Swedish case allowed actors to interpret and 
reinterpret the model and to create specific performance measurements in order 
to produce better information for reporting on the professional performance, the 
controlled translation process in the Canadian case resulted in a reinterpretation 
of the model by medical professionals failing to appear. Instead, BSC has come 
to represent the private company’s way of acting and a shift in ideals away from 
public administration and towards the business. The study shows that even 
though the different health care organisations had the same reason for 
implementing BSC, the management control model can take different routes 
depending on how it is translated and modified. The results demonstrate that to 
understand how and why BSC has developed and is used in the health care 
settings it is not enough to study the notional role of the management control 
model. Instead we need to follow the translation process and examine how the 
model’s representation and its practical use are compatible with the norms and 
values that guide the actors of the organisation.  

9.4.4 Contributions of the study 
The purpose of this study has been to contribute to the understanding of how a 
management control model influences and is influenced by the medical 
professional context. The ambition has been to investigate how BSC has been 
translated in the Swedish and the Canadian health care contexts. Further more 
the purpose has been to develop our understanding of measurements in 
professional organisations and to develop our understanding of the translation 
process. Below is a discussion of how the study accomplishes this purpose. 

9.4.4.1 The translation process 
The study shows that our understanding of the translation process can be 
developed in three ways: by clarifying the difference between an object’s fixed 
and unfixed package, by showing that materialisation involves both practical use 
and talk, and by maintaining that actors and conflicts among interests need to be 
discussed when following a translation process.   
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Erlingsdóttir’s (1999) study of two different quality assurance ideas discussed an 
object’s fixed and unfixed package. Erlingsdóttir explains that the more models 
there are, the harder it is for actors to agree on a single interpretation and the 
more unfixed the package becomes. This study continues this discussion. From 
the empirical findings the study shows that an object’s package does not only 
depend on the number of models. How fixed a packaged becomes also depends 
on the freedom and the room for actors to create something new of a certain 
model. With reference to Lindberg and Erlingsdóttir (2005) I discuss how an 
idea can be decomposed into name, form and notional practice. The study 
indicates that the more clearly these three parts are verbalised within an 
organisation, the less room there is to reinterpret the model and create something 
new. The definitions of fixed and unfixed package, respectively, can thus be 
developed. The difference does not just depend on the number of models to 
choose from but also on how clearly an idea’s name, form and notional practice 
are verbalised in an organisation. 

The idea model describes translation as a process whereby an idea is transferred 
into an object which is developed into practical use and can be stabilised and 
turned into an institution (Czarniawska & Joerges 1996). Hence, what the model 
shows is how an idea becomes more solid over time. The Canadian case 
illustrates that even though the practical use of BSC was low in the hospital 
organisations, a repeated conversation around the object had resulted in the idea 
of BSC becoming a generally accepted and taken-for-granted element in the 
health care context. In other words, BSC evolved into an institution at an 
overarching level in the health care context. The study suggests that the concept 
of materialisation can be developed. Materialisation does not just involve 
practical use at the organisational level. An idea can also materialise within the 
organisational field through a repeated conversation around the object (i.e. 
through routinised talk). While routinised talk can result in an idea spreading 
relatively quickly and becoming a natural element in an organisational field, it 
takes longer for the practical use of the idea to become stable in a single health 
care organisation.  

The Scandinavian institutionalism has been criticised for being weak in terms of 
power and in the way in which actors are infused in social systems. With 
reference to Latour’s (1986) discussion on that power does not belong to 
anybody in particular and that we cannot talk about micro and macro actors, 
power has become a taboo subject in Scandinavian institutionalism. This study 
shows that the concept of logic is a suitable concept by which to analyse how 
actors guided by different logics translate an idea and how different translations 
result in disputes and negotiations among actors. By introducing the concept of 
free and closed representation, the study points to a discussion of the conflicts 
among interests and how actors strive for priority of interpretation.  
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9.4.4.2 Measurements in professional organisations  
The study contributes to our understanding by developing the discussion of why 
the same management control instrument can have such various impacts in 
different organisations, by indicating that diverse decision situations promote 
different kind of information, and by speculating on that various forms of 
accountability will result in different activities around performance 
measurements. 

The main purpose for introducing BSC in the Swedish and the Canadian health 
care contexts has been the quality of care. Although the purpose was the same, 
the study shows distrust of the model especially among medical professionals in 
the Canadian health care organisations. Aidemark and Funck (2008) have stated 
that measurements form a part of everyday medical practice. Measurements were 
also used in both health care context, but in the one case as a part of BSC, in the 
other case as an activity apart from BSC. The study suggests that the impact of a 
management control model in a professional organisation not only depends on 
the compatibility between the norms and values that the model gives voice to and 
the norms and values that exists in the organisation. Instead the study proposes 
that the ideas package, how open the idea is to interpretation, the representation 
of the idea, and if the idea advocates mutual or disciplinary accountability are 
factors that influence the impact of a management control model. The latter 
discussion helps us to understand why a management control model, even 
though it has the same purpose, can have such different effect on different 
organisations. 

Transparency is concept that is commonly used in the debate of New Public 
Management (e.g. Levay & Waks 2006). In this study it became clear that BSC 
and the measurements within the model were used for creating transparency. 
However, the study has found that the concept of transparency needs to be made 
more explicit. By dividing the concept of transparency into openness, visibility 
and hyaline, the multiple meanings behind the concept become clearer. The 
specification of the concept also helps us to argue that in different decision 
situations actors strive for a different form of transparency. In a situation where 
measurements are performed to create visibility, the information from the 
measurements is supposed to be aggregated and pleasing so that diverse actors 
can form a positive opinion of the specific operations. When measurements are 
performed to create openness, the information from the measurements should 
illustrate that the organisation is acting in a rational and a legitimate way and 
strive for preserving the democratic rights of the public. Finally, in a situation 
where measurements are performed to create hyaline, the information from the 
measurements is supposed to be specific enough to trigger and support an 
activity and a process for improving the quality of care. Hence, the study 
indicates that in different decision situations, performance measurements are 
supposed to generate and promote different kind of information. 

The processes for objectifying and materialising BSC in the two health care 
contexts had different effects on the form of accountability (Roberts 1991, 1996, 
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2001). Roberts (1996) claims that disciplinary accountability gives rise to 
individual performance being seen and judged by others. In this study I have 
speculated that these situations will result in more careful analysis of the kind of 
performance measures that should be used. Since the individual will be held 
accountable for his or her performance, it becomes essential to measure the right 
thing. In other words, disciplinary accountability may result in a pursuit of the 
perfect measurements. On the contrary, when accountability is reciprocal, 
measurements become a resource for integration and coordination rather than 
dominance (e.g. Roberts 1996). In contrast to disciplinary accountability where 
the individual is held accountable for his or her performance, the socializing 
form of accountability implies a mutual accountability for the performance of the 
organisation. Hence, the individual performance will be less exposed. In this 
study I have speculated that this may result in a higher tolerance for imperfect 
measurements. The findings indicate that the various forms of accountability will 
result in different activities around performance measurements. While there is a 
risk that disciplinary accountability may result in actors becoming stuck in the 
search for the perfect measurements, the socializing form of accountability may 
instead bring about a greater focus on processes and the reciprocal accountability 
for improvements.    
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Bilaga 1. 
 Intervjupersoner 

Titel Organisation Datum 
Politiker
Ordförande i hälso- och sjukvårds-
utskottet Värnamo Jönköpings landsting 2005-04-20 
Vice ordf. landstingsstyrelsen Jönköpings landsting 2005-04-25 
1:e vice ordförande, hälso- och 
sjukvårdsutskottet Värnamo Jönköpings landsting 2005-05-25 
Administrativ personal 
Biträdande sjukvårdsdirektör Värnamo sjukhus 2005-03-17 
Ekonomichef Värnamo sjukhus 2005-01-18 
Personalchef Värnamo sjukhus 2005-04-19 
Ekonomidirektör Jönköpings landsting 2005-05-25 
Landstingsdirektör Jönköpings landsting 2005-05-11 

Utvecklingsdirektör Jönköpings landsting 
2004-10-29, 
2004-12-09 

Ekonomichef, Laboratoriemedicin Länssjukhuset Ryhov 
2004-10-29, 
2004-12-09 

Utvecklingsledare Jönköpings landsting 2004-10-29 

Controller Jönköpings landsting 
2004-10-29, 
2004-12-09 

Director Patient Services Cambridge Memorial Hospital 2006-12-07 
Manager Decision Support & Utilization 
Management Cambridge Memorial Hospital 2006-12-12 
Vice President Health Care Planning & 
Corporate Operations Cambridge Memorial Hospital 2006-10-24 
President and Chief Executive Officer Guelph General Hospital 2006-10-11 
Vice President Diagnostic & Support 
Services & Chief Financial/Information 
Officer Guelph General Hospital 2006-10-11 
Director Decision Support Guelph General Hospital 2006-10-11 

Vice President Corporate Services 
Queensway Carleton 
Hospital 2007-01-22 

Medicinskt professionella 
Narkosläkare, Anestesikliniken Värnamo sjukhus 2005-03-17 
Sjuksköterska, Anestesikliniken Värnamo sjukhus 2005-03-17 
ST-läkare, Kvinnokliniken Värnamo sjukhus 2005-03-18 
Verksamhetschef, Kvinnokliniken Värnamo sjukhus 2005-03-01 
Vårdutvecklare och barnmorska, 
Kvinnokliniken Värnamo sjukhus 2005-02-17 
Vårdenhetschef, Anestesikliniken Värnamo sjukhus 2005-03-17 
Vårdenhetschef, Kvinnokliniken Värnamo sjukhus 2005-02-25 
Undersköterska, Kvinnokliniken Värnamo sjukhus 2005-02-28 
Vårdenhetschef, Anestesikliniken Värnamo sjukhus 2005-03-11 
Verksamhetschef, Anestesikliniken Värnamo sjukhus 2005-03-21 
Chief of Staff Cambridge Memorial Hospital 2006-10-11 
Manager Women's & Children's Health Cambridge Memorial Hospital 2006-12-07 
Director Maternal & Child Services Guelph General Hospital 2006-10-30 
Deputy Chief of Staff Guelph General Hospital 2006-11-06 
Director Specialized Medicine, Day 
Surgery and Pre-Op Clinic Guelph General Hospital 2006-10-30 
Director Professional Practice Guelph General Hospital 2006-10-30 
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Bilaga 2.
Det kanadensiska 

sjukvårdssystemet

Federationen: Har inget direkt ansvar 
för sjukvården. Lagstiftande ram 
(federativ nivå): 
Canada Health Act, 1984 
Canada Health Transfer Regulation, 2004 

Provinserna: Självstyrande med egna 
regeringar, ministrar och departement. 
Ansvarar för finansiering, organisering 
och administration.  

MOHLTC: Ansvarar för administrering 
av hälso- och sjukvård. Planerar, 
finansierar och utvärderar provinsens 
sjukvård. Förhandlar även löner och 
avgifter för medicinsk vård med olika 
läkarförbund.  

LHIN: Ny organization från 2005. 
Kommer att planera, koordinera och 
finansiera hälso- och sjukvården inom en 
viss region. En icke vinstdrivande 
organisation som är ansvarig inför 
MOHLTC. Ungefär likställt med svenska 
landsting. 

Sjukhus: Ungefär 160 stycken till antal. 
De flesta offentliga, icke vinstdrivande 
organisationer som styrs av kommunala 
styrelser eller frivilligorganisationer. 

OHA: Har inflytande på och hjälper till 
att skapa sjukvårdspolicys i Ontario 
genom att försöka inta en ledande roll när 
det gäller förändring, innovation, 
utmaningar och möjligheter.  OHA 
representerar 159 offentliga sjukhus och 
arbetar för att slå vakt om patienter och 
att säkerställa ett resultatorienterat 
sjukhussystem.  

JPPC: Ett partnerskap mellan MOHLTC 
och OHA. Organisationens skall bistå 
MOHLTC i deras beslutsfattande genom 
rekommendationer samt främja 
implementering av sjukvårdsreformer 
inom den bredare reformationsagendan 
för sjukvården.  

Federation

Provinser (13 st)

MOHLTC 
(Ministry of Health and 

Long-Term Care) 

LHINs (14 st) 
(Local Health 

Integration Networks) 

Sjukhus 

OHA
(Ontario Hospital 

Association) 

JPPC 
(Joint Policy and Planning 

Committee) 
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Bilaga 3.
Utvecklingsområden och 

mått, Jönköping 2007 
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Bilaga 4.
Perspektiv och mått 

inkluderade i 2006 års 
Hospital Report 

Perspektiv och mått i Hospital Report, 2006 

System Integration and Change Patient Satisfaction 
Use of Clinical Information Technology Overall Impression 
Use of Data for Decision-Making Communication
Use of Standardized Protocols Consideration
Community Involvement and Coordination of 
Care

Responsiveness

Management and Support of Human Resources 
Healthy Work Environment 
Patient Safety Reporting and Analysis 
Promoting a Patient Safety Culture 
Strategies to Manage the Waiting Process in 
Ambulatory Care 
Performance Management in Ambulatory Care 

Clinical Utilization and Outcome  Financial Performance and Condition 

Readmission: All Medical Patients Total Margin 
Readmission: Specific Medical Conditions Current Ratio 
Readmission: Specific Surgical Procedures Debt Service Coverage 
Readmission: Major Surgical Procedures % Equipment Expense 
Readmission: All Surgical Procedures Unit Cost Performance 
Adverse Events: Nurse-sensitive Medical % Corporate Services 
Adverse Events: Nurse-sensitive Surgical % Sick Time 
Adverse Events: All Medical Conditions Inpatient Nursing Productivity 
Appropriateness: Cholecysystectomy % Registered Nurse Hours 
Appropriateness: Oophorectomy 
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Bilaga 5.
Hur prestationsmått i HAPS 

och HAA kategoriseras 

(Hospital Annual Planning Submission - Completion Guide 2007/08, Ministry of 
Health and Long-Term Care, 2006: 20) 
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