
MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP
VID BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN/BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP

2001:68

Den interna informationshanteringen
inom äldre- och handikappomsorgen

i kommundelen Viskafors

FREDRIK WALLERTZ

��)|UIDWWDUHQ�)|UIDWWDUQD

Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats
– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande av författaren/författarna.



2

Svensk titel: Den interna informationshanteringen inom äldre- och
handikappomsorgen i kommundelen Viskafors

Engelsk titel: The internal information management within a unit of Viskafors
municipality

Författare: Fredrik Wallertz

Färdigställt: 2001

Handledare: Elena Maceviciute, Kollegium 4

Abstract:
                                           The purpose of this thesis is to explore how the internal information

processing and management is carried out within a unit of
Viskafors municipality. Furthermore, to explore and make
recommendations of how the organisation can improve its internal
information management. To get a full picture I have interviewed
people at different levels of the organisation.

                                           The main findings showed that there was a dysfunction in the
internal information processing and management. For example the
study showed that the internal information did not reach out to the
different parts of the organisation due to insufficient information
processing. It also revealed that the staff desired other kinds of
information channels in order to be able to receive information that
would fit their needs and at the same time provide the possibility of
feedback. My assumption was that the organisation should pay
more attention to the role of information and its processing in the
organisation. According to my recommendation they have to apply
for a communication audit to facilitate the information flow in the
organisation and to satisfy the information needs of the
organisation.
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���,QOHGQLQJ

Dagens så kallade informationssamhälle eller kunskapssamhälle präglas mycket av
produktion och konsumtion av information, både i arbets- som samhällsliv. För att förstå och
kunna fungera i denna komplexa och föränderliga värld, behöver vi alla information, men inte
vilken information som helst. Utan det handlar snarare om att kunna selektera ut
informationsbehovet ur dagens rikliga informationsutbud.

Jag har under det senaste året studerat organisationers hantering och förvaltning av
informationsresurser (Information resources management). Eftersom jag är intresserad av hur
man inom organisationer hanterar information (informationsresurser) och sprider information
till organisationens olika delar, anser jag det intressant att göra en empirisk undersökning
inom detta område. Ytterligare en bidragande orsak till mitt ämnesval var Jan Strids bok
,QWHUQ�NRPPXQLNDWLRQ (1999), där han något tillspetsat menar att det är kommunikationen som
skapar organisationen, vilket ger en indikation på kommunikationens och informationens
betydelse för organisationen. Ett huvudsyfte med organisationer är ju att de på något sätt
måste få organisationens olika delar, eller om man så vill subsystem, att samverka för att få en
fungerande helhet.

I dagens samhälle är både sändaren och mottagaren medvetna om behovet av information. Till
exempel så förväntar sig medarbetarna på de olika nivåerna i organisationen att de skall få
information om vad de skall göra och hur, dessutom vill de veta varför de skall gör det och
vad utkomsten kommer att bli. Det är också så att många av dagens arbetsuppgifter till
skillnad mot gårdagens ställer högre krav i form av ökad kunskap, eller åtminstone en annan
typ av kunskap,  på dem som skall utföra dem, vilket också leder till ett ökat behov av
information på alla nivåer inom en organisation. Det är därför viktigt för organisationen att se
till så att de enskilda medarbetarna får "rätt" information och att de får informationen i "rätt"
tid, för att organisationen skall fungera på ett bra och effektivt sätt. Jag menar att om man inte
tillgodoser behovet hos organisationens delar (de enskilda individerna), kommer man inte
heller att tillgodose organisationens behov och dess målsättningar med sin verksamhet. Enligt
Jan Strid (1999, s. 32) är informationens viktigaste funktion inom en organisation att motivera
medarbetarna och få dem att sträva åt samma mål, det vill säga att det gäller att få
medarbetarna att ställa upp på organisationens policy - att känna sig delaktiga. Det är därför
viktigt för en organisation att se till så att informationen och kommunikationen fungerar på ett
"bra" sätt mellan och inom organisationens hierarkier. Om man beaktar den aspekten  kanske
man ytterligare kan få en förståelse för betydelsen av kommunikation och information i
organisationen. Ett av huvudsyftena med kommunikationen i en organisation är att förbättra
och öka produktiviteten. Andra syften kan vara att man vill förbättra arbetsmiljön, göra en
organisationsförändring, ändra produktionsprocesser, etc. Men till syvene och sist är
huvudsyftet med information och kommunikation att uppnå organisationens målsättningar.

När jag fick syn på en folder från Borås kommun angående förslag till examensarbete, där ett
av förslagen handlade om att studera en av Borås tio kommundelars externa och interna
informationsspridning, såg jag en möjlighet att tillämpa mina erhållna kunskaper samt
utveckla dem, samtidigt som jag skulle kunna tillgodose en organisations intresse och behov.
Jag ringde upp kontaktpersonen, kommundelschefen Jan Darell, och bokade in ett möte med
honom för att diskutera igenom deras önskemål och mina egna tankar och funderingar kring
uppgiften. Vi kom under det här mötet fram till att jag skulle fokusera min studie på den
interna informationshanteringen. Vi ansåg dock att uppgiften skulle bli alltför komplex om
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hela kommundelens interna informationshantering skulle studeras (det är cirka 400 anställda i
kommundelen, fördelade inom fem olika verksamhetsområden). Vi kom därför fram till, i
samråd med Göran Carlsson, verksamhetschef för äldre- och handikappomsorgen, att studera
en av de större enheterna inom kommundelens organisation, nämligen äldreomsorgen. Vi
ansåg dessutom att resultatet av att studera den utvalda enheten skulle kunna ge en indikation
på hur den interna informationshanteringen fungerar som helhet för de olika enheterna inom
kommundelen.

����6WXGLHQV�V\IWH

Syftet med den här magisteruppsatsen är att kartlägga hur den interna
informationshanteringen fungerar inom äldreomsorgen i Viskafors kommundel. Vidare är
syftet att se hur man skulle kunna förbättra den interna informationshanteringen.

För att kunna uppnå det övergripande syftet med den här studien, så kommer även följande
frågeställningar att besvaras i uppsatsen:

Vilka kanaler används för den interna informationen?

Hur sprids information i och emellan de hierarkiska nivåerna i organisationen?

Vilka för respektive nackdelar har de olika informationskanalerna i organisationen?

Vilken information får personalen?

Upplever personalen några problem med informationen?

Vilken information känner personalen ett behov av?

����6WXGLHQV�UHOHYDQV

Enligt Orre och Palm (1995, s. 125) finns det delade meningar om huruvida studier eller
forskning om internkommunikation  har någon praktisk relevans, det vill säga att det finns
vissa som menar att den är svår att tillämpa i det verkliga arbetslivet. Jag menar dock att den
interna kommunikationen hänger samman med den interna informationshanteringen, det vill
säga hur information sprids och hanteras inom organisationer. Att information är en
betydelsefull faktor för alla organisationer i dagens samhälle tror jag ingen betvivlar. Enligt
Orre och Palm (ibid, s. 126) är det ganska uppenbart att ett öppet kommunikationsklimat är
bättre och effektivare än ett slutet och att för mycket information kan leda till att väsentlig
information tappas bort. Vidare menar de att studier om internkommunikation är relevant,
eftersom de kan ge organisationen ett analytiskt redskap för att beskriva den interna
informationsproblematiken. Det är just i detta som jag ser nyttan och relevansen med att
studera den interna kommunikationen i min fallstudie, eftersom jag anser att den interna
kommunikationen hänger samman med den interna informationshanteringen och/eller
informationsförmedlingen. Och eftersom vi inom det biblioteks- och
informationsvetenskapliga området delvis studerar organisering och hantering av information,
finner jag att den här studien faller inom ramen för denna vetenskapliga disciplin.
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����%HJUHSSVGHILQLWLRQHU

������%HJUHSSHW�LQIRUPDWLRQ

Enligt Höglund och Persson (1985, s. 42) finns det ingen enhetlig och accepterad definition av
begreppet information, vilket bland annat beror på att begreppet används inom en rad olika
discipliner såsom lingvistik, informatik, etc. Ordet information kommer ursprungligen från
latinets informare, vilket betyder att forma och/eller ge form åt Buckland (1991, s. 3)
definierar bland annat information som sak, kunskap och process. Krokan (1998, i Höglund,
1999, s. 7) definierar begreppet enligt följande "Information D (dokument) är alla meddelande
(ljud, bilder, texter, dokument etc) som är skapta med avsikt om att vilja förmedla något till
en bestämd eller obestämd mottagare".

������%HJUHSSHW�NRPPXQLNDWLRQ

Ordet kommunikation kommer från latinets "communicare" och betyder ungefär "göra
gemensamt", det är basen för kommunikationen, för relationer och för samhället som helhet
(Engquist, 1994, s. 41). Theodorson och Theodorson (1969, i Windahl and Signitzer with
Olson, 1992, s. 6) definierar begreppet kommunikation som: "the transmission of information,
ideas, attitudes, or emotion from one person or a group to another (or others), primarily
through symbols". Rogers och Kincaid (1981, i Windahl and Signitzer with Olson, 1992, s. 6)
definierar begreppet kommunikation på följande sätt: "a process in wich the participants
create and share information with one another in order to reach a mutual understanding".

Som vi kan se av ovanstående resonemang så är distinktionerna mellan de båda begreppen
kommunikation  och information många gånger hårfin och tycks ofta överlappa varandra. Då
jag har läst en del litteratur kring internkommunikation, så tycks man använda sig av
begreppet interninformation (se till exempel Larsson & Rosengren, (red), 1999) synonymt
med internkommunikation. Man kan ju alltid ställa sig frågan om det verkligen finns en klar
och tydlig distinktion dem emellan och om det behövs?

När Jan Strid i sin bok ,QWHUQ�NRPPXQLNDWLRQ (1999, s. 11) använder sig av begreppen
information och kommunikation, så menar han att informationen är själva budskapet medan
kommunikationen är själva flödet av informationen mellan två eller flera människor. Jag
kommer att använda mig av Strids definitioner. Jag vill dock tillägga att kommunikationen
inte nödvändigtvis måste vara direkt mellan två eller flera människor, utan att den också kan
ske mellan människa och datasystem, brev, tidning, anslagstavlor, etc. Jag ser således på
kommunikationen som en process i vilken information förmedlas och att båda dessa begrepp
utgör en del av själva informationshanteringen.  Under uppsatsens gång kommer jag inte att
särskilja på begreppen, utan de kommer att användas synonymt där inget annat anges. Detta
beror dels på att de många gånger används synonymt i den litteratur som jag studerat, dels
skulle det i sig kräva en uppsats att utkristallisera begreppens olika innebörder, vilket inte är
den här uppsatsens primära syfte.

����%DNJUXQG

Jag kommer här nedan att kort presentera för läsaren av denna uppsats hur ledningsfunktionen
och beslutsfattandet kan se ut i kommunala organisationer, eftersom det just är en kommunal
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organisation som denna studie fokuserar sig på. Detta görs vidare för att jag anser att
ledningsfunktionen och beslutsfattandet är av betydelse för hur informationen hanteras inom
en organisation. Dessutom genomförde Borås kommun en decentralisering för ett antal år
sedan genom skapandet av tio stycken kommundelsnämnder, och det är just en av dessa
kommundelsnämnder som den här studien handlar om. Vidare kan man också tala om en
decentralisering när det gäller medicinhanteringen, eftersom sjuksköterskorna delegerar en
viss del av medicinhantering till undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen. En
del av den här studien innefattar således en del av hur den medicinska
informationshanteringen fungerar i och emellan de hierarkiska nivåerna i kommundelen.

������/HGQLQJVIXQNWLRQHQ�L�NRPPXQDO�YHUNVDPKHW

Enligt Ingemund Hägg (1991, s. 85) är det framför allt kommuner och landsting som
expanderat kraftigt under de senaste decennierna inom den offentliga verksamheten. Inom
kommunerna är det politikerna som har huvudansvaret för all förvaltning - såväl beredning
och bestämmande som verkställighet. På kommunal nivå talar man idag om en övergång från
regelstyrning till målstyrning, vilket innebär att det är politikerna som skall besluta om målen
medan förvaltningen får en ökad frihet att välja medel för att uppnå de utsatta målen. I ett
betänkande från kommunallagskommittén (SOU 1990:24) talar man om en ökad delegering
av frågor från politikerna till tjänstemännen: "Det kan bli nödvändigt att de anställda får
ökade befogenheter och ett större ansvarstagande i fråga om verksamhetens bedrivande. Ökad
delegering av befogenheter till de anställda är också ett viktigt medel för att förbättra servicen
och effektiviteten." (ibid, s. 124). Man kan här ställa sig frågan om de ökade befogenheterna
och ansvarstagandet enbart skall gälla tjänstemännen eller om det också inkluderar samtliga
anställda inom en förvaltning, såsom exempelvis de anställda inom äldreomsorgen.

Vidare menar Hägg (1991, s. 86) att det är mycket svårt att dra några klara skiljelinjer mellan
tjänstemännen och politikerna, liksom mellan medlen och målen. Vidare skiftar
förvaltningschefernas handlingsfrihet av hur politikerna i de olika nämnderna arbetar.
Dessutom påverkas relationerna mellan nämnderna och förvaltningarna av hur stabilt det
politiska majoritetsförhållandet är. I en kommunal styrelse eller nämnd ingår vanligen
oppositionen, vilken kan sägas avspegla en oenighet snarare än ett handlingskraftigt organ.
Med tanke på de kommunala organens sammansättning av olika intressenter är det tveksamt
om de kan fungera som ett team som på bästa sätt främjar själva verksamheten. Således kan
man konstatera att situationen för en förvaltningschef (till exempel en kommundelschef)
skiljer sig ganska markant från exempelvis en VD:s situation som vanligen jobbar mot och
med en homogen intressegrupp.

������'HFHQWUDOLVHULQJ

Med decentralisering menas vanligen att beslutsrätten eller påverkandemöjligheten flyttas ut i
organisationen. Chefer brukar vanligen berömma sig själva när de genomfört en
decentralisering. Problemet är bara att den egentliga delegeringen av beslutanderätten endast
bara flyttat sig ett eller ett par steg ut i organisationen. Anställda på de lägre hierarkiska
nivåerna kanske till och med fått ännu mindre möjlighet att påverka än tidigare (Olve, 1991, s.
95). Vidare menar Olve att decentralisering är ett måste, eftersom mänskligheten har sina
begränsningar. Han menar att ingen mänsklig varelse kan hantera hur mycket information
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som helst eller veta precis allting. Dessutom anser han att en decentraliserad organisation kan
operera snabbare och känna högre motivation än en centralstyrd organisation (ibid, s. 95).

Vanligtvis skiljer man mellan horisontell och vertikal decentralisering. Den horisontella
handlar om att beslutanderätten eller ett ökat inflytande flyttas till specialister av olika slag
inom organisationen. Inflytandet kan också läggas ut på en beredning av olika beslut. När
man talar om den vertikala decentraliseringen så tänker man vanligen på delegering i vidare
bemärkelse än i den horisontella. Det vill säga att delegeringen av inflytande når ut till de
flesta delarna i organisationen (ibid, s. 95).
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���,QIRUPDWLRQ�RFK�NRPPXQLNDWLRQ�L�RUJDQLVDWLRQHQ

Det här kapitlet (kapitel 2) och följande kapitel (kapitel 3) kommer att utgöra den här
uppsatsens teoretiska ramverk, vilka kommer att ligga som grund för den fortsatta uppsatsens
innehåll och struktur, samt för analysen av den empiriska datan.

����2UJDQLVDWLRQVWHRUL

Organisationsteori är den teoretiska grunden för studiet av organisationer. Men vad menar vi
egentligen med organisation? Generellt kan vi hävda att en organisation är två eller flera
individer som genom upprätthållande av relationer och arbetsfördelning försöker att uppnå ett
mål. Paul Flaa definierar en organisation enligt följande: ”organisation är ett medvetet, stabilt
och målinriktat samarbete mellan människor.” (Flaa, 1998, s. 9). I detta ligger för det första
att det måste vara mer än en person för att utgöra en organisation och för det andra är det
nödvändigt att ha någon form av strukturering av relationer mellan människor. Med struktur
menas att det finns ett fast mönster för hur arbetet fördelas mellan individer och med
relationer menas att det finns en fördelning av makt, ansvar och en medveten koordination för
att nå vissa mål. Jag har inte till avsikt att diskutera organisationsteorin på ett tvärvetenskaplig
angreppssätt i sin helhet, eftersom organisationsteorin är en bred och komplex
samhällsvetenskaplig disciplin som innefattar nyckelord och termer som exempelvis:

Organisation Resurser Marknader
Funktioner Autonomi Hierarkier
Kompetens Makt Byråkrati
Interaktion Relationer Kontrakt
Rationalitet Formella roller Nätverk
Information Kommunikation Integration
Sociala nätverk Målsättningar Täthet

Därför nöjer jag mig med ovannämnda relativt enkla och vanliga definition av organisation
och försöker istället att ta upp och diskutera organisationsteorin till viss del utifrån
information och kommunikation som berör detta arbete. Syftet här är att göra en kortfattad
illustration av teorier och metoder för att analysera relationer mellan aktörer inom
organisationen, som en social struktur.

Det som binder samman individer och dess relationer inom en organisation kallar jag för
struktur eller sociala nätverk. Därför kan relationer inom organisationer studeras utifrån ett
nätverksperspektiv, där de kommunikationer som upprätthålls inom organisationer och den
informationen som hanteras där emellan tydliggöras. För ett antal aktörer, antingen de är
människor, enheter eller organisationer , kan man utforma en karta över vem som är i kontakt
med vem och vilken information som utbyts mellan dem. I ett nätverk kan man teckna upp
vilka som känner varandra och som är i kontakt med varandra. Den placeringen som enskilda
aktörer har i strukturen kan vara avgörande för deras tillgång till resursen information, liksom
deras interaktion och kommunikation med andra.

Talcott Parsons (1937, i Boglind, 1998, s. 42) relaterar strukturen till funktion på ett sätt som
grundar sig på Max Webbers organisationsteori. Resultatet av Parsons verk och hans
kommande uppsatser blev ett storslaget teoretisk system, en sociologisk världsbild, som
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omfattar de strukturer och de funktioner som antas vara gemensamma för alla sociala system
(exempelvis stora och små organisationer). Enligt hans synsätt kan ett system inte fungera och
överleva utan att vissa grundläggande problem löses. Han urskiljer fyra funktionella
förutsättningar som gäller för varje system, vilka han kallar för ”AGIL-schemat” (ibid, s. 43):

1. Systemet måste kunna anpassa sig till sin yttre miljö (Adaption).
2. Systemet måste kunna nå de mål som definieras som en följd av strävan till adaption

(Goal-attainment).
3. Systemet måste ha en tillräcklig inre sammanhållning och samordning för att målet skall

nås (Integration).
4.  Den inre sammanhållningen måste bevaras och återskapas genom att medlemmarna

införlivar systemets normer (Latency)

Individen och kopplingen mellan individ och struktur får en självklar utgångspunkt i Parsons
teoretiska perspektiv och analys av alla levande organismer (till exempel organisationer).
Medan de nya tankegångar fokuserar sig på nätverksorganisation i stället för att enbart ta sin
utgångspunkt i strukturen.

Enligt Choo (1996, s. 22) har många organisationsteoretiker, bland annat Simon (1957, 1967),
March (1965) och Weick (1969, 1979) insett informationens roll i analysen av organisationer
och betraktat organisationer som informationshanteringssystem. Men enligt Choo finns det
ingen enhetlig teori för detta synsätt, eftersom forskningen inom ämnet tar upp olika aspekter
av informationen. I det här arbetet kommer jag också att utgå från organisationsteorin som tar
hänsyn till informationens roll inom organisationen och de olika kanaler där informationen
hanteras.

����2OLND�SHUVSHNWLY�Sn�NRPPXQLNDWLRQHQ

Det finns två huvudsakliga perspektiv då man ser på kommunikationen i organisationen. Det
ena är konfliktperspektiv och det andra är konsensusperspektiv. I det först nämnda finns det
ofta motsättningar mellan ägare och arbetare och kommunikationen är vanligen av
manipulativ karaktär. I konsensusperspektivet ser man att alla i organisationen arbetar åt
samma mål och här är kommunikationen av deltagande karaktär (Strid, 1999, s. 36).

Hannagan (1998, s. 277-280) redogör bland annat för tre andra typer av perspektiv som man
kan ha på kommunikationen. Dessa är det mekaniska perspektiv, det psykologiska
perspektivet och det systeminteraktiva perspektivet. Det mekaniska perspektiv koncentrerar
sig på kommunikationskanalerna och på själva överföringen av informationen och/eller
meddelandet. Ur det här perspektivet ser man kommunikationen som en linjär process, där
sändaren påverkar mottagaren. Det vill säga att kommunikationen är enkelriktad. I det
psykologiska perspektivet fokuserar man sig på individers speciella egenskapers, såsom
personlighet, ideologi, etc, och deras påverkan på hur kommunikationen tolkas. Ur detta
perspektiv ser man kommunikationen i organisationen som en interpersonell aktivitet och att
individer påverkas som informationshanterare av hur de ser på sig själva, hur de uppfattar
makten och kontrollen i organisationen, deras arbetsförväntningar, etc. Det systeminteraktiva
perspektivet har likheter med det mekaniska perspektivet, genom att det studerar gruppers och
individers yttre beteende, och undersöker hur och med vilken frekvens
kommunikationssystem används. Systeminteraktiva perspektivet studerar framför allt
formerna och de kontinuerliga mönstren i meddelandebeteendet. Skillnaden på det
mekaniska- och systeminteraktiva perspektivet är att det senare perspektivet inte betraktar att
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individer "gör" kommunikation, utan att individer blir "delaktiga" i kommunikationen. Detta
perspektiv har framför allt använts då man har studerat kommunikationen mellan överordnad
och underordnad, till exempel, kommunikationen mellan chefen och den anställde arbetaren.

Jag anser att de att det är ytterst svårt att enbart ansluta sig och förlita sig på ett av
ovanstående perspektiven, eftersom alla kan förekomma i en reell kommunikationssituation.
Det ena behöver ju inte utesluta det andra. Dessutom anser jag att valet av "passande"
perspektiv påverkas av mina frågeställningar (se uppsatsens syfte). Till exempel har jag för
avsikt att se vilka kanaler som används för den interna informationen, det vill säga hur den
interna informationen kommuniceras och så vill jag veta hur informationen kommuniceras
mellan organisationens hierarkiska nivåer. Om man ser till den första frågan så bör jag kanske
ansluta  mig till det mekaniska perspektivet medan jag på den andra frågan kanske bör hålla
mig till det systeminteraktiva perspektivet. Skulle jag dessutom, vilket är min avsikt, vilja
veta hur individer uppfattar kommunikationen inom en organisation borde jag kanske inta ett
psykologiskt perspektiv. Det jag vill ha sagt är att samtliga perspektiv kan göra sig gällande
för den här studien.

����7Yn�W\SHU�DY�LQIRUPDWLRQ�RFK�NRPPXQLNDWLRQ

Inom organisationer brukar man tala om två olika typer av information och kommunikation:
den formella och den informella. Den formella kan sägas vara den som följer
organisationsstrukturen, det vill säga den som initieras uppifrån och ner i organisationens
hierarki, medan den informella "bara finns" i organisationen. Då man skall undersöka en
organisations sätt att fungera, till exempel hur kommunikationen och information fungerar i
organisationen, så måste man beakta båda två (Strid, 1999, s. 21). Enligt Hannagan (1998, s.
267) är det först på senare år man har blivit medveten om att den informella kommunikationer
är minst lika betydelsefull som den formella. Min studie fokuserar sig dock på den formella
informationshanteringen

����+XU�HQ�RUJDQLVDWLRQV�LQWHUQD�LQIRUPDWLRQ�E|U�YDUD�XWIRUPDG

Enligt Orre och Palm (1995, s. 124-125) räcker det med fyra ord för att beskriva hur en
organisations interna information bör vara utformad. Dessa är öppen, saklig, ärlig och snabb.
Öppenheten handlar om att man alltid skall ge en så öppen och fullständig information som
möjligt. Dessutom bör man motivera varför man ibland bör avstå från information och inte,
vilket är vanligt förekommande i dagens organisationer, varför man skall ge information. Jag
anser dock inte att det ena behöver utesluta det andra, det vill säga att man bör motivera
oavsett om man ger eller inte ger information, så att alla medlemmar i organisationen förstår
de bakomliggande orsakerna för organisationens informationshantering.

Vidare menar Orre och Palm att det är en självklarhet att informationen måste vara saklig. Om
vi får felaktig information från någon, så har vi svårt att lita på den personen nästa gång han
eller hon vill informera om något. Det handlar således om informationens och/eller
informatörens trovärdighet. Om mottagaren av informationen tvivlar på sanningshalten i
informationen, så kommer den i längden aldrig att nå fram.

Ärlighet handlar om att mottagaren av informationen måste kunna lita på att det finns ett
ärligt uppsåt med den, vilket också kan sägas ha med trovärdigheten att göra. Alla kan vi ge
felaktig information, vilket kan bero på att informationen grundar sig på en felaktig
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bedömning i exempelvis en sakfråga. Ny fakta kan framkomma, vilket ändrar
förutsättningarna. Dessutom  behöver ju nödvändigtvis inte det som var sant idag, vara sant i
morgon. Om mottagaren  tror på ett ärligt uppsåt med informationen, så accepterar denne
också sådana förändringar av informationen, vilket han eller hon inte kommer att göra om de
misstänker att informationen är av manipulativ karaktär.

Snabbhet handlar om att det gäller att ta initiativ i informationsförmedlingen. Det vill säga att
den som ger förstahandsinformation alltid får ett övertag. Den sekundära informationen i
organisationen ställs alltid i relation till den primära. Ett vanligt förekommande problem i
organisationer är den ryktesspridning, som skapas av sådana som saknar fullständig
information, vilket skadar den primära informationen. Men genom att ge "ryktesspridarna"
korrekt och fullständig information kan effekten av den primära informationen ökas.

Inom internkommunikation brukar man tala om hård respektive mjuk information. Den hårda
informationen är så kallad sakinformation medan den mjuka informationen mer handlar om
värden och attityder. Enligt Orre och Palm (ibid, s. 127-128) kan den hårda kommunikationen
bland annat ha följande effekter på organisationen:

• En väl fungerande internkommunikation medför att alla inom organisationen får en
gemensam referensram att stå på. Från denna gemensamma referensram kan diskussioner
starta som berör organisationen, vilket gör diskussionerna effektiva och missförstånden
minskar vilket spar tid.

• En väl fungerande internkommunikation kan minska motsättningarna inom
organisationen. Inom alla organisationen finns det större eller mindre motsättningar
mellan olika personalgrupper samt mellan över- och underordnade anställda. Detta kan
medföra att anställda håller på information, eftersom de misstänkliggör varandra. Men
genom en fungerande internkommunikation kan man eliminera motsättningarna och öka
samarbetet, vilket ökar organisationens effektivitet.

• En dåligt fungerande internkommunikation kan ge de anställda en negativ bild av
ledningens kompetens. Dålig timing och oklar information från ledningen till de anställda
uppfattas i regel som inkompetens hos ledningen från de anställda. Givetvis kan det
motsatta förhållandet också råda, även om det inte är så vanligt förekommande. När den
interna informationen fungerar reflekterar man inte så mycket över den, det är först när
den brister i något led som individer reagerar och upplever den negativt.

Av ovanstående resonemang kan man få en förståelse för den interna informations- och
kommunikationshanteringens betydelse för en organisation och dess effektivitet. Peter W.
Erikson (1992, s. 34-37) resonerar på ett liknande sätt som Orre och Palm, men tillägger bland
annat att den interna kommunikationen underlättar delegering, vilket är en förutsättning för
decentraliserade organisationer. Han menar exempelvis att de offentliga organisationerna har
insett betydelsen av att ge medarbetarna så långt ut i organisationen som möjligt ett ökat
ansvar och därmed en större beslutsrätt, vilket också innebär att organisationsledningen
implicit eller explicit gett klartecken för en ökad internkommunikation eller, om man så vill,
en ökad informationsspridning. Han menar vidare att en bra och fungerande
internkommunikation bidrar till de anställdas personliga utveckling, vilket kan illustreras
genom följande modell:
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                  Modell hämtad från Erikson, 1992, s. 37

Vidare menar Erikson (ibid, s. 37). att internkommunikationen i slutändan skall bidra med att
öka effektiviteten och organisationens lönsamheten. Problemet är bara att det är svårt att mäta
lönsamheten i rena pengar.

������(Q�NRPPXQLNDWLRQVSROLF\

Något som kan hjälpa en organisation med sin informationshantering är att skapa en policy
för hur informationen och kommunikationen skall bedrivas inom organisationen. Enligt
Erikson (1992, s. 103-104) kan en kommunikationspolicy definieras som organisationens
samlade riktlinjer för hur arbetet med kommunikation skall bedrivas samt grundregler för dess
fördelning av ansvar. Denna definition innebär att en organisation skall ha en enda
kommunikationspolicy och inte flera. En sammanhållen kommunikationspolicy skall fungera
som ett internt uppslagsverk för hur kommunikationen skall bedrivas för samtliga
medarbetare i organisationen, och inte enbart för dem som arbetar med informations- och
kommunikationsfrågor på heltid. Att ha en klar och tydlig policy, som alla medarbetare
känner till, underlättar ett stringent handlande mellan organisationens medlemmar och
organisationen och dess omvärld. Vidare menar Erikson att policyn kan bidra till att eliminera
misstag mellan chefer och medarbetare i deras interaktionen i såväl de normala
arbetsrutinerna, planerade beslut som vid snabba händelser. En välformulerad informations-
och kommunikationspolicy klargör vem som har ansvaret för en viss situation, vilket kan
medföra att händelser inte glöms bort eller att de blir behandlade av flera avdelningar eller
personer samtidigt. Om ändå något skulle brista i organisationens informationshantering, fast
man följt policyn, så kan man formulera om den på ett konstruktivt sätt vid nästa utgåva. Har
man ingen policy kommer heller inte vunna erfarenheter att leda till någon förbättring inför
framtiden. Erikson  anser vidare att det är organisationen och dess medlemmar som måste
diskutera sig fram till en lämplig och passande policy för organisationen, eftersom det  inte
finns någon standardlösning för alla organisationer. Bland annat så inverkar faktorer såsom
organisationens storlek och kultur utformningen av en policy. Men enligt Erikson (ibid, s.104-
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105) kan bland annat följande innehåll vara vägledande vid utformandet av en
kommunikationspolicy:

• kommunikation är inget självändamål i sig, utan skall ha ett klart och explicit syfte - att
bidra till att organisationens huvudsakliga mål uppfylls.

• kommunikation är ett betydelsefullt lednings- och styrinstrument när den fungerar som en
kontinuerligt integrerad del av organisationens totala verksamhet.

• kommunikation skall i största möjliga mån ske på mottagarens språk och utgå från dennes
behov, värderingar och förkunskaper, vilket medför att kommunikationen inleds på en
lagom nivå och med rätt utformning.

������'HQ�KRULVRQWHOOD�RFK�YHUWLNDOD�LQWHUDNWLRQHQ

Enligt Gummesson (1991, s. 123) så hämmar bristfälliga interna relationer alla
organisationers verksamhet, men att de tycks få en mer explicit effekt hos tjänsteproducerande
organisationer och för dess mål att uppnå tjänstekvalité. Vidare menar Gummesson att:
"Problemet gäller dels den YHUWLNDOD�LQWHUDNWLRQHQ mellan ledning och alla lager i
organisationens hierarki fram till frontlinje och kund, dels den KRULVRQWHOOD�LQWHUDNWLRQHQ
mellan olika avdelningar." (ibid, s. 123). Gummesson behandlar ledningens engagemang i
horisontell och vertikal interaktion med utgångspunkt från fyra grundläggande begrepp som
han hämtat från TQM- filosofin (Total Quality Management). Dessa begrepp är: kaizen,
warusa-kagen, internkund och process management. Betydelsen av ordet kaizen är:
kontinuerliga förbättringar där alla medverkar. Enligt detta synsätt måste kvalité i tjänster och
service fortgående utvecklas, underhållas och förnyas. Warusa-kagen är ett ord för problem
som ännu inte uppkommit men som man befarar kan uppkomma. Warusa-kagen och kaizen
betyder alltså att man ständigt försöker förebygga problem och finna förbättringsmöjligheter.
Antagandet är att upptäckaren är den som bäst kan lösa problemet, vilket också förutsätter att
denne har befogenheter att påverka situationen. Enligt Gummesson har uttrycket "empower
the employee" blivit en vedertagen strategi i kvalitetsarbetet hos tjänsteföretagen under de
senaste åren. Att stärka de anställda i kvalitetsarbetet sker genom direkta åtgärder i den
specifika arbetssituationen eller genom direkt tillgång till ledningen i den händelse att ett
system eller en resursförändringar krävs (ibid, s. 124).

Begreppet process management hänger ihop med begreppet internkund och de handlar om att
förmedla ett budskap genom en organisatorisk struktur oberoende av nivåer, avdelningar eller
funktioner. Således kan man tala om att denna process skapar en kedja mellan
internleverantörer och internkunder. Begreppet intern marknadsföring handlar om att påverka
och förändra synsätt och attityder. Det kan till exempel handla om att få personalen att inta ett
positivare förhållningssätt till kunderna. Men den interna marknadsföringen handlar också om
att förbättra och skapa  kommunikation mellan medarbetarna om de faktiska förhållandena
inom organisationen, till exempel ändrade rutiner eller ett ändrat serviceutbud, etc. Den
interna marknadsföringen är på inget sätt en ny företeelse, hit hör bland annat utbildning och
interna meddelanden. Det nya är att den interna marknadsföringen är mer systematiserad och
att den sker med hjälp av marknadsföringens alla tekniker. Det handlar bland annat om att se
till så att meddelande når fram till rätt person i rätt tid och att se till så att meddelandet är
utformat med hänsyn till mottagarens intresse och förmåga att mottaga meddelandet (ibid, s.
127-128).



15

������740���HWW�YHUNW\J�I|U�LQIRUPDWLRQVKDQWHULQJHQ

Total quality management (TQM) blev under 1980-talet en strategisk fråga för såväl ledning
som för organisationers styrelser. Litteraturen om TQM har förändrat den grundläggande
synen på ledarskap och organisationsstrukturer. Ett flertal av strategierna gäller både varu-
som tjänsteproduktionen. Inom tjänsteproduktionen brukar man tala om tjänstekvalitet. Ett
särdrag för tjänstekvalitén inom till exempel den offentliga sektorn är de mänskliga
relationerna. Personal och kunder har andra roller i tjänsteföretag än i produktionsföretag.
Kunderna och de anställda samspelar med varandra i service- eller tjänsteproduktionen, vilket
medför att de skapar kvalitén tillsammans (Gummesson, 1991, s. 113-114). Jag menar att man
även kan betrakta organisationens medlemmar som kunder som interagerar med "sina"
medarbetare, vilka tillsammans skapar organisationens tjänstekvalité. Denna tjänstekvalité
menar jag skapas beroende på hur man kommunicerar, informerar och samspelar inom
organisationen.

Inom TQM står kunden i fokus. Genom att man fokuserar på kunden, så betyder det också att
man får mäta kvalitén på de produkter eller tjänster som man utför genom kundens
uppfattning om produkten eller tjänstens kvalité. Således bör organisationens målsättning vara
att identifiera kundens behov, så att både kundens och organisationens behov tillgodoses. En
kund kan definieras som vilken som helst som mottar en tjänst eller produkt (till exempel
information). När man talar om kunder så tänker man vanligen på människor utanför
organisationen. Men många organisationer talar numera också om den interna kunden, det vill
säga att alla medarbetarna inom organisationen betraktas som kunder. Till exempel så kan en
avdelning eller person få en produkt eller tjänst (till exempel information) från en annan
avdelning eller person för att sedermera leverera den vidare till en tredje, vilket gör att man
kan betrakta dem som kunder (Hannagan, 1998, s. 172-173). Alla är således beroende av
varandras tjänster eller produkter för att kunna utföra sina egna. Begreppet internkund kan
betraktas enligt följande:

7KH�FRQFHSW�RI�WKH�LQWHUQDO�FXVWRPHU�PHDQV�WKDW�HDFK�SURFHVV�LV�YLHZHG�DV�D�SURGXFW�VR
WKDW�HYDOXDWLRQ�WDNHV�SODFH�DW�RQFH�E\�WKH�LPPHGLDWH�FXVWRPHU�RU�E\�WKH�SURFHVVRU��7KLV
V\VWHP�ZLOO�KHOS�WR�HOLPLQDWH�ZDVWH�DQG�UHGXFH�FRVW��ZKLOH�WKH�RYHUDOO�REMHFWLYH�ZLOO
UHPDLQ�WKH�VDWLVIDFWLRQ�RI�WKH�H[WHUQDO�FXVWRPHU��7KH�SURGXFW�RU�VHUYLFH�ZLOO�EH��ULJKW
ILUVW�WLPHC�VR�WKDW�HUURUV�ZLOO�EH�SUHYHQWHG�WKURXJK�WKH�QHHG�WR�VDWLVI\�WKH�LQWHUQDO
FXVWRPHU�DW�HDFK�VWDJH�UDWKHU�WKDQ�WKURXJK�D�ILQDO�LQVSHFWLRQ� (Hannagan, 1998, s. 173)

Vad har då TQM med intern kommunikation och information att göra? Jag menar att den är
ytterst relevant, eftersom jag anser att TQM bygger på ett samspel mellan medarbetarna,
vilket  förutsätter ett informationsutbyte dem emellan. Således skulle man kunna säga att det
är information och kommunikation som får organisationen att fungera på ett kvalitativt och
effektivt sätt, om man ser till TQM- filosofin. Enligt Hannagan (ibid, s. 185) så har
organisationer genom att tillämpa TQM gått från en hierarkisk och auktoritär
organisationsstruktur, med ordergivning uppifrån, till en mer platt och linjär organisation,
vilket har frammanat en omvärdering av hur organisationer kommunicerar internt. Det
handlar inte längre om att chefen ger direktiv till en person för att sedan övervaka hur
vederbörande gör, utan: "Communication is now seen as a means of improving understanding,
of securing involvement through a free flow of information in order to create cohesion and
mutual commitment on the part of all members of the organisation." (ibid, s. 185-186). Detta
citat tycker jag på ett bra sätt beskriver hur organisationen och dess medlemmar bör beakta
informationen och kommunikationens betydelse för att organisationen skall fungera på ett
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effektivt sätt. Det handlar således om att tillgängliggöra informationen för alla, så att var och
en inom organisationen kan tillgodose sitt informationsbehov för att utföra sitt arbete på ett
effektivt sätt samtidigt som det kan skapa en större delaktighet och förståelse för
organisationen och dess medlemmar.

������2UJDQLVDWLRQHU�VRP�LQIRUPDWLRQVKDQWHUDUH���HQ�PRGHOO

Enligt Larkey och Sproull (1984, i Choo 1995, s. 5-6) beskriver många teorier organisationer
som  informationshanteringssystem. Genom detta perspektivet försöker man att förstå och
förutsäga hur en organisation uppfattar stimuli (exempelvis information), tolkar den, lagrar,
återfinner och överför informationen, gör bedömningar och fattar beslut. Det ökade intresset
för detta perspektiv beror bland annat på att tidigare teoretiska perspektiv har ignorerat
informationshanteringsbeteendet och det ökade innehållet i informationshanteringsprocessen
för organisatoriska uppgifter.

Vidare menar Choo att detta perspektiv fokuserar sig på organisationsmedlemmarna och ser
dem som informationshanterare, dessutom ser man på hur organisationssystem och strukturer
bidrar till informationshanteringsprocessen (Choo, 1995, s. 6). Det är framför allt för att man
inom detta perspektiv ser organisationsmedlemmarna som informationshanterare som jag
finner detta perspektiv intressant och relevant  för min fallstudie.

Enligt Choo (ibid, s. 6. Se även Auster & Choo, 1996) kan man urskilja två olika inriktningar
när det gäller att se på organisationer som informationshanterare. Det ena betraktar
organisationen som ett rationellt beslutsfattande system, som behandlar och hanterar
information för att minska eller undvika osäkerhet. Organisationen sätter först upp sina mål
och selekterar därefter bland alternativa vägar, som kan leda till de uppsatta målen. Syftet är
att kontrollera beslutsförutsättningarna som påverkar beteendet av beslutsfattandet. Den andra
inriktningen betraktar organisationer som löst sammanhängande sociala system, där
individerna skapar miljön till vilken sen organisationen sedan anpassar sig till. Uppgiften att
organisera är att utveckla en gemensam tolkning av den miljön för att sedan handla och agera
utifrån denna tolkning. Organisationen handlar och tolkar sen utkomsten av handlandet
retrospektivt, vilket innebär att handlandet kan föregås av målet. Syftet med att
behandla/hantera information är att minimera tvetydighet (ibid s. 6).

Enligt Auster och Choo (i Choo, 1995, s. 6) är informationshanteringen mycket betydelsefull
för att en organisation skall kunna utveckla och anpassa sig till den omgivande miljö.
Huvudsyftet med informationshantering är att få kontroll över informationsresurser och
informationens utvecklingsmöjlighet (nyttan av informationen), så att organisationen lär sig
och anpassar sig till sin ständigt föränderliga miljö som den befinner sig i.
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En organisations informationshanteringsprocess kan beskrivas enligt följande modell:

Ovanstående modell illustrerar informationshanteringen som en kontinuerlig cykel bestående
av sex stycken nära relaterade aktiviteter. Dessa aktiviteter är: identifiering av
informationsbehov; informationsinsamling; organisering och lagring av information;
utveckling av informationsprodukter och tjänster; informationsspridning (det vill säga, hur
informationen kommuniceras), och slutligen informationens användande.
Informationshanteringsprocessen tar sin start i modellens högra ände med adaptivt beteende,
där information skapas av organisationens handlande.

,GHQWLILHULQJ�DY�LQIRUPDWLRQVEHKRYHQ handlar om att organisationens medlemmar (de
anställda) söker information för att få en förståelse över situationen och för att få nödvändig
information för att kunna fatta beslut och lösa den situation de står inför. Informationsbehovet
baseras på vilket ämneskrav man har, såväl som på den förutbestämda situationen.

,QIRUPDWLRQVLQVDPOLQJ framdrivs av att det finns ett informationsbehov och att detta måste
tillgodoses på ett bra och korrekt sätt. Planering för att införskaffa information har blivit en
ganska komplex funktion. Organisationer fordrar en alltmer djupgående hantering av frågor
som är av strategisk betydelse för dess funktion, utveckling och överlevnad. Befintliga
informationsresurser måste kontinuerligt ses över, nya måste granskas och
överensstämmelsen mellan resurser och behov måste regelbundet utvärderas.

2UJDQLVHULQJ�RFK�ODJULQJ�DY�LQIRUPDWLRQ�kan sägas�handla om att skapa ett organisatoriskt
minne av organisationens kunskap. Datamängden (informationen) som produceras och
införskaffas måste struktureras så att den reflekterar organisationens och dess medlemmars
intresse och användande. Den "nya" informationsteknologin kan bidra till att höja
effektiviteten och pålitligheten av organisationens operativa aktiviteter. En integrerad
informationshanteringspolicy hjälper till att bevara och tillgängliggöra signifikant information
om organisationens då- och nuvarande, vilket bidrar till organisationens lärande och
utvecklande.

,QIRUPDWLRQVSURGXNWHU�RFK�WMlQVWHU�handlar om att man paketerar/handhar den information
som man införskaffar och den information som finns lagrad i organisationen, så att den riktar
sig till de olika användargrupperna och deras behov. Det här är ingen passiv process där man

Informations-
användning

Informationsbehov

Informations-
insamling

Informations-
spridning

Informations-
produkter/tjänster Adaptivt

beteende

Organisering och lagring av information

Modell hämtad från Choo, 1995, s. 24
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enbart ompaketerar inkommande information, utan det handlar om att
informationsprodukterna och tjänsterna måste få ett högre värde genom en ökad kvalité av
informationen och en förbättrad anpassning av informationen till dess användare

,QIRUPDWLRQVVSULGQLQJHQ syftar till att öka utbytet av information. Ett vidare
informationsutbyte kan bidra till nya insikter och kunskaper om svåra problem eller
situationer inom en organisation. Det är av betydelse att slutanvändarna får tillgång till
relevant information så att de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt och att
informationen utbyts (kommuniceras) genom kanaler som passar användaren och dennes
arbetssituation bäst.

,QIRUPDWLRQVDQYlQGDQGH är till för skapandet och tillämpningen av kunskap genom tolkande-
och/eller beslutsfattandeprocessen. Informationsanvändande för tolkning innefattar en social
konstruktion av verkligheten och informationens  framställning och spridning bör stödja
interaktionen på och mellan nivåerna i de sociala diskurserna. Informationsanvändande för
beslutsfattande innefattar en selektering bland alternativ och informationens tillgänglighet och
innehåll bör ges utrymme, så att informationsprocessen inte blir av linjär karaktär.

Att betrakta informationshanteringen som en cykel av och med en rad av interrelaterade
aktiviteter som det måste planeras för och samordnas, tillhandahåller ett processbaserat
perspektiv, vilket kompletterar den mera konventionella synen på informationshanteringen,
såsom information resource mangement eller information technology management (Choo
1995, s. 24-25).

Processmodellen över informationshanteringen bör omspänna hela informationskedjan, vilken
startar med en identifiering av informationsbehovet, vilken fortsätter med
informationsinförskaffandet, organiseringen och lagringen, produkter och tjänster,
spridningen för att slutligen sluta cykeln med användningen av informationen (Davenport, i
Choo, 1995, s. 25).

Jag vill redan här poängtera att jag till stor del kommer att relatera och analysera studiens
empiriska material utifrån Choos modell i uppsatsens diskussions- och analyskapitel (kapitel
6), eftersom jag anser att modellen är ett användbart och illustrativt verktyg för att analysera
den studerade organisationens informationshantering.
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De tidigare studier- och forskningsresultat som jag har funnit angående informationshantering
inom vård och omsorg handlar i huvudsak om sjuksköterskors informationsbehov, och då
framförallt sjuksköterskor som jobbar på lasarett eller liknade, och deras behov av datorer för
sin informationshantering. Studierna har i huvudsak genomförts i engelsktalande länder,
vilket, som jag har uppfattat det, skiljer sig en del från svenska förhållanden. Bland annat så
tycks man inte göra någon åtskillnad mellan exempelvis distriktsköterska, sjuksköterska,
undersköterska eller vårdbiträde. Dessutom gör man inte någon uppdelning mellan kommun
och landsting för vård och omsorg, utan man talar bara om "health service" i största
allmänhet. Dessa studier fokuserar sig framför allt på behovet av medicinska databaser, vilket
jag inte funnit vara relevant för min studie. Jag fann dock en engelsk studie som jag ansåg låg
något i linje med min egna, vilken kommer att presenteras här nedan. Dessutom kommer jag
att presentera ett par svenska studier inom det aktuella området.

Tourish och Mulholland (1997) har genomfört en fallstudie, där de undersökte hur
kommunikationen mellan sjuksköterskor och deras chefer fungerade. Datan samlade de in
genom en så kallad "Communication audit"1 (kommunikationsgranskning), vilken bestod av
ett frågeformulär som skulle klargöra hur kommunikationen fungerade inom organisationen.
Respondenterna fick bland annat svara på hur mycket information de upplevde att de fick, om
de fick den i tid, genom vilka kanaler de mottog den, från vilka källor och hur välinformerade
de kände sig om organisationens mål och nyckelfrågor. Dessutom fick respondenterna svara
på en del frågor rörande deras arbetsrelationer och vilket förtroende de hade för sina
medarbetare på de olika nivåerna i organisationen. På frågorna rörande information så fick
respondenterna gradera, på en skala mellan ett och fem, hur mycket information de ansåg sig
få på en rad arbetsrelaterade områden. De fick också ange hur mycket information de ansåg
sig behöva för att utföra ett bra och effektivt jobb.

Det övergripande resultatet av deras undersökning visade på att respondenterna behövde mer
information än vad de fick i det aktuella skedet. Det vill säga att diskrepansen mellan den
information de upplevde att de fick och den de önskade få var stor. Till exempel visade det sig
att, då man granskade varje fråga för sig, att respondenterna inte fick tillräckligt med
information om hur väl de utförde sina jobb, hur de bedömdes, hur beslut fattades rörande
deras arbete, vårdplanering, generella chefsbeslut, organisationens mål, etc. Enligt Tourish
och Mulholland indikerar de två sista frågorna på en stark medvetenhet om att generella
chefsfrågor är betydelsefulla för organisationen i sin helhet och att det finns en önskan att bli
informerad och en möjlig önskan om att bli delaktig.

Vidare visade Tourish och Mulhollands studie en signifikant diskrepans mellan vilka källor
informationen kom från och vilka källor som önskades. Framför allt så önskades mer
information från arbetsledare och chefer på olika nivåer i organisationen. Dessutom framkom
det att respondenterna önskade mer "specialsamtal" från och av cheferna, vilket
uppenbarligen var en form av kommunikation som värderades högt av respondenterna i den
aktuella undersökningen och som ansågs vara underutnyttjad. Vad som menas med
"specialsamtal" framgår dock inte av undersökningen. Men enligt Tourish och Mulholland
                                                          
1 För en utförligare beskrivning av Communication audit, se Emmanuel, M. (1985), och/eller Auster och Choo
(1996)
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kan detta vara ett sätt att minska individers tillförlitlighet och utnyttjande av den så kallade
"grapevine-kanalen" (slumpartade och informella informationskällor), vilken respondenterna
förlitade sig mycket på. De hade dock ingen önskan av mer sådana informationskällor.

När det gäller informationskanalerna så visade studien på att alla informationskanaler var
underutnyttjade, förutom ansikte mot ansikte med personer inom samma arbetsgrupp. De
informationskanaler som ansågs mest underutnyttjade var bland annat telefonsamtal och
skriven kommunikation från cheferna. Det var framför allt direktkontakt med närmaste chef
och avdelningschef som efterfrågades. Enligt Tourish och Mulholland så styrker detta
resultatet av det som framkom på frågan om vilken information respondenterna ville ha,
nämligen mer information om generella chefsbeslut och organisationens mål. Tourish och
Mulholland menar att liknade resultat har framkommit i större surveyundersökningar inom
hälso- och sjukvårdsorganisationer. De menar att detta kräver koncentration och större
ansträngningar av och ifrån ledarskapet i detta sammanhang.

När det gällde frågan om hur respondenterna upplevde att de fick sin information i tid, så
framgick det att de i huvudsakligen fick all information i tid. Det var endast informationen
från avdelningscheferna som man var något missnöjd med. Enligt Tourish och Mulholland
indikerar detta  på att ju mer avlägsen man är från själva verksamheten, ju mer avlägsen tycks
man också vara på informationsbehovet hos dem man faktiskt leder.

När det gällde frågor rörande deras arbetsrelationer och vilket förtroende de hade för sina
medarbetare på de olika nivåerna i organisationen, så visade studien att relationerna och
förtroendet var högt på alla nivåer, utom till avdelningschefen.

Tourish och Mulhollands slutsats av sin studie var att kommunikationshanteringen borde få en
mycket mer central roll inom organisationer och att man genom en comunication audit kan
främja och förbättra kommunikationen mellan de olika nivåerna i organisationen.

Lönnestål (1998) genomförde en litteraturstudie vars syfte var att belysa hur
informationsöverföringen från vårdavdelningar till distriktsköterska fungerade. Studien
baserar sig i huvudsak på gällande författningar och lagar angående informationsöverföring
och dokumentation angående vårdtagare. Dessutom grundar sig Lönneståls studie på tidigare
forskning och studier gällande kommunikationen inom vården. Hennes studie visade på att
det fanns stora brister i kommunikationen mellan vårdavdelning (landsting) och
distriktsköterska (kommun) och att det fanns en avsaknad av förståelse för varandras
professioner och kompetens, vilket i sin tur påverkade vårdkvalitén för vårdtagaren. En brist i
informationsöverföringen var att landstinget inte alltid dokumenterade vårdtagarens
omvårdnadsbehov. Vidare framkom det att distriktsköterskan sällan var närvarande i den så
kallade vårdplaneringen när vårdtagaren skulle skrivas ut från lasarettet (landstinget). Enligt
Lönnestål är själva vårdplaneringen en bra arena för informationsöverföring, där alla berörda
professioner bör deltaga, vilket kan bidra till en ökad och bättre förståelse i och mellan de
olika professionerna. Till sist poängterar Lönnestål att en effektiv kommunikations- och
informationshantering mellan landsting och kommun är en förutsättning för att vårdtagaren
skall få en god vård och omsorg.

Lindgren och Wirne (1995) genomförde en surveyundersökning, inom äldre- och
handikappomsorgen i två svenska kommuner, för att undersöka om de skriftliga riktlinjerna
angående delegering av medicinhantering,  som hade utarbetats av Medicinskt Ansvarig
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Sjuksköterska (MAS) var kända samt förstods och användes på ett relevant sätt av berörd
personal. I studien ingick vårdbiträden, undersköterskor och sjuksköterskor.

Studien visade bland annat på en bristfällig förståelse för de riktlinjer som personalen hade att
följa och att de inte följdes på ett tillfredsställande sätt. Enligt Lindgren och Wirne beror detta
bland annat på att informations- och utbildningsinsatserna inte nått fram till berörd personal.
Vidare menar de att deras studie visar på en bristande kunskap om gällande lagstiftning hos
sjuksköterskorna, cheferna och den övriga vårdpersonal, vilket de menar kräver en
intensifiering av informationsinsatserna och en tätare uppföljning av delegeringsförfarandet.
Avslutningsvis menar de att de skriftliga riktlinjerna för medicinhantering och delegering
måste förtydligas, vilket kräver att den som utformar riktlinjerna får stöd och förståelse från
enhetschefer, ledning för äldre- och handikappomsorgen och den politiska ledningen.

Alström och Sjöblom Nordgren (2000) genomförde en longitudinell studie för att undersöka
kommunikationseffektiviteten inom Jämtlands Läns Landsting. Studien resulterade i fyra
stycken relativt omfattande rapporter, där jag har tagit del av den sista rapporten. Ett syfte
med studien var att mäta effekterna av planerad informationsinsats inom primärvården om
landstingets verksamhetsidé och verksamhetsmål för primärvården. Man genomförde två
stycken enkätundersökningar vid två olika tillfällen bland personalen inom primärvården. En
före och en efter kommunikationsinsatserna. Dessutom genomförde man ett antal
djupintervjuer med chefer inom primärvården för att fördjupa  förståelsen av enkätsvaren.
Huvudresultatet av undersökning var att information endast delvis kunde skapa en större
delaktighet mellan personalen och Jämtlands Läns Landsting. Det intressanta med Alström
och Sjöblom Nordgrens undersökning, för min egen del, var att de bland annat ställde frågor
till personalen om de kände till primärvårdens verksamhetsidé och mål och om hur de fick
information om dem. Undersökningen visade bland annat på att det rådde stor brist på
kunskap om verksamhetsmålen bland personalen. Enligt Alström och Sjöblom Nordgren
tyder detta resultat antingen på att information om målen inte har spridits, det vill säga en
brist i informationshanteringen, eller också på att de anställda inte tyckte att
verksamhetsmålen var så betydelsefulla i sin dagliga arbetssituation och därför inte tagit all
skriftlig eller muntlig information till sig. Alström och Sjöblom Nordgren redovisar dock inte
hur personalen informerades om verksamhetsmålen i sin slutliga rapport, vilket de möjligen
har gjort i någon av de tre föregående rapporterna, vilka jag av olika anledningar ej kunnat
tillgå.

Ett gemensamt resultat för de fyra ovan redovisade studierna kan sägas vara att de, på det ena
eller andra sättet, finns en dysfunktion i informationshanteringen.
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När man står inför en uppgift att på ett vetenskapligt sätt undersöka en företeelse någonstans i
ens omgivning, så har man redan det första ”problemet” framför sig, vägvalet. Det finns två
olika allmänt sett metodologiska huvudstråk att följa under upptäcktsresan fram mot visshet.
Antingen skall forskningen vara av kvantitativ eller av kvalitativ karaktär. Ibland kan det vara
lämpligt att kombinera de båda metoderna. Men av någon anledning har förespråkare för de
olika inriktningarna valt att sätta prestige i frågan om metodologiskt vägval och inte valt att
framhålla att båda inriktningarna har sina goda respektive dåliga sidor. Jag instämmer därför
med Starrin, et al. (1991, s. 14) som menar att den självklara tesen sålunda borde vara:
Forskningsproblemet styr valet av metod.

Eftersom mitt forskningsproblem är att undersöka en specifik organisation eller ett specifikt
fall, om man så vill, så har jag studerat en del litteratur kring vilka metoder som man
använder sig av då man skall genomför en så kallad fallstudie. Enligt Merriam (1994, s. 24) är
en fallstudie en undersökning av en specifik företeelse, till exempel en händelse, ett skeende,
en person, en social grupp, en organisation, etc. Med andra ord så handlar fallstudien om att
man studerar ett definierat, specifikt och avgränsat system. Ytterligare ett kännetecken för en
fallstudie är att den är förankrad i en situationell kontext (ibid, s. 43). Vidare menar Merriam
att en fallstudie är ett sätt att studera komplexa sociala system eller enheter, innehållande
flerdimensionella variabler som kan vara betydelsefulla för att få en förståelse av den
företeelse som man studerar (ibid, s. 46). Till skillnad från exempelvis utformningen av
experiment och historisk forskning har inte fallstudien några speciella metoder för insamling
och analys av informationen/data, utan alla tillgängliga metoder kan tillämpas (Ibid, s. 24),
vilket gör fallstudien till en kraftfull, men resurskrävande ansats (Jacobsen & Thorsvik 1998,
s. 467).

Eftersom mitt undersökningsområde (organisationen) består av en massa delar (människor),
så kommer jag att använda mig av systemtänkandet eller systemanalysen, som ett
metodologiskt verktyg för att få en bättre förståelse av och för den företeelse som jag studerar
- organisationens informationshantering.

Enligt Banathy (2001) är systemtänkandet ett hjälpmedel för att förstå "verkligheten" , vilken
snarare betonar relationen mellan systemets delar än på delarna i sig själva.
Informationshantering är en mänsklig aktivitet vilken kan sägas utgöra ett mänsklig system.
Systemet innehåller människor och andra resurser, vilka är organiserade till en helhet för ett
specifikt syfte (till exempel att uppnå organisationens mål). Människorna i systemet
(organisationen) påverkas av systemet samtidigt som de påverkar systemet genom att de är en
del av det. Människorna i systemet väljer ut och utför aktiviteter (till exempel sprider och tar
till sig information), både individuellt som kollektivt, vilket gör det möjligt för dem att uppnå
ett definierat kollektivt syfte (till exempel att uppnå organisationens mål). När man betraktar
ett system som en helhet, i detta fallet organisationens informationshantering, måste man
också betrakta dess delar, det vill säga, människorna som hanterar informationen.

Jag har i huvudsak hämtat empirisk data genom intervjuer och även tagit del av en del
dokument från den studerade organisationen. I huvudsak har det varit dokumentation rörande
verksamhetsmål och olika former av policydokument, vilka jag kommer att redogöra för i
uppsatsens empiriska redovisningsdel (kapitel 5). Policydokumenten har jag fått ifrån
kommundelschefen medan jag fått dokumenten om verksamhetsmålen från
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verksamhetschefen för äldre- och handikappomsorgen. Dessa har jag under resans gång
använt mig av då jag genomförde intervjuerna för att få en uppfattning om och hur
dokumenten kanaliserades ut i organisationen.

����,QWHUYMXHUQD

2P�YL�VWDUWDU�PHG�DWW�VlJD�DWW�YnUW�VWXGLHREMHNW�lU�WlQNDQGH�RFK�KDQGODQGH�SHUVRQHU��lU
GHW�HWW�Q|GYlQGLJW�YLOONRU�I|U�IRUVNQLQJ�DWW�GHQ�Sn�HQD�HOOHU�DQGUD�VlWWHW�VNDIIDU�VLJ
WLOOJnQJ�WLOO�GHUDV�XSSIDWWQLQJ�RP�VLWXDWLRQHQ�RFK�RP�VLJ�VMlOYD��.YDOLWDWLY�PHWRG�lU
VlUVNLOW�OlPSOLJ�VRP�UHVXUV�I|U�GHQQD�DVSHNW�DY�GHQ�VRFLDOD�YHUNOLJKHWHQ (Holter &
Kalleberg 1982, i Holme & Solvang 1997, s.14).

Detta citat förklarar delvis varför jag valt att genomföra en form av kvalitativa intervjuer
eftersom jag själv inte hade någon kännedom om den interna informationshanteringen inom
den specifika organisationen. Holme och Solvang (1997, s. 100-101) menar att man i
kvalitativa intervjuer inte använder sig av standardiserade frågeformulär, det vill säga, frågor
med fasta svarsalternativ, som ställs i en speciell ordning. Anledningen till detta är att det inte
skall finnas för stor styrning från den som intervjuar. Man vill tvärtom att synpunkterna som
kommer fram under intervjun skall vara undersökningspersonernas egna subjektiva
uppfattningar. Detta har varit min strävan då jag genomförde intervjuerna och det gav mig
också möjlighet att ställa följdfrågor under och efter intervjuernas gång.

Innan intervjuerna genomfördes konstruerade jag en intervjumanual (se bilaga 1), som  i
huvudsak har fungerat som ett rättesnöre för mig som intervjuare, det vill säga den har inte
följts till punkt och pricka. Frågorna konstruerade jag utifrån frågor som använts i tidigare
studier rörande information och kommunikation inom den offentliga sektorn. Framför allt
hade jag stor hjälp av Tourish och Mulhollands (1997) undersökning om kommunikationen
mellan sjuksköterskor och deras chefer, och Alström och Sjöblom Nordgrens (2000) studie
om kommunikationseffektiviteten i offentlig verksamhet. Innan jag genomförde intervjuerna
bad jag ett par av mina studiekollegier och min handledare, Elena Maceviciute, att se över
intervjumanualen för att ytterligare få en indikation på dess relevans.

Jag har genomfört sex stycken kvalitativa intervjuer, eller samtalsintervjuer som jag kallar
det, på olika befattningsnivåer i den aktuella organisationen, för att få en så övergripande bild
som möjligt av organisationens informationshantering. Dessa var: kommundelschefen, chefen
för äldre- och handikappomsorgen, en områdesansvarig (enhetschef), en medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS), en undersköterska och ett vårdbiträde. Tanken var också att intervjua
en sjuksköterska, eftersom sjuksköterskorna har ett delegations- och informationsansvar när
det gäller den medicinska omvårdnaden i organisationen. Men det har av olika anledningar
inte varit möjligt att få tag på någon. Eftersom avsikten var att studera
informationshanteringen i och emellan organisationens delar så har urvalet av respondenter
skett utifrån respondenternas befattning i organisationen.

När det gäller urvalet bland omvårdnadspersonalen (undersköterska, vårdbiträde), så
informerade den enhetsansvariga personalen om mitt arbete och frågade vilka som kunde
tänka sig att bli intervjuade. För att urvalet skulle bli så neutralt som möjligt fick jag en
telefonlista över de personer som kunde tänka sig att ställa upp på en intervju, vilken jag
sedermera gjorde detta urval ifrån. Anledningen till detta tillvägagångssätt var att jag ansåg att
det kunde finnas en fara i att låta den enhetsansvariga välja ut intervjupersonerna, eftersom
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hon kanske hade valt ut personer som hade liknade åsikter som hon själv. Även Repstad
(1999, s. 67) anser att detta förfaringssätt är lämpligt för att undvika en alltför stor styrning
från chefer när man gör urvalet av respondenter inom en organisation eller dylikt. Dessutom
ansåg jag att detta förfaringssätt skulle öka uppsatsens trovärdighet.

Intervjuerna genomfördes på respektive respondents arbetsplats. Genomsnittslängden på
intervjuerna var cirka en timme, och samtliga intervjuer spelades in på band. Innan
intervjuerna började informerade jag intervjupersonerna om vad det hela skulle handla om,
vilket jag också redan påtalade under den första telefonkontakten. Intervjupersonerna fick här
också möjlighet att ställa frågor till mig om vem jag var och vad det var jag studerade. Jag
upplevde att detta förfaringssätt medförde att de inte såg mig som en intervjuare, utan snarare
som en intresserad samtalspartner som ville ta del av deras "verklighet". Även efter
intervjuerna, då bandspelaren var avstängd, fortsatte samtalen många gånger. Bland annat
diskuterades hur intervjupersonen och jag själv hade upplevt intervjun, vilket medförde att
själva intervjun avdramatiserades något.

Det skall dock även påpekas att jag under vissa intervjuer och specifika frågor upplevde en
tveksamhet och osäkerhet hos den intervjuade. Vid ett tillfälle ombads jag att stänga av
bandspelaren, eftersom frågan jag ställde upplevdes som alltför känslig för att yttra sig om -
det är oftast lättar att uttala sig positivt än negativt om den ”egna” organisationen, eftersom
man själv är en del av den. Intervjupersonens reagerande kan mycket väl ha berott på att
intervjupersonen kände sig utsatt och rädd för att bli igenkänd i uppsatsen av sina
medarbetare, vilket jag ibland upplevde färgade deras svar. Dessutom är det så att eftersom de
jobbar i en offentlig organisation, så är de också offentliga personer i sina respektive
yrkesroller, vilket säkerligen också påverkade deras svar. Detta har också medfört att jag inte
har kunnat garantera intervjupersonerna total anonymitet, eftersom redovisningen av det
empiriska resultatet var tänkt att ske utifrån de olika positionerna i organisationen – på vissa
positioner finns det endast en person.

För att få en bättre överblick över intervjumaterialet så skrevs även intervjuerna ut. De skrevs
dock inte ut till fullo, utan jag gjorde en sammanfattning och plockade ut citat som jag ansåg
kunde vara relevanta för studien. Även om jag inte skrev ut intervjuerna fullständigt, så blev
intervjuutskrifterna väldigt omfattande vilket också kostade mig mycket tid. Men med facit i
hand så insåg jag att detta var en nödvändighet för att jag överhuvudtaget skulle kunna
bearbeta och analysera materialet.

Innan jag påbörjade arbetet med att konstruera en resultatdel stod jag inför ett vägskäl. Det
fanns, som jag så det, två olika sätt att presentera resultatet på. Dels att göra en
sammanfattning av varje intervjuperson och dennes uttalande, vilket hade resulterat i sex
stycken relativt omfattande individuella berättelser. Det andra sättet, vilket jag valde, var att
utifrån intervjumanualen och intervjuutskrifterna skapa några övergripande teman, vilka
kunde belysa intervjupersonernas åsikter och uppfattningar om organisationens
informationshantering. Att sammanfatta intervjupersonernas erfarenheter, tankar och
upplevelser på detta sätt kändes allt som oftast tämligen abrupt och orättvist. Men för att göra
det omfattande intervjumaterialet överskådligt, insåg jag nödvändigheten i detta
tillvägagångssätt.
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Borås kommun har en stor del av sin verksamhet fördelad på tio kommundelar, vilka är
fördelade över olika geografiska områden. Den högsta beslutande instansen i kommunens
organisation är Kommunfullmäktige. Den dagliga verksamheten leds av Kommunstyrelsen,
vars politiker utgör kommunens regering. Inom varje geografiskt område svarar en
kommundelsnämnd för verksamheten. En av dessa tio kommundelar är Viskafors. De
ansvarsområden som kommundelsnämnden har är: fritids- och kulturverksamhet, förskola och
grundskola, individ- och familjeomsorg samt äldre- och handikappomsorg.
Kommundelsnämnden är politiskt tillsatt och består av 18 stycken ledamöter, nio ordinarie
och nio ersättare, vilka är ytterst ansvariga för beslutsfattandet och för hur de olika
verksamheterna bedrivs. För närvarande är majoriteten borgerlig. För att kunna bedriva "sin"
verksamhet har kommundelsnämnden en förvaltning till sin hjälp, som leds av en
kommundelschef, vilken kan sägas vara länken mellan nämnden och dess verksamhet. Inom
förvaltningen ryms ett antal verksamhetsområden där varje område har en verksamhetschef
(se bilaga 2). Ett av dessa verksamhetsområden är äldre- och handikappomsorgen, vilken leds
av en verksamhetschef. Inom äldre- och handikappomsorgen i Viskafors arbetar det cirka 150
årsarbetare. Till sin hjälp har verksamhetschefen ett antal enhetsansvariga (se bilag 3), vilka
ansvarar för var sitt geografiskt område inom kommundelen. Under varje enhetsansvarig finns
också en personalgrupp bestående av bland annat vårdbiträden, undersköterskor,
sjuksköterskor, etc. vilka man kan betrakta som verksamhetens frontpersonal. Det vill säga,
det är frontpersonalen som i sitt dagliga arbete jobbar med verksamhetens kunder -
vårdtagarna. Tillsammans skall all personal inom verksamheten leva upp till nämndens
målsättningar med en god vård, omsorg och service präglad av integritet, trygghet och
valfrihet med utgångspunkt från den enskilde individen (För ytterligare information om
organisationen, se www.boras.se).
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���5HGRYLVQLQJ�DY�GHQ�HPSLULVND�VWXGLHQ

Jag kommer här nedan att presentera resultatet av den empiriska undersökningen. Först
kommer en kort presentation av de dokument som jag delgivits, vilka dels handlar om policys
för hur informationen skall bedrivas inom Borås kommun och Viskafors kommundel, dels för
äldre- och handikappomsorgens verksamhetsmål inom Viskafors kommundel. Därefter följer
en presentation av de genomförda intervjuerna. Anledningen till att jag först redovisar
dokumenten är att jag under intervjuernas gång har frågat respondenterna om de känner till
dokumenten för att få en uppfattning om hur denna information sprids genom organisationen.

����'RNXPHQWHQ

Kommunfullmäktige i Borås kommun antog 1998 ett policydokument för kommunens
informationshantering, både extern och internt. Enligt detta dokument är informationen inte
ett självändamål i sig, utan skall fungera som ett organisatoriskt hjälpmedel för att nå
verksamheternas mål. Vidare säger dokumentet att varje nämnd och förvaltning bär ansvaret
för informationen inom sitt verksamhetsområde, medan kommunstyrelsen och dess kansli
ansvarar för den övergripande informationen. Vidare skall varje kommundel och förvaltning
planera den egna informationen och följa upp den årligen. Enligt dokumentet har varje
anställd inom organisationen en viktig funktion som informationsspridare och att dessa bör
tänka på att förmedla informationen vidare till de medarbetare som kan ha ett behov av den.
Utifrån detta övergripande dokument har Viskafors kommundel utarbetat ett dokument för
hur den interna informationen skall bedrivas inom kommundelen. Enligt detta dokument var
de planerade informationsinsatserna för den interna informationen under 1999 följande:

• Huvudprincipen är att informationen i största möjliga mån skall lämnas på
arbetsplatsträffar.

• De större verksamheterna skall ansvara för att verksamhetsspecifik information,
exempelvis så kallade personalnyheter eller informationsblad från verksamhetsansvarig.

• Viktiga policydokument skall finnas tillgängliga på varje enskild arbetsplats.

Ett av målen med den interna informationen är att den skall öka kunskapen om kommunens,
förvaltningens och den enskilda arbetsplatsens mål, planer och verksamhet samt återkopplas
till de uppnådda resultaten. Vidare skall informationen från ledningen på alla nivåer vara
snabb, relevant, tydlig och konsekvent. Dessutom skall informationen ha en offensiv roll för
att undvika ryktesspridning och spekulationer, vilka kan ta mycket energi från organisationen
och dess medlemmar.

Kommundelsnämnden utarbetade 1995 sina målbeskrivningar för hur äldre- och
handikappomsorgen skall bedrivas. Jag vill här poängtera att dessa i skrivande stund håller på
att revideras, men att de gäller till dess att kommundelsnämnden har godkänt de nya. Det
finns en målbeskrivning för varje typ av enhet eller boendeform. Varje
målbeskrivningsdokument innehåller ett övergripande syfte samt en mer specifik
målbeskrivning. Till exempel är det övergripande syftet för ett ålderdomshem, servicehus att
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verksamheten skall tillgodose de äldres tillsyn och vårdbehov då detta inte kan uppnås med
öppna vårdinsatser, exempelvis hemtjänst. Detta övergripande mål har man sen brutit ner till
något som man kallar för "kommundelsnämndens verksamhetsmål". Här nämns bland annat
att boendet skall präglas av integritet och "ett eget liv", och att verksamheten skall skapa
trivsel, delaktighet och gemenskap. Vidare anger varje målbeskrivning uppföljningsmetoder,
vilka skall genomföras en gång per år, för att kvalitetssäkra verksamheten och för att få en
indikation på om de uppsatta målen uppnåtts. Uppföljningsmetoderna som anges är bland
annat intervjuer och enkäter med boende och dess anhöriga. Dessutom är en
uppföljningsmetod att någon utomstående skall besöka verksamheten och bedöma
verksamhetens måluppfyllelse. Det framgår dock inte vem denna någon är. Ovanstående
dokument har jag fått av kommundelschefen och verksamhetschefen för äldre- och
handikappomsorgen (se källförteckning).

����,QWHUYMXUHGRYLVQLQJ

Jag kommer här att presentera den information som har framkommit under intervjuerna. Jag
kommer i huvudsak att presentera intervjuerna utifrån den intervjumanual (se bilaga 1) som
jag använde mig av under intervjuernas gång. Eftersom intervjupersonerna har olika
funktioner och befattningar i organisationen har de också många gånger svarat ganska olika
på samma typ av frågor. Jag kommer därför inte att presentera varje fråga för sig, utan jag
kommer att redovisa intervjuerna utifrån ett antal övergripande teman. Jag kommer under
intervjuredovisningens gång att använda en hel del citat från intervjupersonerna för att delge
läsaren en närhet till intervjupersonerna och deras berättelser. När det i citaten förekommer en
parentes med tre punkter (…) så betyder det att jag har utelämnat eller rättare sagt kortat ner
det sagda för att få bort själva kringsnacket som bara skulle tynga ner citaten.
Intervjupersonernas berättelse redovisas under följande rubriker; Intervjupersonernas
arbetsuppgifter och funktioner; Intervjupersonernas informationsbehov för sina
arbetsuppgifter; Personalens åsikter om kommundelens informationspolicy och
verksamhetsmål; Informationen mellan nämnden och förvaltningen; Om
informationshanteringen ute i frontlinjen; samt Informationen som kommer in till
förvaltningen och dess hantering. Kapitlet avslutas med ett analytiskt resultat av den
empiriska redovisningen. Jag inleder dock med en liten presentation av de personer som jag
har intervjuat. För att i någon mån bibehålla intervjupersonernas anonymitet presenteras
intervjupersonerna utifrån sina yrkesbefattningar.

������(Q�SUHVHQWDWLRQ�DY�LQWHUYMXSHUVRQHUQD

Kommundelschefen är en man mellan 40-45 år. Är utbildad socionom, dessutom har han 90
högskolepoäng inom ekonomi och juridik samt en oavslutad c-uppsats i företagsekonomi. Har
innehaft sin nuvarande befattning i ett år. Jobbade tidigare som ekonom med personalansvar
inom en annan av Borås kommundelar.

Verksamhetschefen för äldre- och handikappomsorgen är en man mellan 40-45 år. Har 80
högskolepoäng från idrottsledarlinjen, där hans kärnämnen var sociologi och pedagogik.
Därutöver har han bland annat läst kurser i juridik och ledarskap.
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Den enhetsansvariga är en kvinna mellan 40-45 år. Hon har gått den sociala omvårdnadslinjen
på högskola. Har i princip innehaft samma befattning i åtta år.

Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan (MAS:en) är en kvinna mellan 40-45 år. Är utbildad
sjuksköterska. Hon har dessutom vidareutbildning i medicinsk kirurgi samt ett antal andra
fempoängsutbildningar. Hon har innehaft sin nuvarande befattning i ett år. Jobbade tidigare
som enhetsansvarig för ett demensboende i en annan kommundel.

Undersköterskan (omvårdnadspersonal) är en kvinna mellan 35-40 år. Har gått en
vårdbiträdesutbildning på 20 veckor samt en ettårig omvårdnadsutbildning. Hon får dessutom
fortlöpande internutbildning för medicinhantering och omvårdnad. Hon har i princip innehaft
samma befattning under cirka 20 års tid.

Vårdbiträdet är en kvinna mellan 35-40 år. Har cirka 170 högskolepoäng i bland annat
historia och arkeologi. Har således ingen specifik utbildning för sin befattning. Hon får dock
fortlöpande internutbildning i medicinhantering och omvårdnad. Har innehaft sin befattning i
ett år.

������,QWHUYMXSHUVRQHUQDV�DUEHWVXSSJLIWHU�RFK�IXQNWLRQHU�

Kommundelschefens uppdrag är att vara den fungerande länken mellan förvaltningen och
nämnden. Han menar att det bara är han som har detta uppdraget. Vidare säger han:

6HQ�KDU�MDJ�HQ�OHGQLQJVIXQNWLRQ��DWW�VH�WLOO�Vn�DWW�YHUNVDPKHWHUQD�V\VVODU�PHG�UlWW�VDNHU�
DWW�I|OMD�YHUNVDPKHWHUQDV�XWYHFNOLQJ��DWW�SnYHUND�RFK�GULYD�GHVV�XWYHFNOLQJ��EnGH
YHUNVDPKHWVPlVVLJW�PHQ�NDQVNH�IUDPI|UDOOW�RUJDQLVDWRULVNW�

Denna funktion har han för samtliga verksamheter inom förvaltningen, vilken således också
gäller för äldreomsorgen. Han menar vidare att hans funktion och roll gentemot
äldreomsorgen är att det ligger på hans ansvar att se till så att verksamheten gör det
beställaren (nämnden) har beslutat att de skall göra. Han jobbar i huvudsak gentemot
nämnden och verksamhetscheferna.

Verksamhetschefen för äldre- och handikappomsorgen säger sig ha ett tydligt, samlat budget-
och personalansvar för äldre- och handikappomsorgen,  och att hans funktion är att vara
tjänstemannen som är länken från verksamheten till uppdragsgivarna -  politiker. Han
beskriver att det är han som är tjänstemannen som skall kunna se helheten och föra en
diskussion om helheten inom äldre- och handikappomsorgen med politikerna. Han säger:

'HW�lU�MX�SROLWLNHUQD�VRP�EHVWlPPHU�RFK�GHW�lU�MDJ�VRP�VNDOO�HIIHNWXHUD�GHUDV�EHVOXW
|YHU�YHUNVDPKHWHQ�

Vidare menar han att det är mycket administrativt arbete, speciellt i det ekonomiska ansvaret.
Sen menar han att det ligger på hans ansvar att se till så att verksamheten hela tiden utvecklas.
Han säger:

«�GHW�JlOOHU�DWW�In�PHGDUEHWDUQD�DWW�Yl[D�RFK�Gn�WlQNHU�MDJ�L�I|UVWD�KDQG�Sn�GHQ
XQGHUVWD�SHUVRQDOHQ�L�IRUP�DY�HQKHWVDQVYDULJD�Gn��DWW�L�GHW�VDPVSHOHW����DWW�WLOOVDPPDQV
VNDOO�YL�Yl[D�I|U�DWW�XWYHFNOD�YHUNVDPKHWHQ�
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Den enhetsansvariga (enhetschefen) menar att hennes funktion/roll i verksamheten är att hon
är en del av nämnden när hon skall göra så kallade biståndsbedömningar, eftersom hon i dessa
ärenden har en delegering från nämnden att genomföra dem. Delegeringen innebär att hon får
bevilja hemtjänst, särskilt boende, trygghetslarm, etc. för verksamhetens kunder -
vårdtagarna. Hennes roll är att se till så att de som har ett behov eller de som anmäler ett
behov, att se om det är något som de (äldreomsorgen) kan hjälpa till med. Vidare har hon ett
personalansvar med allt vad det innebär för 16 personer.

Mas:en (Medicinsk ansvarig sjuksköterska) är stabsanställd och tillhör verksamhetschefen när
det gäller äldre- och handikappomsorg. Om sin roll och funktion säger hon:

-DJ�KnOOHU�Sn�PHG�DWW�E\JJD�XSS�VlNHUKHWHQ�QlU�GHW�JlOOHU�OlNHPHGHOVKDQWHULQJHQ��Vn
DWW�UXWLQHUQD�VNDOO�IXQJHUD�XWH�Sn�DOOD�ERHQGH��MXVW�UXQW�OlNHPHGHO��Vn�DWW�GHW�VNDOO�JHV
JRG�RPYnUGQDG�

Hon jobbar inte så mycket direkt mot omvårdnadspersonalen (vårdbiträden och
undersköterskor), utan framför allt emot och med sjuksköterskorna, som finns placerade på
varje boende eller enhet. Hon menar att det är sjuksköterskorna som har det direkta ansvaret
för själva medicinhanteringen och att hon har rollen att informera dem om hur den skall
skötas samt att hon har en kontrollfunktion för hur den sköts.

Vårdbiträdet och undersköterskan (omvårdnadspersonal) har i princip samma funktion och
roll i organisationen, och det är att se till så att vårdtagarna får den omvårdnad de har ett
behov av och som de har blivit beviljade att få. Omvårdnadspersonalens funktion är att möta
och se till verksamhetens kunder - vårdtagarna. Deras arbetsuppgifter innefattar hela
omvårdnadsbiten. En del vårdtagare behöver bara hjälp med medicinbiten, medan andra
behöver hjälp med det mesta för att klara sina vardagliga liv.

������,QWHUYMXSHUVRQHUQDV�LQIRUPDWLRQVEHKRY�I|U�VLQD�DUEHWVXSSJLIWHU

Intervjupersonernas informationsbehov skiljer sig ganska mycket beroende på deras position i
organisationen. Kommundelschefen måste ha information från samtliga verksamhetschefer
inom kommundelen för att kunna överblicka hur de olika verksamheterna fungerar. Denna
information får han genom att han träffar verksamhetscheferna en gång i veckan. Dessutom
arbetar verksamhetscheferna i samma byggnad som kommundelschefen, vilket gör att de i
princip kan kommunicera dagligen. Dessutom behöver han information från nämnden, vilket
han i huvudsakligen får genom att han träffar presidiet (ordförande och vice ordförande i
nämnden) en gång per vecka. Han måste också ta del av all extern information som kommer
in till kommundelskontoret. Den inkommande informationshanteringen till
kommundelskontoret återkommer jag till längre fram i resultatredovisningen.

Verksamhetschefen för äldreomsorgen har ungefär samma informationsbehov som
kommundelschefen med den skillnaden att han måste ha mer sakkunskap om hur "hans"
verksamhet fungerar för att kunna rapportera till nämnden. Det är hans uppgift att svara på
politikernas informationsbehov av verksamheten. Om han inte kan besvara en sakfråga från
politikerna så får han vända sig till dem som har kunskap om saken ifråga (socialstyrelsen,
kommunförbundet, enhetsansvarig, etc) och återkomma med ett svar vid ett senare tillfälle.
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Den enhetsansvariga har framförallt ett informationsbehov om vårdtagarna när hon skall göra
biståndsbedömningar. Denna information skaffar hon sig genom att besöka vårdtagaren och
tala med vederbörande och ofta även med dennes anhöriga. Dessutom använder hon "sin"
personalgrupp för att få information om hur vårdtagarna i verksamheten har det, för att
eventuellt vidta åtgärder. Hon menar att personalen är hennes primära informationskälla när
det gäller vårdtagarna. Dessutom behöver hon information från verksamhetschefen när det
gäller hur nämnden vill att verksamheten skall bedrivas. Denna information får hon vanligtvis
genom ett veckomöte med verksamhetschefen och de övriga enhetsansvarig inom
äldreomsorgen. Dessutom måste hon ha information om vissa lagar, till exempel
socialtjänstlagen. Denna information skaffar hon sig bland annat genom att gå in på
socialstyrelsens hemsida. Här kan poängteras att det är först under det senaste året som hon
har haft tillgång till internet/webben.

Mas:en har framförallt ett behov av att veta hur medicinhanteringen fungerar i verksamheten,
vilket hon dels får från sjuksköterskorna, dels genom de signeringslistor som hela tiden skall
fyllas i vid medicindelning. Vidare säger hon:

-DJ�KDU�MX�HQ�ODJ�VRP�MDJ�PnVWH�I|OMD�RFK�GHW�lU�MX�KlOVR��RFK�VMXNYnUGVODJHQ��'HQQD
lQGUDV�LQWH�Vn�RIWD�

Sen jobbar hon parallellt ihop med socialtjänstlagen (allmän lag för omvårdnad), vilken hon
inte behöver ta hänsyn till när det gäller den medicinska omvårdnadsbiten. Hon menar att det
är relativt mycket information från socialstyrelsen som hon måste hålla reda på. Information
om lagar o dylikt hämtar hon exempelvis genom att gå in på socialstyrelsen hemsida,
eftersom hon numera har tillgång till internet. Om denna information säger hon följande:

-DJ�YlOMHU�MX�XW�GHW�VRP�MDJ�VMlOY�YLOO�OlVD��«��RFK�lU�GHW�QnJRQWLQJ�ODJPlVVLJW�VRP�PDQ
lU�XWH�HIWHU��MD�Gn�JnU�PDQ�MX�LQ�Sn�VRFLDOVW\UHOVHQV�HJQD�KHPVLGD�RFK�InU�IUDP�DOOD�GH
KlU�ODJWH[WHUQD�VRP�PDQ�YLOO�KD��Vn�PDQ�NDQ�MX�In�DOO�GHQ�LQIRUPDWLRQ�PDQ�YLOO�KD�

Hon tycker inte att det är så svårt att hitta den information man vill ha om man vet vad man
letar efter. Dessutom har hon fått utbildning när det gäller informationssökning (hon har
datakörkort, vilket alla har som har datorer). Sen har hon ett stort informationsbehov från de
andra Masarna i de övriga kommundelarna, vilka hon träffar en gång i månaden, för att se till
så att medicinhanteringen fungerar likadant i alla kommundelar.

Omvårdnadspersonalen (vårdbiträdet och undersköterskan) informationsbehov är att de måste
få information om vårdtagarna. Vårdbiträdet säger följande om informationsbehovet:

-DJ�PnVWH�MX�In�YHWD�Sn�YLONHW�VlWW�SDWLHQWHQ�lU�VMXN��GHW�lU�MX�LQWH�DOOWLG�EDUD�I\VLVNW�
XWDQ�GHW�NDQ�YDUD�P\FNHW�SV\NLVNW�RFNVn��-DJ�PnVWH�In�YHWD�PHGLFLQHU�RFK�KXU�MDJ�VNDOO
EHKDQGOD�SDWLHQWHQ�I|U�DWW�GHQ�VNDOO�Pn�EUD��RFK�GHW�lU�LQJHW�PDQ�NDQ�OLVWD�VLJ�WLOO�MlPQW�
0HQ�Gn�KDU�YL�MX�RPYnUGQDGVSlUPDUQD�GlU�GHW�VWnU�DOOW�RP�SDWLHQWHUQD��PHGLFLQHU�RFK
KXU�GH�PnU��GHW�VRFLDOD�QlWYHUNHW�UXQW�RPNULQJ�GHP��NRQWDNWSHUVRQHU�

Omvårdnadspersonalen får i huvudsak sitt dagliga informationsbehov om vårdtagarna
muntligt genom sina arbetskamrater, eftersom de alltid har 15 minuters tid för muntlig
överrapportering när de går på ett nytt arbetspass. De kan också få information genom de så
kallade omvårdnadspärmarna (dokumentation om vårdtagarna), vilka de är skyldiga att läsa
om det har skrivits något i dem. De tillgodoser också sitt informationsbehov i det dagliga
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mötet med vårdtagarna. Vidare får de mycket information från den enhetsansvariga, vilken de
i regel träffar dagligen. Dessutom har de en timmes avsatt tid i veckan för personalmöte, där
de bland annat diskuterar igenom vårdtagarnas omvårdnadsbehov. Vid dessa tillfällen får de
oftast information från den enhetsansvarige om det är några nya vårdtagare som de skall ta
hand om. När det gäller hur de skall hantera vårdtagarnas mediciner, så får de den
informationen i huvudsak från sjuksköterskorna.

������3HUVRQDOHQV�nVLNWHU�RFK�NlQQHGRP�RP�NRPPXQGHOHQV�LQIRUPDWLRQVSROLF\�RFK

YHUNVDPKHWVPnO

Då jag genomförde mina intervjuer så var det bara kommundelschefen (som jag fick
dokumenten ifrån) och verksamhetschefen som kände till informationspolicydokumenten. Då
jag intervjuade den enhetsansvariga så fann hon ett av policydokumenten i sin policypärm.
Hon sade under intervjun följande:

�«�GHW�lU�lQGn�Vn�DWW�GH�>QlPQGHQ��PLQ�DQPlUNQLQJ@�YLOO�KD�XW�VLQD�SURWRNROO�HIWHU
YDUMH�P|WH��Vn�SURWRNROOHQ�GHW�YHW�MDJ�MX�DWW�GHW�InU�YL�

Hon menar vidare att hon enbart brukar ögna igenom protokollen, eftersom de innehåller så
mycket information som inte berör henne. Står det däremot något om äldreomsorgen så läser
hon igenom det och oftast så vet hon innan om det står något om det.

Det har under intervjuernas gång framkommit att alla viktiga policydokument från
kommundelsnämnden, som rör verksamheten finns tillgängliga på samtliga arbetsplatser i så
kallade policypärmar.

Då jag frågar undersköterskan om hon känner till kommundelsnämndens interna
informationspolicy, säger hon att hon inte tror sig göra det. Hon säger:

)|U�YL�InU�MX�LQJHQ�LQIRUPDWLRQ�IUnQ�NRPPXQGHOVQlPQGHQ��«��

Jag läser upp den för henne. Hon säger att hon inte märker av det, eftersom det inte är någon
som frågat henne om det. Dessutom menar hon att hon inte heller ger någon information
uppåt i organisationen, utan bara till dem på arbetsplatsen. Hon säger att de visserligen får
information om hur de ligger till med ekonomin med jämna mellanrum, men att de får denna
information från den närmaste chefen. Hon säger också i detta sammanhang att
verksamhetschefen skickar ut ett informationsblad någon gång om året.

Vårdbiträdet känner inte heller till informationspolicyn, men menar att en sådan borde finnas.
Under intervjun läser jag upp ett av målen med den interna informationspolicyn. Efteråt säger
hon:

-DJ�NDQ�LQWH�WlQND�PLJ�DWW�Vn�PnQJD�DY�PLQD�DUEHWVNDPUDWHU�RFK�MDJ�NlQQHU�RVV�Vn�GlU
MlWWHGHODNWLJD��I|U�PDQ�EOLU�IRNXVHUDG�Sn�YnUGWDJDUQD��'HW�EOLU�LQWH�P\FNHW�PHU��0DQ
KDU�LQWH�WLG�KHOW�HQNHOW��'HW�WDU�Vn�SDVV�P\FNHW�WLG�DWW�WD�KDQG�RP�YnUD�YnUGWDJDUH�
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Enligt kommundelschefen är det ytterst viktigt att all personal känner till målen med
verksamheten. Han anser att det skulle gagna personalen och verksamheten i sin helhet om
personalen kunde informera vårdtagare och dess anhörig om verksamhetens egentliga
uppdrag, om de exempelvis är missnöjda med hur verksamheten bedrivs, så att missnöjda
"kunder" kan vända sig till de som är ytterst ansvariga för verksamhetens mål, det vill säga
politikerna. Han säger:

$QQDUV�XWVlWWHU�PDQ�MX�SHUVRQDOHQ�I|U�DWW�I|UVYDUD�HWW�QlPQGHEHVOXW��RFK�GHW�VNDOO�PDQ
J|UD�L�IRUP�DY�ORMDOLWHW�PHG�GH�KlU�EHVOXWHW��0HQ�E|UMDU�PDQ�SHWD�Sn�EHVOXWHWV�VYDJKHWHU
RFK�EULVWHU��Gn�PnVWH�PDQ�MX�Jn�WLOO�SROLWLNHUQD��Vn�InU�MX�GRP�VNLFND�EROOHQ�YLGDUH�WLOO
YHUNVDPKHWVFKHIHQ�HOOHU�PLJ�

Han känner dock inte till hur målbeskrivningarna har gått ut i verksamheten. Han tror vidare
att det många gånger är svårt att förankra de politiska målen i verksamheten. Han säger:

(IWHUVRP�YL�OHYHU�L�HQ�SROLWLVNW�VW\UG�RUJDQLVDWLRQ��Vn�WURU�MDJ�DWW�GH�SROLWLVND�PnOHQ�RFK
YLVLRQHUQD�LQWH�Q|GYlQGLJWYLV�VWlPPHU�|YHUUHQV�PHG�GHQ�HQVNLOGH�DQVWlOOGHV�PnO�RFK
YLVLRQ��«��RFK�GHW�NDQ�ILQQDV�HQ�VNLOOQDG�PHOODQ�GH�XSSIDWWQLQJDUQD�VRP�NDQ�YDUD�VYnU
DWW�NRPPXQLFHUD��«��)|U�VRP�SHUVRQDO�YLOO�PDQ�DOOWLG�J|UD�PHU�lQ�YDG�PDQ�KDU
UHVXUVHU�WLOO�RFK�GHW�VWlPPHU�LQWH�DOOWLG�PHG�GH�SROLWLVND�LQVWlOOQLQJDUQD�

Då jag frågar undersköterskan om hon känner till kommundelsnämndens mål med
verksamheten, så säger hon sig inte känna till dem. Hon säger att de ibland sätter upp mål för
den enskilde vårdtagaren. Då jag under intervjun visar henne ett målformuleringsdokument
säger hon följande:

'HW�I|UV|NHU�YL�YlO��«��0HQ�YL�KDU�MX�NDQVNH�LQWH�GHW�VRP�XSSVDWWD�PnO��«��YL�MREEDU�MX
lQGn�I|U�DWW�In�GHW�Vn�EUD�VRP�P|MOLJW�I|U�DOOD�

Hon säger att det inte gör några utvärderingar för att se om de uppnår några mål, utan hon
säger att deras uppenbara mål är att alla skall ha det bättre, men att de inte finns formulerade
på papper.

Vårdbiträdet säger följande om verksamhetsmålen:

9LVVW��GHW�lU�YlO�EUD�DWW�PDQ�KDU�|YHUJULSDQGH�PnO��Vn�DWW�PDQ�YHW�KXU�PDQ�VNDOO�MREED�
0HQ�GHW�KDQGODU�MX�WURWV�DOOW�RP�DWW�YHWD�YDG�(YD�KlU�QHUH�YLOO�KD�WLOO�IUXNRVW�RFK�KXU
PDQ�VNDOO�WD�KDQG�RP�KHQQH��GHW�lU�MX�GHW�VRP�NlQQV�VRP�GHW�YLNWLJD�PHG�DUEHWHW��6HQ
PnVWH�MX�UDPHQ�UXQW�L�NULQJ�IXQJHUD�RFNVn�I|U�DWW�GHW�VNDOO�IO\WD��«��PHQ�LEODQG�NDQ�GHW
YDUD�VYnUW�DWW�NRSSOD�LKRS�GHW�GlU��DWW�GHW�VNDOO�YDUD�HQ�HQKHW�I|U�PDQ�IRNXVHUDU�VLJ�Vn
P\FNHW�Sn�VLWW�HJHW�

Då jag frågar den enhetsansvariga om hon tror att det är viktigt för omvårdnadspersonalen att
känna till verksamhetsmålen så säger hon:

«�GHW�lU�YLNWLJW�DWW�KD�PnO�RFK�YHWD�YDUI|U�PDQ�KDU�GHP��0HQ�GHW�lU�NODUW�
PnOIRUPXOHULQJHQ�GHQ�ILQQV�MX��0HQ�GHW�MDJ�WURU�lU�GHW�YLNWLJD��GHW�lU�MX�PnOHQ�I|U�GHQ
HQVNLOGH��$WW�QlU�MDJ�JnU�WLOO�6WLQD�$QGHUVVRQ�H[HPSHOYLV��Vn�KDU�MX�KRQ�VDNHU�VRP�PDQ
IDNWLVNW�VNDOO�HIWHUOHYD��RFK�DWW�YL�IDNWLVNW�DUEHWDU�nW�VDPPD�KnOO�GlU��Vn�DWW�LQWH�MDJ
NQlSSHU�VNMRUWDQ�RFK�GHQ�DQGUH�OnWHU�EOL�
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Hon menar här att det är möjligt att man bara ser till vårdtagaren och inte till verksamheten i
sin helhet, det vill säga att man kanske har gått ner för mycket på individnivå, och att detta
kanske gör det svårt att förstå andra grupper i verksamheten.

Jag skulle här vilja påpeka att jag inte hade målformuleringsdokumenten och alla
informationspolicydokument när jag intervjuade MAS:en och den enhetsansvariga, utan dessa
fick jag tillgång till vid ett senare tillfälle. Jag vill här också ytterligare en gång påpeka att de
gällande verksamhetsmålen (dessa fastlades av kommundelsnämnden 1995) har reviderats
och börja gälla så fort nämnden har godkänt dem. De gamla verksamhetsmålen utarbetades,
enligt verksamhetschefen, av två utomstående konsulter och att målformuleringarna inte alls
diskuterades med de som arbetar i verksamheten. De nya målformuleringarna har utarbetats
av den intervjuade enhetsansvariga och den intervjuade MAS:en. Om detta förfaringssätt
säger verksamhetschefen följande:

'lU�KDU�YL�MX�PHU�NRSSODW�GHW�WLOO�DWW�GH�lU�YL�VMlOYD�VRP�PnVWH�J|UD�GHW�KlU�RP�GHW�VNDOO
EOL�ULNWLJW�EUD��DWW�YL�lU�PHG�L�SURFHVVHQ�RFK�ILODU�Sn�IRUPXOHULQJDUQD�VRP�lU�DQSDVVDGH
WLOO�GHQ�YHUNVDPKHW�VRP�YL�EHGULYHU�

Då jag frågade omvårdnadspersonalen om de kände till de nya målformuleringarna så var
svaret negativt.

Även då jag intervjuade  kommundelschefen, så kom vi in på de nyformulerade målen, och
dess process innan de kan börja gälla. Han säger:

$WW�UHQW�SUDNWLVNW�JnU�GHW�WLOO�Vn�DWW�YHUNVDPKHWVFKHIHQ�KDU�VDJW�WLOO�VLQ�OHGQLQJVJUXSS�DWW
UHYLGHUD�PnOHQ��6HQ�VNDOO�KDQ�J|UD�HQ�VDPPDQVWlOOQLQJ�DY�GH�PnOHQ�RFK�JH�WLOO�PLJ�
+DQ�lU�GHW�I|UVWD�VNLNWHW�RFK�MDJ�lU�GHW�DQGUD�VNLNWHW��1lVWD�VWHJ�lU�DWW�WD�GHW�WLOO
SUHVLGLHW�I|U�JRGNlQQDQGH�LQQDQ�GHW�JnU�XSS�L�QlPQGHQ�

Han säger att de även skall tas upp i de olika partigrupperna innan det når nämnden. Han
säger:

«GHW�PnVWH�SDVVHUD�HWW�DQWDO�VSlUUDU��'HW�lU�MX�LQWH�HQKHWVI|UHVWnQGDUHQ�VRP�VNULYHU
WLOO�QlPQGHQ��XWDQ�GHW�PnVWH�VnOODV��«��I|U�GH�PnOHQ�PnVWH�MX�QlPQGHQ�VWn�I|U�RFK
NXQQD�I|UVYDUD�LQI|U�DOOPlQKHWHQ�

Under en del intervjuer har det också framkommit information om målbeskrivningarna och
dess uppföljningsmetoder (se den tidigare dokumentredovisningen), vilka kommer att
presentera här nedan.

Då jag frågar kommundelschefen om målen och dess uppföljningsmetoder för verksamheten
så säger han:

3n�YLONHW�VlWW�KDU�PDQ�XSSPlUNVDPPDW�DQK|ULJDV�EHKRY�RFK�GHODNWLJKHW�RFK�YDG
LQQHElU�GHW�

Han tror inte att det är någon som följer upp målen genom de anvisningar som finns med i
målformuleringen, på grund utav tidsbrist. Han tycker dessutom att det är extra svårt att ha
några bra uppföljningsmetoder inom äldreomsorgen. Han ställer sig frågan om vem den
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egentliga kunden är. Han menar att skall man exempelvis kvalitetssäkra ett demensboende så
kan man inte fråga de boende, utan det får bli de anhöriga. Han säger:

2FK�KXU�P\FNHW�YHW�GRP��2FK�IUDPI|UDOOW��VWlPPHU�GHUDV�I|UYlQWQLQJDU�PHG�GHW
SROLWLVND�XSSGUDJHW��RFK�GHW�lU�MX�LQWH�VlNHUW�DWW�GHW�J|U��2FK�Gn�NDQVNH�GH�NRPPHU�DWW
YDUD�QHJDWLYD�WLOO�YLVVD�VDNHU��'HW�LQQHElU�MX�DWW�YnU�YHUNVDPKHW�V\IWDU�LQWH�WLOO�DEVROXW
NXQGWLOOIUHGVVWlOOHOVH��XWDQ�HQ�PLVVQ|MG�NXQG�lU�HQ�GHO�DY�YnU�YDUGDJ�

Han menar här att huvudsyftet med verksamheten är att tillgodose politikernas nöjdhet. Den
verksamhetsansvariga menar också att uppföljningen av verksamheten inte är bra. Han säger:

'HW�lU�YnU�VWRUD�EULVW��2FK�GHW�KlU�YHW�MX�EnGH�QlPQGHQ�RFK�I|UYDOWQLQJHQ�RP��)|U�GHOV
lU�GHW�HQ�NXQVNDSVEULVW�L�KXU�PDQ�J|U�XSSI|OMQLQJDU��VHQ�lU�GHW�IDNWLVNW�HQ�WLGVEULVW��6HQ
lU�GHW�YlO�RFNVn�HQ�EULVW�L�DWW�GHW�lU�VYnUW�DWW�I|OMD�XSS�PnO�VRP�LQWH�lU�WLOOUlFNOLJW
NRQNUHWD�HOOHU�PlWEDUD�

Den enda uppföljningen som sker av verksamheten är genom ett så kallat bokslut, vilket görs
en gång per år. Enligt verksamhetschefen så är bokslutet en beskrivning av vad man har
presterat, vad som har gått bra och vad som har gått mindre bra. Dessa verksamhetsberättelser
skrivs av de enhetsansvariga och sedan sammanställs de av verksamhetschefen innan det går
till nämnden. Vidare menar verksamhetschefen att dessa under tidigare år har varit alltför
omfattande och att politikerna (nämnden) därför inte orkat läsa igenom allt. De har från och
med år 2000 kortar ner verksamhetsberättelsen avsevärt. Dessa boklut innehåller inte enbart
text utan även siffror, vilka också säger mycket om hur verksamheten har fungerat. Om detta
förfaringssätt säger verksamhetschefen och den enhetsansvariga följande:

'HW�lU�YlO�HJHQWOLJHQ�GHW�VRP�PDQ�NDQ�NDOOD�I|U�QnJRQ�VODJV�XSSI|OMQLQJ�GlU�SROLWLNHUQD
VMlOYD�NDQ�OlVD�DWW��MDKD��YDU�GHW�GRP�KlU�HIIHNWHUQD�VRP�XSSQnGGHV�
(verksamhetschefen)

'n�WLWWDU�PDQ�|YHU�PnOHQ�RFK�VHU�YDG�PDQ�KDU�XSSI\OOW�RFK�YDG�PDQ�LQWH�KDU�XSSI\OOW
RFK�YDUI|U�PDQ�LQWH�KDU�XSSI\OOW�GHW���«��Vn�DWW�HQ�JnQJ�RP�nUHW�EOLU�GHW�HQ�nWHUNRSSOLQJ
RFK�HQ�DKD��DWW�Vn�KlU�lU�GHW�IDNWLVNW�YL�VNDOO�WLWWD�RFK�WlQND��(enhetsansvarig)

������,QIRUPDWLRQHQ�PHOODQ�QlPQGHQ�RFK�I|UYDOWQLQJHQ

Den huvudsakliga informationsöverföringen mellan nämnden och förvaltningen sker genom
kommundelschefen, men också genom verksamhetschefen för äldreomsorgen när det gäller
information rörande denna verksamhet. Då jag frågar kommundelschefen om hans relation till
nämnden så säger han:

'HW�ILQQV�HQ�SUDNWLVN�RFK�Vn�ILQQV�GHW�HQ�IRUPHOO�RUJDQLVDWLRQ��2P�PDQ�VHU�WLOO�GHQ
IRUPHOOD�RUJDQLVDWLRQHQ�Vn�InU�LQWH�YHUNVDPKHWVFKHIHUQD�NRUUHVSRQGHUD�PHG�QlPQGHQ�
'H�InU�LQWH�VNULYD�WLOO�QlPQGHQ��XWDQ�DOO�IRUPHOO�NRUUHVSRQGHQV�PHG�QlPQGHQ�VNHU�YLD
I|UYDOWQLQJVFKHIHQ�>KDQ�VMlOY��PLQ�NRPPHQWDU@�

Han menar här att det ligger i hans ansvar att bestämma vilka frågor som kommer från
förvaltningen som skall spridas vidare till nämnden, men att det inte rent praktiskt går till så.
Han säger att:
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$OOD�YHUNVDPKHWVFKHIHUQD�lU�PHG�Sn�QlPQGHP|WHQD�I|U�DWW�NXQQD�OlPQD�LQIRUPDWLRQ
GLUHNW�WLOO�QlPQGHQ�Sn�IUnJRU�VRP�OHGDUP|WHQD�VWlOOHU��2FK�Gn�lU�GHW�ElWWUH�DWW�GH
VWlOOHU�GH�IUnJRUQD�GLUHNW�WLOO�GH�DQVYDULJD��«��I|U�Gn�InU�GH�OlWWDVW�VYDU�

Han menar vidare att den formella biten mer handlar om det delegerade ansvaret. Han menar
att det inte går att ha flera verksamhetschefer som springer och korresponderar med nämnden
hela tiden, utan att det måste samordnas på något sätt. Han säger att de från och med i år har
skapat ett nytt informationsforum mellan presidiet och samtliga verksamhetschefer, vilket var
ett önskemål från båda parter. Dessa äger rum i anslutning till nämndemötena, där de formella
besluten fattas.

Verksamhetschefen tycker att dessa gruppmöten eller informationsforum är en viktig arena
för tjänstemännen, och att det är här som förvaltningen har en möjlighet att påverka genom att
lyfta fram sina egna synpunkter. Han menar att när det väl kommer upp i nämnden, så kan de
inte påverka, eftersom besluten i praktiken redan är tagna. Vidare menar verksamhetschefen
att det inte är så att alla riktlinjer för hur verksamheten skall bedrivas enbart kommer från
nämnden, utan han säger:

6MlOYNODUW�lU�GHW�SROLWLNHUQD�VRP�VNDOO�WDOD�RP�YDG�GH�YLOO�In�XW�DY�GH�SHQJDUQD�VRP�GH
VNMXWHU�LQ�L�YHUNVDPKHWHQ��PHQ�GHW�lU�MX�HWW�VDPVSHO��9L�NDQ�MX�LQWH�NUlYD�DWW�SROLWLNHUQD
VNDOO�KD�DOOD�GHWDOMNXQVNDSHU��Vn�I|UYDOWQLQJHQ��L�IRUP�DY�EnGH�PLJ�VMlOY�RFK�PLQD
PHGDUEHWDUH��KDU�MX�V\QSXQNWHU�Sn�KXU�YL�VNXOOH�YLOMD�IRUPD�YHUNVDPKHWHQ��«��RFK�Vn
OlJJHU�PDQ�I|UVODJ�WLOO�QlPQGHQ��«��PHQ�WLOO�VLVW�Vn�lU�GHW�MX�SROLWLNHUQD�VRP�LQGLUHNW�VW\U
YHUNVDPKHWHQ�JHQRP�DWW�GHW�lU�GH�VRP�VNMXWHU�WLOO�SHQJDU�

Vidare träffar kommundelschefen presidiet en gång i veckan för att gå igen alla skrivelse och
dylikt som inkommit till förvaltningen och nämnden. Enligt kommundelschefen så är det
ordförande som avgör vilka ärenden som skall tas upp i nämnden. Om detta säger han:

2UGI|UDQGH�IXQJHUDU�VRP�HWW�ILOWHU�LQ�L�QlPQGHQ�RFK�MDJ�IXQJHUDU�VRP�HWW�ILOWHU�XW�L
I|UYDOWQLQJHQ�

Vidare säger han att om det här skulle vara något som skulle beröra äldreomsorgen så lämnas
detta uppdrag direkt till verksamhetschefen. När verksamhetschefen har löst uppdraget så
meddelar han kommundelschefen, vilken meddelar vidare till presidiet. All denna
kommunikation sker muntligt.

En annan informationskanal från nämnden till förvaltningen är den årliga budgeten, vilken
också innehåller politiska direktiv för hur verksamheten skall bedrivas. Enligt
kommundelschefen kanaliseras denna information på så sätt att presidiet och samtliga
verksamhetschefer får var sitt exemplar av budgeten, och att uppdraget sen gås igenom på ett
ledningsgruppsmöte. Sen menar han att det är upp till den verksamhetsansvariga att förmedla
ut informationen till frontlinjen. Vidare anser han att det inte alltid framgår på ett klart och
tydligt sätt vad det egentliga uppdraget är. Dessutom är budgeten ganska omfattande och han
undrar över hur man kan kommunicera ut den på ett bra sätt i verksamheten.

En annan informationskanal från nämnden är att alla nämndeprotokoll görs tillgängliga på
webben. Kommundelschefen menar att man kanske skulle göra dem lite mer läsvänliga,
eftersom terminologin som används kan vara svår att förstå, men han menar att det i slutändan
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handlar om en resursfråga  Dessutom menar han att det finns en fara i att skriva om dem,
eftersom innebörden av ett beslut då kan förändras. Om den svåra terminologin säger
vårdbiträdet följande:

-DJ�KDU�YlO�GHW�OLWH�OlWWDUH�HQ�PnQJD�DQGUD�VRP�MREEDU�KlU��VRP�LQWH�lU�Vn�YDQD�YLG�DWW
OlVD��«��Vn�MDJ�KDU�YlO�GHW�OLWH�OlWWDUH�QlU�GHW�JlOOHU�DWW�OlVD�RFK�WD�GHW�WLOO�PLJ�

Hon syftar här på en av kommundelsnämndens målformuleringar för verksamheten och
menar att många av personalen inte förstår den terminologin som används, vilket hon tror
beror på vilken bakgrund man har.

������2P�LQIRUPDWLRQVKDQWHULQJHQ�XWH�L�IURQWOLQMHQ

Som redan har nämnts så handlar mycket om informationshanteringen ute i frontlinjen om
vårdtagarna och deras behov av omvårdnad. I huvudsak får omvårdnadspersonalen
information om vårdtagarna från sina medarbetare och/eller genom de så kallade
omvårdnadspärmarna (i dessa skall allt väsentligt dokumenteras om vårdtagarna). Enligt
omvårdnadspersonalen så har de också en skyldighet att skriva ner allt väsentligt om
vårdtagarna, samt att dagligen kontrollera om där finns något skrivet. Både den
enhetsansvariga, MAS:en och omvårdnadspersonalen ser dessa pärmar som ett hjälpmedel för
att få information, men även som ett hjälpmedel för att ge information.

Enligt vårdbiträdet så hämtar hon 25 procent av sitt informationsbehov om vårdtagarna från
dessa pärmar medan hon får den övriga biten från sina medarbetare. De har alltid 15 minuters
muntlig överrapportering när de går på ett arbetspass.

Enligt omvårdnadspersonalen så fyller de i så kallade medicinlistor ute hos vårdtagarna, så
fort de ger en vårdtagare medicin. Dessa listor tar sedan sjuksköterskan hand om. Skulle
undersköterskan märka att det är något med medicinen som inte stämmer så ringer hon upp
sjuksköterskan eller, om det inte är akut, så skriver hon en avvikelserapport till
sjuksköterskan. Undersköterskan säger att vårdtagarna ofta får ändrade mediciner och att det
ibland kan vara svårt att se vad det står.

Då jag frågar undersköterskan om hur hon får information om det exempelvis kommer en
vårdtagare från lasarettet som brutit benet, så säger hon att hon dels får information från den
ansvariga sjuksköterskan på hur hon skall vårda vårdtagaren, dels får hon information om
vårdtagaren från sin närmaste chef  (den enhetsansvariga). Dessutom kommer det en
omvårdnadsjournal från lasarettet till sjuksköterskan, vilken sätter in denna i
omvårdnadspärmen. Dessa pärmar finns i en annan byggnad, där sjuksköterskorna sitter. Hon
säger vidare att det är hennes skyldighet att skriva i omvårdnadspärmen om det skulle vara
något speciellt med en vårdtagare. Det är även sjuksköterskornas skyldighet att skriva och
läsa i dessa. Hon säger att de har en speciell almanacka som de noterar i om de har skrivit i
omvårdnadspärmen, vilken de delar med sjuksköterskorna. Detta systemet har de för att slippa
gå igenom pärmarna om där finns något nytt skrivet. Hon tycker att denna
informationsöverföring brister, det vill säga att alla inte skriver in om det hänt något.
Vårdbiträdet tycker också att dokumentationen är bristfällig. Om detta säger hon:

0DQ�VNDOO�MX�DOOWLG�VNULYD��PHQ�GHW�lU�MX�LQWH�DOOD�VRP�J|U�GHW��'HW�J|U�LQWH�MDJ�KHOOHU�I|U
PDQ�KLQQHU�LQWH�QX��MDJ�VNDOO�KlPWD�EDUQHQ���MDJ�J|U�GHW�L�PRUJRQ�RFK�Vn�KDU�PDQ�JO|PW
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DY�GHW�VHQ��(OOHU�RFNVn�Vn�KDU�PDQ�SUDWDW�PHG�VN|WHUVNDQ�>VMXNVN|WHUVNDQ��PLQ
NRPPHQWDU@�RFK�Vn�W\FNHU�PDQ�DWW�QX�WDU�VN|WHUVNDQ�KDQG�RP�GHW�RFK�VSULGHU�GHW��2FK
Vn�NDQVNH�LQWH�VN|WHUVNDQ�J|U�GHW�I|U�DWW�KRQ�LQWH�W\FNHU�DWW�GHW�lU�Vn�YlVHQWOLJW��Vn�GHW
NDQ�MX�YDUD�OLWH�ROLND�

Undersköterskan menar att man många gånger förlitar sig för mycket på den muntliga
överrapporteringen. Om detta säger hon:

)|U�WUlIIDU�MDJ�QnJRQ�VRP�MREEDW�Sn�GDJHQ�Vn�IUnJDU�MDJ�QDWXUOLJWYLV�RP�GHW�KlQW�QnJRW
XQGHU�GDJHQ��0HQ�GHW�NDQ�MX�YDUD�QnJRW�VRP�GH�PLVVDU��I|U�GH�NDQ�MX�LQWH�YHWD�RP�MDJ
KDU�YDULW�KlU�Sn�WYn�HOOHU�WUH�GDJDU��I|U�GHW�NDQ�MX�YDUD�QnJRW�VRP�KlQW�LQQDQ�

I övrigt menar omvårdnadspersonalen att de får mycket information om vårdtagarna på "sina"
veckomöten med den enhetsansvariga.

������,QIRUPDWLRQHQ�VRP�NRPPHU�LQ�WLOO�I|UYDOWQLQJHQ�RFK�GHVV�KDQWHULQJ

Enligt kommundelschefen så kommer all inkommande post in till kommundelskontoret och
sorteras där innan de går ut till respektive person eller verksamhet. All post behandlas som om
den vore ställd till myndigheten (kommundelsnämnden) och öppnas därför också oavsett om
den är ställd till en specifik person. Skälet till detta är, enligt kommundelschefen:

'HW�VNDOO�LQWH�Jn�HWW�EUHY�WLOO�(OVD�.DUOVVRQ�RFK�Vn�EOLU�GHW�OLJJDQGH�GlU�I|U�DWW�KRQ
VOXWDGH�I|U�WUH�PnQDGHU�VHGDQ��«��I|U�GlU�NDQ�OLJJD�QnJRW�EHVYlUDQGH�EHVOXW�VRP
VQDEEW�PnVWH�KDQWHUDV�

Han tycker vidare att det är svårt att selektera bland all inkommande information (post). Han
tycker också att det många gånger är svårt att avgöra vem han skall skicka informationen
vidare till. Om informationsflödet till och inom förvaltning säger han:

,QIRUPDWLRQVIO|GHW�lU�HWW�SUREOHP��'HW�NDQ�LQWH�EOL�DQQDW�HQ�HWW�SUREOHP�I|U�GHW�lU�Vn
P\FNHW��bYHQ�RP�MDJ�KDGH�WYn�LQIRUPDWLRQVVHNUHWHUDUH��Vn�VNXOOH�lQGn�LQIRUPDWLRQHQ
EHK|YD�SDVVHUD�PLJ�JHQRP�HWW�VODJV�QnOV|JD��«��RFK�GHW�IO|GHW�EOLU�EDUD�VW|UUH�KHOD
WLGHQ�RFK�GHW�IO|GHW�JHQHUHUDU�L�VLQ�WXU�WLOO�Q\D�DUEHWVXSSJLIWHU�I|U�GHP�VRP�MDJ�VNLFNDU
LQIRUPDWLRQHQ�WLOO�

Han menar här att hans dilemma är att antingen så får han sortera hårt så att man minskar
inflödet av information eller också så skall alla ha del av informationen för att känna sig
delaktiga i informationsflödet, vilket han menar ändå bara gör att de skulle får en
fragmenterad bild. Dessutom menar han att det skulle ta för mycket tid av själva
verksamheten om alla skulle ta del av all information.

Verksamhetschefen tycker också att det är mycket information att hantera och han tycker att
det är svårt att veta vilken information som gått ut i verksamheten. Mycket av informationen
som kommer in är kursinbjudningar både till enhetsansvariga och övrig personal.
Verksamhetschefen menar att sådana här inbjudningar kanske först går till
kommundelschefen, vilken sen lägger dem till honom för kännedom. Detta menar han kan
innebära att informationen till berörd personal kan komma ut försent. Om detta säger
verksamhetschefen:
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'lU�NlQQHU�MDJ�HQ�EULVW�L�IO|GHW��,QSXWHQ�lU�Vn�DWW�VlJD�YlOGLJW�VWRU�WLOO�I|UYDOWQLQJHQ�RFK
YL�KDU�WLOO�VOXW�VYnUW�DWW�In�XW�GHQ��«��-DJ�lU�|YHUW\JDG�RP�DWW�LQIRUPDWLRQHQ�LQWH�DOOWLG
NRPPHU�IUDP�L�WLG�Sn�JUXQG�DY�GHQ�KlU�GHOYLV�RPVWlQGLJD�SURFHVVHQ��GlU�GHW�I|UVW
NRPPHU�LQ�WLOO�NRPPXQGHOVFKHIHQ��GlU�GHW�InU�OLJJD�L�HQ�SDFNH��GlU�KDQ�I|UVW�InU�VRUWHUD
XW�WLOO�RVV�YHUNVDPKHWVFKHIHU��6HQ�VNDOO�YL�Jn�LJHQRP�GHQ�SDFNHQ�YL�KDU�RFK�NDQVNH
GLVWULEXHUD�YLGDUH��'HW�UlFNHU�PHG�DWW�QnJRQ�lU�ERUWD�HWW�SDU�GDJDU�Vn�lU�K|JHQ�JDQVND
VWRU�

Han menar att det är en uppenbar risk att viktig information försvinner bland all reklam och
dylikt som flödar in till förvaltningen. Verksamhetschefen säger att han en gång tog upp med
enhetscheferna om hur de ville ha det med information. Han förklarade att han fick stora
mängder av information och då hade en av de enhetsansvariga sagt: "Vad konstigt. Jag får
ingenting."

����5HVXOWDWHW�DY�GHQ�HPSLULVND�VWXGLHQ

Såsom framgår av intervjuerna och studien av de olika dokumenten kan man säga att det
vertikala mönstret av kommunikationen i organisationen är avgörande för att den operativa
nivån ska kunna utföra sina arbetsuppgifter för att organisationen skall fungera på ett effektivt
sätt. Det handlar framförallt om den nedåtgående kommunikationen, som omfattar olika
sorters information som skall hanteras. För det första, handlar det om enkel kommunikation,
som i huvudsak handlar om arbetsuppgifter, instruktioner och beskrivningar som
underordnade arbetstagare på de olika avdelningar bör följa för att arbetes karaktär ska vara
pålitligt och funktionsdugligt. Det kan exempelvis vara information från sjuksköterska till
omvårdnadspersonal om hur mediciner skall hanteras. Dessutom påverkar arbetets och
tjänstens karaktär, och de olika nivåer inom organisationen, om instruktioner ska vara
komplexa eller enkla. För det andra handlar det om den information som enbart sänds till
vissa individer och avdelningar, till exempel information mellan verksamhetschefen och
enhetschefen. Denna informations karaktär och innebörd kan vara svår att tolka och hantera
av ”vanliga” arbetstagare, individer och avdelningar. Den tredje kommunikationsformen är,
liksom den första, inte så kontroversiell. Den handlar för det mesta om procedurer och
praktiska aspekter, där individer och avdelningar kan få feedback på sitt arbetsutförande. Till
exempel får den enhetsansvariga feedback genom ett veckomöte med verksamhetschefen och
de övriga enhetsansvariga, och omvårdnadspersonalen får sin feedback genom ett veckomöte
med enhetschefen.

Av intervjuerna kan man utläsa att det kommer in mycket extern information till
kommundelskontoret (förvaltningen) som inte når ut till de personer den är avsedd för. Det
kan till exempel vara information om olika kurser och dylikt för omvårdnadspersonalens
utveckling. Når inte sådan här information ut finns det en risk att organisationen stagnerar.
Det är därför viktigt att organisationen lägger upp en informationshanteringsstrategi för hur de
skall hantera informationen som inte når ut i verksamheten, eftersom det uppenbarligen är ett
problem.

Parallellt med den nedåtgående kommunikationen och informationshanteringen pågår det
också en kommunikation som är uppåtgående. Den uppåtgående informationen och
kommunikationen visar på en stor variation. Det kan exempelvis vara personliga aspekter
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(ärende) från en arbetstagare till mer avancerad information, vilken kan bestå av förslag som
kan leda till utveckling inom organisationen. Vanligtvis är individer inom organisationer inte
intresserade att släppa information uppåt, om informationen kan leda till att deras intresse
eller arbetskollegor hotas ( se till exempel intervjugenomförandet, kapitel 4.1). Därför
påverkas den information som hanteras och passeras upp av hierarkin, vilket medför att all
sorts information inte passeras uppåt. Även här finns det två stora skillnader som är märkbara
när det gäller informationens karaktär. Information som kommer och hanteras uppifrån och
ner är oftast väldigt detaljerad och specifik medan information som sänds uppåt och passeras
genom hierarkin kan vara förkortad och kondenserad. Därför kan man hävda att mellanskiktet
i hierarkin inom organisation fungerar som filter och klippbord av informationen. Som vi har
kunnat se av kommundelschefens uttalande ligger det bland annat i hans ansvar att bestämma
vilken information som kommer nerifrån förvaltningen och som skall vidarebefordras till
nämnden.

Ovanstående beskrivning av organisationens informationshantering ger en bild av att det råder
en dysfunktion i kommunikationsprocessen, vilket, enligt min mening, kan bero på hierarkin.
Enligt min tolkning kan denna dysfunktion också få positiva konsekvenser för
informationshanteringen. Om man noggrant granskar informationshanteringen inom
organisationen blir det klart att det är hierarkin och dess olika nivåer som styr riktningen på
hur informationen sprids och hur kommunikationen upprätthållas. Trots att hierarkin hämmar
och koordinerar informationsflödet i båda riktningarna, får man inte glömma att det finns
tendenser inom alla organisationer att individer med samma status eller på samma nivå inom
organisationer har speciella interaktioner och kommunicerar med varandra på ett sätt som inte
kan upprätthållas med andra nivåer inom organisationer. Samtidigt försöker de underordnade
inom organisationer sträva efter att ha kontakter och upprätthålla vänskap med individer uppåt
i hierarkin. Detta främjar inte enbart den socioemotionella kommunikationen på samma
hierarkiska nivå, utan det främja också informationshanteringen mellan nivåerna.

Vi får inte omväxla dysfunktion med kommunikationsproblem. Det är självklart att
kommunikationen i alla organisationer inte är perfekt och problemfri. De självklara
konsekvenserna av existerande kommunikationssysteme kan vara att budskapet och
informationen transformeras och ändras medan den passerar genom systemet. Med
transformation menar man att den slutliga mottagaren av ett budskap får något annat än den
ursprungliga informationen som skickades, vilket medför att kommunikationsprocessen
förstörs.

Enligt Guetzkow finns det två sorters transformation som drabbar kommunikationen som han
kallar för ”omission” och ”distortion”. Om omission skriver han följande: ”omission involves
the deletion of aspects of  messages.” (Guetzkow 1965, s. 551). Detta sker eftersom
mottagaren inte har förmåga att förstå budskapets innebörd i sin helhet eller förorsakas det av
ett rikligt informationsflöde, vilket resulterar i att bara de delar som är begripliga mottas och
passeras genom systemet. Detta har sin grund i ett tredje problem som Guetzkow kallar för
”information overload” (kommunikationsöverlastning), vilket jag kommer att diskutera längre
fram. Omission kan vara avsiktlig när vissa delar av informationen stryks (raderas) när den
passerar inom speciella delar av systemet. En sådan företeelse är vanligt när informationen
passeras och går upp genom hierarkin. Ett exempel på denna avsiktliga redigering är när
verksamhetschefen sammanställer verksamhetsberättelserna.

Med ”distortion” (förvridning, förvanskning) menar Guetzkow att innebörden av budskapet
förändras när det passerar genom organisationen. Enligt Guetzkow (1965) är
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iakttagelseförmågan hos människorna inom organisationer selektivt, vilken kan vara avsiktlig
eller omedveten. Han hävdar att förvanskningen sker både i den horisontella och vertikala
kommunikationsprocessen, vilket kan bero på att olika avdelningar har olika målsättningar
och att de värdesätter informationen på olika sätt. Han menar att omission, distortion och
kodning förekommer i alla kommunikationssystem. Att det råder olika målsättning i den
studerade organisationen framgick ganska tydligt i resultatredovisningen.

Kommunikationsöverlastning (information overload) är, enligt Guetzkow, det tredje
karakteristiska problemet i ett kommunikationssystem, vilket både leder till omission och
distortion som är normalt inom organisationer. Mitt antagande är att den här organisationen,
liksom de flesta organisationer, mottar och framställer stora mängder av information. Om vi
betraktar organisationens struktur som en pyramid, där stora mängder av information tas emot
eller framställs i pyramidens bas, som är en del av organisationens kommunikationssystem,
kan man säga att när informationen flyttas uppåt i organisationen går den genom olika filter
och blir mer och mer förtätad. Detta innebär att informationen och dess innebörd som mottags
på pyramidens spets, det vill säga informationens analogi med pyramiden, bestäms av
individerna på de olika nivåerna och deras förmåga att hantera informationen. På detta sätt
blir mängden av informationen, liksom själva pyramiden, smalare (mindre) medan den
kommuniceras och hanteras mot toppen av organisationen.

Det är inte bara den vertikala kommunikationer, utan också den horisontella
kommunikationen som är viktig och avgörande för organisationens funktion och
sammanhållning. Den horisontella kommunikationen�inom organisationen spelar en stor roll,
eftersom den är en avgörande faktor för den operativa delen av organisationen och sträcker
sig utanför gränsen av den vertikala. Den horisontella kommunikationens karaktär skiljer sig
från den vertikala, eftersom den mer grundar sig på socioemotionella relationer.

Ostrof och Smith (1992, i Galliers, Leidner & Baker, 1999, s. 446) hävdar att det är svårt att
uppnå förbättringar i arbetsutförandet enbart genom den traditionella vertikala stilen. Fördelen
med den vertikala informationshanteringen och kommunikationen inom organisationen kan
dock vara att man löser problemet med koordination mellan olika nivåer, men för att kunna
möta 1990-talets utmaningar måste man också lösa samordningen på den funktionella nivån.
Ostrof och Smith (ibid) menar inte att man skall ersätta den vertikala kommunikationen med
den horisontella, utan att man skall försöka skapa en jämlik balans mellan dem genom att
bilda nätverk inom organisationen.

Enligt Hall (1999, s. 182) har de flesta traditionella författare, som till exempel Simpson
(1969), enbart fokuserat analysen av organisationers kommunikation på den vertikala axeln,
och bortsett från att kommunikationsproblemen kan härstamma från den horisontella axeln.
Det är därför viktigt att också fokusera sig på den horisontella axeln för att komma åt
kommunikationsproblemen. Det är ganska uppenbart att kommunikationen inom och emellan
avdelningar skiljer sig från varandra. Innebörden av kommunikation inom avdelningar
handlar inte enbart om samordningen av arbetsuppgift, utan är också av socioemotionell
karaktär. Den socioemotionella karaktären framgår inte på ett explicit sätt i
intervjuredovisningen, men mellan raderna kan man skönja att det råder ett vi- och
domförhållande inom organisationen. Därför menar jag att det även är viktigt att väga in
denna aspekt för att komma åt kommunikationsproblemen inom organisationen.
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���'LVNXVVLRQ�RFK�DQDO\V

Jag kommer i det här kapitlet att analysera och föra en diskussion om den studerade
organisationens informationshantering. Jag kommer inledningsvis att analysera och diskutera
organisationens informationshantering utifrån Choos (1995) modell över organisationers
informationshanteringsprocess. Jag kommer därefter att diskutera och analysera de specifika
drag som jag funnit i den studerade organisationens informationshantering, vilka jag i viss
mån kommer att relatera till vad som tidigare har redovisats i kapitel två och tre, vilka utgör
uppsatsens teoridel. Jag kommer också att ge förslag till hur den studerade organisationen kan
förbättra och få en ökad förståelse för informationshanteringens roll och funktion i deras
organisation.

Viskafors kommundel skall driva en rad olika verksamheter såsom exempelvis en fungerande
skolverksamhet, barnomsorg och äldre- och handikappomsorg. Detta medför att det inom
organisationen finns en rad olika intressenter och behov som organisationen skall
tillfredsställa för att få en fungerande helhet. Eftersom alla inom organisationen har olika
funktioner och roller, så har de också olika behov av information. Enligt Choo (1995) grundar
sig informationsbehovet på vilket ämneskrav man har och vilken situation man står inför.
Politikerna har till exempel ett informationsbehov av hur de politiska diskussionerna förs både
i kommunfullmäktige och i kommundelen. Dessutom har de ett informationsbehov över
samtliga verksamheter inom organisationen. Den medicinskt ansvariga sjuksköterskan har ett
informationsbehov om vad lagarna säger om medicinhanteringen, dessutom har hon ett behov
av att veta hur mycket mediciner som är i omlopp i organisationen. Omvårdnadspersonalens
primära informationsbehov är om vårdtagarna och hur de skall vårda dem. Således har hela
organisationen en rad olika ämnen de måste beakta samtidigt som organisationen står inför en
rad olika situationer. Informationsbehovet beror således på var i organisationen man befinner
sig. Samtidigt har organisationen ett gemensamt informationsbehov, nämligen att ta del av
organisationens huvudsakliga mål.

Organisationens informationsinsamlingen framdrivs av att det finns ett informationsbehov
och att detta informationsbehov måste tillgodoses på ett bra och tillfredsställande sätt.
Eftersom  informationsbehovet bland annat beror på var man befinner sig i organisationen, så
innebär det också att informationsbehovet måste anpassas efter hur var och en av
organisationens delar finner det lämpligt och passande. Till exempel så får politikerna årlig
information från verksamheterna genom en omfattande skriftlig verksamhetsberättelse, som
de knappt orkar läsa igenom. Man kan här säga att organisationen inte anpassar
informationsbehovet till sig självt på ett passande och lämplig sätt. Enligt Choo (1995) måste
organisationens befintliga informationsresurser ständigt ses över och granskas och
överensstämmelsen mellan resurser och behov måste ständigt utvärderas. När det gäller
organisationens verksamhetsberättelse så har organisationen insett att resurserna och behoven
inte överensstämmer. De har därför från och med år 2000 minskat ner på
verksamhetsberättelsen, det vill säga, organisationen har försökt att tillgodose och anpassa sitt
informationsbehov på ett bra och passande sätt till en bestämd användare - politikerna.
Huruvida denna anpassning slagit ut har jag ingen vetskap om i skrivande stund.

Organisationens lagring och organisering av information sker på en rad olika sätt. Det kanske
vanligast förekommande sättet av lagring är att mycket av informationen dokumenteras på
något sätt, och då framförallt skriftligen. Dokumenten förvaras vanligen i olika typer av
pärmar. En del positioner i organisationen har också möjlighet att lagra och organisera
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information genom datorns hjälp. Men det är också så att mycket av informationen finns
lagrad hos organisationens medlemmar, eftersom mycket av informationsöverföringen sker
muntligt, både i och mellan organisationens hierarkier. Dessa lagringsformer kan sägas utgöra
organisationen Viskafors kommundels organisatoriska minne. Enligt Choo (1995) måste
datamängden som produceras och införskaffas av organisationen struktureras och anpassas, så
att den avspeglar organisationens och dess medlemmars intresse och användning av
informationen. Detta tycks som regel göras i de olika nivåerna i den studerade organisationen,
men att den inte anpassas mellan nivåerna, och då tänker jag framförallt på den högsta nivån i
förhållande till den lägsta och vice versa. Detta medför att organisationen bör lagra och
strukturera informationen på en rad olika sätt, eftersom organisationens medlemmar har olika
behov och kunskaper, vilket bland annat kan bero på deras bakgrund och utbildning.

Organisationen skapar också en hel del information, som måste konstrueras och förpackas på
ett lämpligt och användbart sätt för dem som skall använda den. Man kan här tala om
organisationens informationsprodukter och tjänster. Man kan här återkomma till de ovan
beskrivna verksamhetsberättelserna från verksamheten till politikerna, där det framkom att
organisationen paketerade informationen felaktigt. Det vill säga att informationen inte
paketerades och producerades efter slutanvändarens behov och användning. Detta medför att
organisationen förbrukar resurser genom att någon lägger ner mycket tid på att producera
informationen "felaktigt". Det finns ju ingen anledning för organisationen att producera en
massa information som organisationen inte har någon nytta av. Men för att återigen påpeka,
nyttan av informationen beror på vilken nivå i organisationen man talar om. För människorna
nere i själva verksamheten är denna paketering och producering av information anpassad och
användbar, eftersom de här får en relativt omfattande överblick om vad de har presterat och
vad som hänt under året. Men för andra inom organisationen är den här informationen alltför
omfattande och ointressant, vilket medför att den information som de skulle ha användning av
"försvinner" i det alltför rikliga informationsinnehållet. Man skulle här kunna relatera till det
fenomen som Guetzkow (1965) kallar för information overload.

Vi kan här tala om två skillnader som är märkbara när det gäller informationens karaktär.
Information som kommer och hanteras uppifrån och ner är oftast väldigt detaljerad och
specifik medan information som sänds uppåt och passeras genom hierarkin kan vara förkortad
och kondenserad. Därför kan vi hävda att mellanskiktet i hierarkin inom organisation fungerar
som filter och klippbord av informationen. Som vi tidigare har kunnat se av
kommundelschefens uttalande ligger det bland annat i hans ansvar att bestämma vilken
information som kommer nerifrån förvaltningen och som skall vidarebefordras till nämnden.

Som Choo (1995) påpekar så måste organisationens informationsprodukter få en bättre kvalité
och ett högre värde för dess slutanvändare. Och eftersom organisationen kan sägas ha flera
slutanvändare, så måste informationen också hela tiden ompaketeras och omproduceras, så att
den anpassar sig till var och en av slutanvändarna. Slutanvändarna behöver inte enbart
information för att få svar på frågan om vad som händer (till exempel en beskrivning av vad
som händer i organisationen), utan informationen skall också leda till att lösa olika typer av
problem. Inom organisationen finns och uppstår det en rad olika problem inom olika
ämnesområden. Om man bara vill har svar på frågor så räcker det att informationen är
ämnesorienterad, men vill man också veta vilka åtgärder man skall vidta, så är det, enligt
Choo (1995), också viktigt att organisationens informationsprodukter och/eller service
tillgodoser och anpassas till varje specifik problemlösning i organisationen. Även om ämnet
är detsamma, till exempel information om medicin, så skiljer sig beslutsfattandet och
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lösningen av problemet beroende på vilken situation man står inför och var i organisationen
man befinner sig.

Utifrån Choos (1995) modell är syftet med organisationens informationsspridning att öka
informationsutbytet, vilket kan bidra med nya insikter och kunskaper om olika problem och
situationer inom organisationen. Det här handlar således om hur den interna
kommunikationen i organisationen bedrivs och fungera. Inom den studerade organisationen
har det framkommit att den interna kommunikationen framför allt brister mellan
organisationens olika hierarkier, vilket jag kommer att återkomma till längre fram i det här
kapitlet. Det kanske mest primära med den interna informationen är att användarna får
information så att de kan utföra sina arbetsuppgifter på ett bra och tillfredsställande sätt och
att informationen därför bör kommuniceras genom kanaler som passar användaren.

Den huvudsakliga kommunikationskanalen i den studerade organisationen är den muntliga
kommunikationen, ansikte mot ansikte, mellan de närmaste medarbetarna eller den närmaste
chefen. Dessutom kommuniceras en hel del information skriftligen. Det handlar här återigen
igen om att beakta och anpassa informationsspridningen och dess kanal till den nivå eller till
den person som informationen har för avsikt att nå fram till. Det framkom till exempel att
frontpersonalen hade svårt att förstå språket som politikerna använde när de kommunicerade
med dem. Den här problematiken återkommer jag till längre fram i det här kapitlet.

Till syvene och sist så handlar det om organisationens användning av informationen. Enligt
Choo (1995) så handlar det om att organisationen och dess medlemmar tillämpar
informationen för att skapa kunskap och förståelse för det specifika ämnet, men också för att
framställa en vidare mening och sammanhang av "verkligheten" för att uppnå ett målmedvetet
handlande. Detta innebär att informationens användande innefattar en tolkningsprocess, som
resulterar i en social konstruktion av "verkligheten". Organisationen består av en rad olika
individer på olika nivåer i organisationen, vilket innebär att det kan finnas en rad olika
konstruktioner av verkligheten. Vi kan exempelvis här tala om en politisk verklighet och/eller
en medicinsk- och omvårdnadsverklighet. Samtidigt finns det en gemensam social
konstruktion av organisationens verklighet. Jag menar här att det är viktigt att informationens
framställning och spridning stödjer interaktionen i och emellan organisationens olika delar,
vilket medför att organisationen ständigt utvecklas.

Informationen används mer eller mindre på alla nivåer i organisationen för att fatta beslut. Till
exempel fattar sjuksköterskan beslut om vem som skall få dela ut mediciner medan
politikerna fattar beslut om hur verksamheten skall bedrivas. Informationens användande för
beslutsfattande innebär i regel en selektering av olika alternativ. Det är därför av betydelse att
informationen inom organisationen ges utrymme, så att inte informationsprocessen blir av
linjär karaktär, det vill säga att all möjlig relevant information tillgängliggörs, vilket öppnar
upp fler alternativa vägar i organisationen olika nivåer för ett "bättre" beslutsfattande. Till sist
så handlar ändå informationshanteringsprocessen om att uppnå organisationens målsättning
med den eller de verksamheter som den bedriver. I det här fallet var och är den huvudsakliga
verksamheten äldre- och handikappomsorg.

Jag har i det ovan beskrivna förloppet beskrivit och analyserat den studerade organisationens
informationshanteringsprocess utifrån Choos modell över informationshanteringsprocessen
och hur den bör vara utformad. Jag vill här poängterar att beskrivningen har varit av linjär
karaktär, vilket inte är fallet i den verkliga organisationen. De sex ovan beskrivna stegen
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överlappar varandra och samverkar hela tiden i organisationens komplexa
informationshanteringsprocess.

Jag kommer nu att mer i detalj att övergå till att diskutera och analysera de centrala problem
jag funnit i den studerade organisationen och dess informationshantering, samt att ge
ytterligare förslag på hur informationshanteringen kan förbättras.

Organisationen har som helhet ett behov av att informationen når ut till delarna likaväl som
informationen når från delarna till helheten. Det har under studien bland annat framkommit att
informationen från organisationens topp inte alltid når ut till organisationens delar på ett
tillfredsställande sätt, samtidigt som det har framkommit att informationen från delarna inte
når fram till toppen på ett tillfredsställande sätt. Detta fenomen förekommer trots att
organisationen har en informationspolicy för hur informationen skall hanteras.

Organisationens informationspolicy innehåller mycket av de riktlinjer som Erikson (1992)
hävdar att en kommunikationspolicy bör innehålla. Enligt Erikson skall policyn fungera som
organisationens uppslagsverk för hur kommunikationen skall bedrivas för samtliga
medarbetare i organisationen. Att ha en klar och tydlig policy, som hela organisationen
känner till, underlättar ett stringent handlande i och emellan organisations delar samt till dess
omgivning. Vidare kan den bidra till att öka förståelsen i interaktionen mellan organisationens
medlemmar. Det stora problemet för den studerade organisationen var att alla ute i
verksamheten inte kände till den aktuella policyn. Visserligen följde de en del av policyns
punkter. Till exempel så gav man i huvudsak information på olika typer av arbetsplatsträffar
och man förvarade viktiga policydokument ute på arbetsplatserna. Men det var ingen ute i
frontlinjen som uttryckte att detta berodde på att de hade en informationspolicy att hålla sig
till. Jag menar, liksom Erikson (1992), att man genom att använda sig av en policy kan
formulera om policyn på ett konstruktivt sätt, om man märker att informationen inte fungerar
på ett tillfredsställande sätt i organisationen. Genom att tillämpa policyn kan vunna
erfarenheter leda till en framtida förbättringar av organisationens interna
informationshantering. Problemet för den studerade organisationen är att man inte gör någon
utvärdering, fast det i det aktuella dokumentet står att dokumentets resultat årligen skall
revideras. Organisationen hävdar att bristen på denna uppföljning beror på resursbrist och
tidsbrist.

Ovanstående resonemang innebär att organisationen inte ger den interna
informationshanteringen tillräckligt stort utrymme för att informationspolicyn skall fungera
på ett bra sätt. Om man här åter ser till Choos (1995) modell så innebär detta att
informationen är av linjär karaktär, det vill säga att informationen blir enkelriktad. Det
uppstår således ingen interaktion mellan sändaren av informationen och dess mottagare,
eftersom det inte blir någon feedback på informationen.

Detsamma gäller för organisationens målbeskrivningar för äldre- och handikappomsorgen.
Visserligen kände organisationens medlemmar i grova drag till de övergripande målen, om att
se till så att organisationen skall bidra med en god omvårdnad hos de äldre- och handikappade
utifrån deras behov. Det var dock inte alla som kände igen målbeskrivningsdokumenten då
jag visade dem under intervjuernas gång, vilket tyder på att de inte kanaliseras ut på ett bra
sätt i organisationen. En liknande slutsats drog också Alström och Sjöblom Nordgren (2000) i
sin studie, där det framkom att personalen hade dålig kännedom om verksamhetsmålen. Enligt
min studie indikerar detta på att målformuleringarna inte används och därför i praktiken inte
heller fyller någon explicit funktion för organisationen. Detta förtydligades ytterligare genom
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att dessa dokument innehöll metoder för hur målen skall följas upp, vilket inte gjordes. Detta
kan illustreras med följande citat från organisationen:

'HW�lU�YnU�VWRUD�EULVW��2FK�GHW�KlU�YHW�MX�EnGH�QlPQGHQ�>SROLWLNHUQD��PLQ�NRPPHQWDU@
RFK�I|UYDOWQLQJHQ�>YHUNVDPKHWHQ�I|U�lOGUH��RFK�KDQGLNDSSRPVRUJHQ��PLQ�NRPPHQWDU@
RP��)|U�GHOV�lU�GHW�HQ�NXQVNDSVEULVW�L�KXU�PDQ�J|U�XSSI|OMQLQJDU��VHQ�lU�GHW�IDNWLVNW�HQ
WLGVEULVW��6HQ�lU�GHW�YlO�RFNVn�HQ�EULVW�L�DWW�GHW�lU�VYnUW�DWW�I|OMD�XSS�PnO�VRP�LQWH�lU
WLOOUlFNOLJW�NRQNUHWD�HOOHU�PlWEDUD�

Det finns uppenbarligen en medvetenhet i organisationen om bristen av uppföljning, men det
får inte vara så lätt att skylla på en tidsbrist. Att följa upp mål innebär att man på något sätt
måste samla in information om hur målen skall uppnås. I organisationens
uppföljningsmetoder anges att man skall samla in information genom intervjuer och enkäter
från organisationens externa kunder - vårdtagarna och dess anhöriga. Visst kan det vara svårt
att mäta alltför diffusa mål, men jag menar här att organisationen på ett klarare och tydligare
sätt måste ge utrymme för att samla in information, det vill säga ett större utrymme för
informationshanteringen i organisationen. Gör man inte det så kan man heller aldrig få någon
vetskap om organisationens måluppfyllelse och effektivitet. Dessutom bör organisationen i
målbeskrivningarna inte bara ange vilka metoder man skall använda sig av för att samla in
informationen, utan det bör också på ett klart och tydligt sätt framgå vem eller vilka som skall
samla in den.

Det har också i den studerade organisationen framkommit en upplevelse av en bristande
förståelse mellan organisationens olika delar samtidigt som det har framkommit en önskan om
ett större informationsutbyte mellan delarna, vilket kan illustreras genom följande citat:

'HW�lU�YlO�L�Vn�IDOO�DWW�PDQ�HIWHUO\VWH�OLWH�PHU�DY�GHP�VRP�lU�DQVYDULJD��I|UXWRP
>QlUPDVWH�FKHIHQ��PLQ�NRPPHQWDU@��GH�VRP�lU�|YHU�KHQQH��'HP�NDQVNH�PDQ�VNXOOH�YLOMD
WUlIID�OLWH�PHU��«��GHW�lU�MX�lQGn�GH�VRP�lU�DQVYDULJD�Sn�QnJRW�VlWW��«��)|U�GHW�I|UVWD
Vn�WURU�LQWH�MDJ�DWW�GH�YHW�KXU�YL�MREEDU��«��RFK�GHW�VNDOO�VSDUDV�SHQJDU��-DJ�PHQDU�
NRP�KLW�RFK�YDU�KlU�VMlOYD�OLWH��PHQ�GHW�J|U�GH�LQWH��«��GHW�UlFNHU�MX�LQWH�DWW�GH�VNLFNDU
XW�LQIRUPDWLRQ�WUH�JnQJHU�RP�nUHW�RP�YDG�VRP�KlQGHU�L�NRPPXQGHOHQ�

Ovanstående citat indikerar delvis på att det finns en önskan om ett större informationsutbyte
och en större förståelse mellan organisationens hierarkiska delar. Detta replikerar delvis vad
Tourish och Mulhollands (1997) studie om hur kommunikationen fungerade mellan
sjuksköterskor och deras överordnade. Tourish och Mulhollands studie visade bland annat på
att sjuksköterskorna ville få mer information från cheferna på organisationens olika nivåer.
Vidare hävdar Tourish och Mulholland bland annat att deras resultat tyder på en medvetenhet
om att allmänna chefsfrågor är betydelsefulla för organisationen i sin helhet. Dessutom att det
fanns en önskan om att bli informerad och en möjlig önskan om att bli delaktig.

Om man ser till det ovan illustrerade citatet så visat det på att det finns en efterfrågan på en
annorlunda informationskanal än vad som idag används mellan de olika nivåerna i
organisationen. Behovet, eller snarare en önskan, är att informationskanalen mer skall vara av
direkt karaktär, det vill säga ansikte mot ansikte. Samtidigt har det under mina intervjuer
framkommit en liknande önskan från de motsatta hållet, vilket kan illustreras genom följande
citat:
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7LGHQ�I|U�GHQ�KlU�SHUVRQDOYnUGDQGH�GHOHQ��DWW�YLVD�VLJ�RFK�SUDWD��DWW�YLVD�VLWW�LQWUHVVH
UHQW�I\VLVNW��lU�LQWH�YDG�GHQ�ERUGH�YDUD�

Det är ganska uppenbart att det här föreligger ett problem i organisationens interna
kommunikation. Jag menar att det därför är av stor betydelse att den studerade organisationen
här bör granska och se över organisationens informationskanaler, vilket exempelvis kan göras
genom en "communication audit". Genom denna metod kan organisationen få fram vilka
kanaler som används, hur de används, vilka kanal som efterfrågas etc. i organisationen. Jag
menar att man på detta sätt kan förbättra och anpassa kommunikationen i organisationen till
dess olika delar och nivåer. Jag menar vidare, liksom Tourish och Mulholland (1997), att
kommunikationshanteringen, som jag också ser som en del av organisationens
informationshantering, måste få en större och mer central roll i organisationen.

Vidare anser jag att det är av betydelse för den studerade organisationen att vara medveten om
vilka effekter en bra och fungerande informationshantering har på organisationen, vilket kan
resultera i att organisationens informationshantering får en mer central position och funktion i
organisationen. Till exempel så hävdar Orre och Palm (1995) bland annat att en väl
fungerande internkommunikation kan minska motsättningarna inom organisationen. Inom alla
organisationer finns det större eller mindre motsättningar mellan olika personalgrupper samt
mellan över- och underordnade, vilket kan medföra att organisationens medlemmar håller på
information, eftersom de misstänkliggör varandra. Men genom en fungerande
internkommunikation kan motsättningarna elimineras och samarbetet ökas, vilket ökar
organisationens effektivitet.

Ett annat sätt för att organisationen skall förbättra sin interna informationshantering kan vara
att implementera Total quality management- filosofin i organisationen, som sätter kundens
behov och tillfredsställelse i centrum. Det har under intervjuernas gång framkommit att
medlemmarna definierar och betraktar vilka som är organisationens primära kunder på olika
sätt. Personalen ute i frontlinjen betraktar vårdtagarna som organisationens primära kunder,
medan andra betraktar politikerna som organisationens (verksamhetens) primära kunder. Det
är dock ingen i organisationen som uttryckligen betraktar sig som kund eller leverantör när
det gäller organisationens informationshantering, trots att alla på det ena eller andra sättet
både tar och ger information till varandra.

Jag menar att organisationen och dess medlemmar, i den interna
informationshanteringsprocessen, bör betrakta varandra som kunder eftersom organisationens
interna varuutbyte är information på ett eller annat sätt. Alla medlemmarna i organisationen,
oberoende av var i hierarkin de befinner sig, är beroende av varandras information för att få
en fungerande helhet, vilket jag menar är organisationens primära syfte. Man kan här tala om
vad Gummesson (1991) kallar för organisationens interna marknadsföring, som bland annat
handlar om att förbättra och skapa kommunikation mellan organisationens medlemmar om de
faktiska förhållandena i organisationen.

Enligt Gummesson handlar den interna marknadsföringen bland annat om att se till så att
informationen når fram till rätt person i rätt tid, och att informationen är utformad och
anpassad efter mottagarens förmåga att mottaga informationen. Just detta förfaringssätt finns
angivet i den studerade organisationens policydokument för hur informationen skall bedrivas i
organisationen, men som redan nämnts så tillämpas det inte i realiteten. Till exempel så
framkom det under intervjuerna att informationen (varan) i policydokumenten kunde vara
svår att förstå, det vill säga att språket inte var anpassat till alla mottagare. Jag menar här att
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om varan (i detta fallet informationen) inte är anpassad efter användarnas behov så kommer
heller ingen att bry sig om eller vilja ha varan. Jag går exempelvis inte och köper en dator om
den inte tilltalar mig eller om jag inte förstår vad den skall användas till. Vet jag dock hur jag
skall använda en dator och om jag finner någon som tilltalar mig så kanske jag köper den. Jag
menar att organisationen måste tänka på ett liknade sätt när det gäller den interna
informationshanteringen, det vill säga att produkten eller varan (informationen) måste
anpassas och utformas efter organisationens olika delars behov och efterfrågan, vilket medför
att den interna informationen förbrukas, vilket förhoppningsvis leder till en välmående och
växande organisation som uppfyller sina mål.

����$YVOXWDQGH�NRPPHQWDUHU�RFK�I|UVODJ

Med hänsyn till alla verkliga och potentiella problem som karakteriserar
kommunikationssystem inom alla organisationer kan man hävda att ett perfekt
kommunikationssystem aldrig kan tillhandahållas. Trots allt, om vi bortser från det perfekta
systemet, och istället betraktar den studerade organisationens kommunikationssystem ur ett
rationellt perspektiv är vissa förslag tänkbara. Downs (1967, i Hall, 1999, s. 182) skriver om
”redundancy of message ” (informationsöverflöd) och med detta menar han att man bör
duplicera alla rapporter och budskap, med syfte till att få en sorts bekräftelse, där kopiorna
leder till en utökning av informationsflödet inom organisationen. Genom detta
tillvägagångssätt kan ännu fler inom organisationen ha tillgång till information och kan på så
sätt lämna respons (feedback). Resultatet av detta tillvägagångssätt främjar den interaktiva
kommunikationsprocess mellan individer och olika enheter inom organisationen. Det här kan
ha en speciell betydelse när informationsresurserna är av extern karaktär, till exempel
information från vårdtagarnas anhöriga till frontpersonalen och hur den kommuniceras uppåt i
organisationen, eftersom man på detta sätt förstärker kommunikationssamordningen i och
emellan de olika avdelningarna och nivåerna i organisationen.

Vidare skulle det här sättet kunna underlätta hanteringen av all den externa informationen
som kommer in till kommundelskontoret, där de har det svårt att få ut den i verksamheten. Jag
tänker till exempel på att man skulle kunna kopiera upp inkommande kursinbjudningar ock
dylikt och skicka ut till alla. På detta sättet slipper de som hanterar informationen på
kommundelskontoret att fundera över vem som skall ha informationen. Visserligen innebär ett
sådant tillvägagångssätt mycket jobb, men fördelen är att man åtminstone får ut informationen
till dem som kan ha ett behov av den.

Ett annat förslag till att komma åt kommunikationsproblem är, enligt Hall (1999), att
upprätthålla det han kallar för ”ubiquitous meeting”. Med detta menar han att man bör ha
regelbundna sammanträden, där individer från så många olika positioner som möjligt inom
organisationen deltar, diskuterar och kommer fram till en överenskommelse som ett resultat
av genomtänkta diskussioner. Även Daft och Lengel (1996, s. 176) förordar kommunikation
direkt mellan personer, det vill säga ansikte mot ansikte, eftersom det är den effektivaste
kommunikationskanalen. Deras resonemang går ut på att denna informationskanal ger störst
och snabbast feedback, samtidigt som den eliminerar missförstånd, vilket i högre grad kan
uppstå genom andra kommunikationskanaler.

En tänkbar lösning som kan minska problematiken i organisationens kommunikationssystem
kan vara ett matrix- liknande system, som presenterades i en studie av Blau & Alba (1982).
Deras studie genomfördes på ett psykiatrisk sjukhus, där man hade teambaserade
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personalgrupper från olika avdelningar, där teamen kunde diskutera och gripa sig an
mångsidiga och skiftande problem inom organisationen. Teamen kunde exempelvis bestå av
en sjuksköterska, en undersköterska, en psykiater, etc. där undersköterska var teamledaren.
Enligt Blaus & Albas rapport kan sådana här överlappningscirklar inte enbart knyta ihop
organisationens kommunikationssystem, utan också bekämpar segregation och slå ut ett
passivt deltagande i sammanträdena. Projektgrupper bestående av personal från olika
avdelningar och olika positioner skulle således kunna vara ett alternativ för att förbättra
informationshanteringen inom den studerade organisationen. Teamet skulle kunna bestå av
verksamhetschefen, en enhetsansvarig, en sjuksköterska, en undersköterska och ett
vårdbiträde, som träffas en gång i månaden eller något liknande.

Mitt antagande för att ändra kommunikationsstrukturen inom organisationen, vilken grundar
sig på den sociala strukturen, krävs det att man förändrar interaktionsmönstret inom
organisationen. Denna förändring är möjligt genom att utveckla en matrisstruktur eller en
nätverksstruktur i organisationen. Syftet blir att lösa problemet med både funktions- och
enhetsdifferentieringen som råder inom organisationen, som orsakas av en mångfaldig social
struktur. Som jag har uppfattat det så har den operativa nivån en social struktur medan den
beslutsfattande nivån har en annan. Jag menar att det är av betydelse för organisationen att
skapa en gemensam social struktur för att förbättra informationshanteringen I ett nätverk
behöver informationen fördelas på flera nätverkspartner och inte enbart på en specifik partner
eller enhet (hierarkisk nivå), utan snarare till alla inom nätverket. De fördelar som ett nätverk
kan uppvisa går ut på att det underlättar informationsutbyte, beslut och motivation. Dessutom
klarar nätverk snabbt av informationsutbyte, eftersom man kan bearbeta informationen i flera
riktningar på en och samma gång, vilket främjar och ökar spridningen av informationen inom
organisationen.
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Jag har i den här uppsatsen undersökt hur den interna informationshanteringen fungerar inom
en specifik organisation, nämligen Viskafors kommundel. Efter att ha genomfört en
undersökning i en av organisationens verksamheter, nämligen äldre- och handikappomsorgen
kan jag dra vissa slutsatser för hur den interna informationshanteringen fungerar för den
studerade delen av organisationen. Första slutsatsen är att de olika hierarkiska nivåerna har
olika informationsbehov och möter problem då de kommunicerar med varandra. De behöver
framförallt andra informationskanaler mellan de hierarkiska nivåerna för kunna möta och
förstå varandras behov. Kanske bör kommunikationskanalen vara av mer direkt karaktär,
vilket kan skapa en större förståelse mellan nivåerna. Kommunikationskanalerna inom de
hierarkiska nivåerna tycks som oftast upplevas som tillfredsställande, vilket förmodligen
beror på den direkta närhet kommunikatörerna har med varandra, men också för att de har
liknande funktioner och roller i organisationen, och upplever samma typ av "verklighet".

Ett viktigt element som involverar och påverkar kommunikationen och
informationshanteringen uppifrån och ner är skolning av underordnade, för att förstärka deras
positiva motivation och ställningstagande för organisationens mål.

Det har under undersökningen gång framkommit att den skriftliga informationen inom de
hierarkiska nivåerna inte alltid fungerar på ett tillfredsställande sätt, och då tänker jag framför
allt på den skriftliga kommunikationen mellan omvårdnadspersonalen, vilket beror på att alla
helt enkelt inte använder denna informationskanalen. Detta menar jag mycket väl kan bero på
vilken bakgrund man har, vilket också en av intervjupersonerna påtalade. Är det så att man
inte är van vid att läsa och skriva är det också troligt att man inte använder sig av denna
informationskanal, eftersom man kan känna en rädsla av att inte behärskar den på "rätt" sätt.
Det handlar således för organisationen om att anpassa sina informationskanaler eller se till så
att personalen får erfarenhet och kunskap om hur de skall använda dem. Det framkom också
att bristen i den skriftliga informationen ute i frontlinjen berodde på att intervjupersonerna
kände att de inte hade tillräckligt med tid för att använda denna informationskanal.

Just avsaknaden av tid var ett centralt problem för organisationens informationshantering,
vilket förmodligen delvis beror på att informationshanteringen inte prioriteras så högt av
organisationen. Att informationshanteringen prioriteras lågt  kan bero på att man inte känner
till vilken betydelse och vilka effekter en bra informationshantering har för organisationen
och dess funktion och därför inte avsätter tillräckligt med resurser för "sin"
informationshantering.

En annan slutsats är att organisationen inte tillämpar sin informationspolicy på ett
tillfredsställande sätt, i och emellan de hierarkiska nivåerna . Organisationen bör därför
implementera sin informationspolicy genom att anpassa den till servicen som utförs på varje
nivå i organisationen och då speciellt till frontlinjen, vilken direkt servar kommundelens
kunder.

Jag skulle avslutningsvis vilja säga att jag tycker att jag i huvudsak har lyckats uppnå
uppsatsens primära syfte, nämligen att kartlägga hur den interna informationshanteringen
fungerar inom äldreomsorgen i Viskafors kommundel, samt givit förslag på hur
organisationen kan förbättra den interna informationshanteringen. Jag vill här poängtera att
jag inte har kartlagt hela organisationens informationshantering, utan kartläggningen har skett
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utifrån intervjupersonernas berättelser. Hade jag exempelvis också genomfört en större
enkätundersökning, observerat olika delar av organisationens informationshantering hade jag
kanske kunnat nyansera organisationens informationshantering ytterligare. Det är alltid lätt att
i efterhand konstatera hur man kanske borde ha genomfört sin studie, men man bör då ha i
åtanke att man inte besatt den kännedom och kunskap om det studerade fenomenet som man
besitter efter en genomförd studie. Och det är väl just detta som är forskningens primära syfte,
att utveckla kunskaper om en intressant företeelse för att föra utvecklingen framåt. Min
slutliga förhoppning är att min studie kommer att gagna organisationen Viskafors
kommundels nuvarande och framtida interna informationshantering.
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Syftet med den här magisteruppsatsen har varit att kartlägga och studera hur den interna
informationshanteringen fungerar inom äldre- och handikappomsorgen i Viskafors
kommundel. Vidare var syftet att se hur man skulle kunna förbättra den interna
informationshanteringen.

För att uppnå uppsatsens primära syfte användes ett kvalitativt angreppssätt, vilket innebar att
jag genomförde sex stycken intervjuer med personer på olika hierarkiska nivåer inom den
studerade organisationen, för att få en så övergripande överblick som möjligt över
organisationens interna informationshantering. Dessutom har jag studerat en del av
organisationens olika mål- och policydokument, för att se hur organisationen kanaliserade ut
dem till organisationens olika delar och hur de tillämpades i realiteten.

Uppsatsens teoridel (Kapitel 2 och 3) inleddes med att jag klargjorde att jag utgick från
organisationsteorin, där jag tog min utgångspunkt i organisationer som informationshanterare.
Här presenterades i huvudsak olika resonemang och perspektiv på information och
kommunikation inom organisationer och hur de bör vara utformade. Framförallt lyfte jag fram
en modell som illustrerar organisationer och dess informationshanteringsprocess, vilken till
stor del senare användes för analysen av den empiriska datan. I kapitel tre presenterade jag
fyra olika studier (tidigare forskning) som berörde information och kommunikation inom
offentliga förvaltningar.

I kapitel fyra presenterades mitt metodologiska tillvägagångssätt och varför jag valde att
genomföra kvalitativa intervjuer. Jag beskrev här också hur jag senare behandlade de bandade
intervjumaterialet. Kapitlet avslutades med att jag gjorde en kort presentation av den
studerade organisationen och dess verksamheter.

I resultatdelen (kapitel 5) redovisades det empiriska materialet. Först presenterades de olika
mål- och policydokumenten. Därefter presenterades intervjuerna utifrån ett antal övergripande
teman. Kapitlet avslutades med en analys av den empiriska redovisningen, där jag framförallt
fokuserade på den vertikala och horisontella informationshanteringen.

Uppsatsens diskussions- och analysdel (kapitel 6) visade framförallt att organisationens
informationshanteringssystem inte var tillfredsställande mellan de olika hierarkiska nivåerna,
utan det rådde snarare något man kunde kalla för en dysfunktion. Det visade sig att denna
dysfunktion grundade sig på organisationens mångfaldiga sociala struktur. Vidare visade sig
organisationens informationshantering bristfällig på grund av tidsbrist. Just avsaknaden av tid
var ett centralt problem för organisationens informationshantering, vilket förmodligen delvis
berodde på att informationshanteringen inte prioriterades så högt av organisationen. Att
informationshanteringen prioriterades lågt kan ha berott på att man inte kände till vilken
betydelse och vilka effekter en bra informationshantering har för organisationen och dess
funktion och därför inte avsatte tillräckligt med resurser för "sin" informationshantering.

Jag poängterade avslutningsvis att jag tyckte att jag i huvudsak lyckades uppnå uppsatsens
primära syfte, nämligen att kartlägga hur den interna informationshanteringen fungerade inom
äldre- och handikappomsorgen i Viskafors kommundel, samt att jag gav vissa förslag på hur
organisationen kunde förbättra den interna informationshanteringen. Mina rekommendationer
för att organisationen skulle kunna förbättra sin interna informationshantering var bland annat
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att skapa en matrisstruktur, vilken kunde främja informationsutbytet mellan olika positioner
och enheter i organisationen. Ett annat förslag som fördes fram var att organisationen borde
genomföra en ”Communication audit”, vilket skulle kunna förbättra organisationens
informationshantering.

Till sist poängterade jag att min studie hade vissa brister och att vidare studier vore önskvärda
för att förbättra den studerade organisationens informationshantering. Om jag exempelvis
genomfört en större enkätundersökning och observerat informationshantering i och emellan
organisationens olika delar, hade bilden av organisationens informationshanteringen kanske
blivit mer nyanserad och representativ för hela organisationens informationshantering.
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����%LODJRU

%LODJD��

,QWHUYMXPDQXDO

%DNJUXQGVIDNWRUHU

Vilken utbildning har DU?

Hur länge har DU innehaft DIN nuvarande befattning?

$UEHWVXSSJLIWHU

Vilken är Din funktion i organisationen?

Skulle DU kunna beskriva dina arbetsuppgifter något?

Hur upplever DU din verksamhets mål i relation till kommundelsnämndens övergripande
mål? Stämmer de överrens?

,QIRUPDWLRQVEHKRY

Vilken typ av information får DU, generellt?

Vilken typ av informationsbehov har DU för att kunna genomföra Dina arbetsuppgifter? Hur
får Du informationen? (lagar att ta hänsyn till, info från och om patienten, info från lanstinget,
info från nämnden, info från personal, info från chef, etc.)

Får Du tillräckligt eller tycker DU att DU får för Mycket information för att hantera DITT
arbete?

Känner DU till kommundelsnämndens informationspolicy?

Syftet med kommundelsnämndens informationspolicy är delvis att den interna informationen
skall öka kunskapen om kommunens, förvaltningens och den enskilda arbetsplatsens mål,
planer och verksamhet samt återkopplas till uppnådda resultat. Hur tycker Du att detta
stämmer överens med realiteten?

Hur selekterar DU bland informationen? (relevant information)

Vilka är de övergripande verksamhetsmålen?

Hur informeras DU om dem? (uppåt samt neråt)

Påverkas verksamhetsmålen beroende på politisk majoritet?
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Vem anser DU har ansvaret för att personalen får adekvat information om
äldreomsorgsförvaltningens mål och visioner?

Tror DU att personalen känner någon nytta/delaktighet med att känna till målen och
visionerna?

Vilken är DIN spontana reaktion på kommunikationen/informationen mellan
kommundelsnämnden och äldreomsorgsförvaltningen?

,QIRUPDWLRQVVSULGQLQJHQ

Hur selekterar DU bland informationen? (relevant information) som DU levererar vidare?

Hur förmedlar Du den vidare? (Uppåt, neråt och sidled i organisationen) Och hur får Du
information om effekterna/resultatet av DIN informationsspridning? (feedback)

Använder DU dig av kommundelsnämndens informationspolicy?

Vad informerar Du personalen om?

Hur informerar DU dem? (vilka kommunikationskanaler)

Har DU någon uppfattning om hur personalen uppfattar informationen? Vill DE få den på ett
annat sätt, tycker DE att den är relevant, för mycket eller för lite information, etc?

Vad anser DU påverkar huruvida man tar till sig informationen eller inte i er organisation?

Vad fyller informationen för funktion? (styrfunktion, riktning, kanaler, sändare, trovärdighet)

Vilken funktion fyller arbetsplatsträffarna?
(varför har man dem, hur går de till, vad händer där)

Vilka behov av information har man på DIN arbetsplats?

Vem kan fylla dessa behov och med vad?

Finns det några negativa konsekvenser med information?

Tror DU att information kan bidra till att skapa samhörighet inom er organisation? Hur skulle
informationen se ut för att skapa samhörighet?

Har DU några ytterligare kommentarer som DU inte tycker har framkommit under vårt
samtal?
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