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Abstract: An information audit identifies, among other things, organizations’
information resources, the information flow and the needs of the
information users. The purpose of this master’s thesis was to describe the
management of information within a local unit of Borås municipality by
putting an information audit-method in practice. The focus was on three
issues: What information needs could be seen in the organization? How
does the information flow through the organization? How does Susan
Henczel’s seven-stage model serve as a tool to map the management of
information within the local unit?  The study only described the situation
at a certain time at the chosen organization. The seven-stage information
audit model was revised and adjusted to the studied organization by only
carrying out four of the seven steps: Planning, Data collection, Data
analysis and Data evaluation.  A total of seven semi-structured interviews
were conducted. The respondents’ answers from the interviews were
analysed and evaluated and the findings were presented and discussed.
Their information needs were mainly focused on the elderly patients and
nearly everybody thought the information was easy to find. Change in
the strategic level in the organization and the experienced employees
were considered to be the main factors for the satisfactory management
of information. The flow of information through the different levels in
the organization was regarded as sufficient, but could be optimised by a
few adjustments. Henczel’s model for the information audit was
considered a necessary instrument to conduct this study. The method
provided structure to the study and guided me in the right directions.

Nyckelord: Information Audit, Informationsgranskning,
Informationshantering, Information Management,
Information Resource Management, Informationsbehov,
Informationsresurser



4



5

Innehållsförteckning

1. INLEDNING...........................................................................................................................................9

1.1 BAKGRUND ........................................................................................................................................9
1.2 STUDIENS RELEVANS.......................................................................................................................10
1.3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR ...................................................................................................10
1.4 AVGRÄNSNING.................................................................................................................................10
1.5 LITTERATURSÖKNING.....................................................................................................................11
1.6 DISPOSITION....................................................................................................................................11

2. LITTERATURGENOMGÅNG OCH FORSKNINGSÖVERSIKT ................................................13

2.1 INTERN KOMMUNIKATION OCH INFORMATION..............................................................................13
2.2 INFORMATION AUDIT ......................................................................................................................14

2.2.1 Metoder ....................................................................................................................................14
2.2.2 Resultat ....................................................................................................................................16

2.3 INFORMATIONSRESURSER...............................................................................................................17
2.4 DEN INTERNA INFORMATIONSHANTERINGEN INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN ..........18
2.5 INFORMATION MANAGEMENT CYCLE ...........................................................................................18

3. METOD.................................................................................................................................................21

3.1 URVAL .............................................................................................................................................21
3.2 PRESENTATION AV RESPONDENTERNA...........................................................................................22

3.2.1 Verksamhetschef för äldre- och handikappsomsorgen i kommundel Centrum ........................22
3.2.2 Enhetschef inom hemtjänsten...................................................................................................23
3.2.3 Omvårdnadspersonalen ...........................................................................................................23

3.3 SJUSTEGS MODELL FÖR INFORMATION AUDIT ...............................................................................24
3.4 STEG 1: PLANERING........................................................................................................................25
3.5 STEG 2: INSAMLING AV DATA .........................................................................................................29
3.6 STEG 3: ANALYS AV DATA ..............................................................................................................31
3.7 STEG 4: UTVÄRDERING AV DATA ...................................................................................................32
3.8 KRITISKA REFLEKTIONER KRING MODELLEN ...............................................................................34

4. ORGANISATIONSBESKRIVNING BORÅS STAD........................................................................35

4.1 ORGANISATIONSSCHEMA FÖR ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN ...........................................36
I KOMMUNDEL CENTRUM .....................................................................................................................36
4.2 ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN I KOMMUNDEL CENTRUM ..................................................36
4.3 VERKSAMHETSPLAN 2002 FÖR ÄLDRE- OCH HANDIKAPPSOMSORGEN ........................................37
4.4 HEMTJÄNSTENS SERVICE OCH MÅL ...............................................................................................37

4.4.1 Hemtjänstens service................................................................................................................37
4.4.2 Hemtjänstens mål.....................................................................................................................37

4.5 INFORMATIONSPOLICY FÖR BORÅS STAD......................................................................................38
4.5.1 Mål ...........................................................................................................................................38
4.5.2 Informationens utformning.......................................................................................................38
4.5.3 Medarbetarens roll ..................................................................................................................38

5. RESULTAT OCH TOLKNING AV RESULTAT.............................................................................39

5.1 INFORMATIONSBEHOV ....................................................................................................................39
5.2 INFORMATIONSRESURSER...............................................................................................................41

5.2.1 Anslagstavlorna .......................................................................................................................45
5.2.2 Möten .......................................................................................................................................46

5.3 FLÖDET AV INFORMATION GENOM RESURSER INOM VERKSAMHETEN .........................................48
5.4 ORGANISATIONENS MÅL OCH INFORMATIONSPOLICY ..................................................................51
5.5 ANSVAR ...........................................................................................................................................53
5.6 INFORMATIONSHANTERING ............................................................................................................54

5.6.1 Choo´s informationshanteringsprocess tillämpad på hemtjänsten ..........................................55
5.7 RESPONDENTERNAS FÖRSLAG PÅ FÖRBÄTTRINGAR ......................................................................56



6

6. DISKUSSION OCH SLUTSATSER...................................................................................................59

7. SAMMANFATTNING.........................................................................................................................63

8. KÄLL- OCH LITTERATURFÖRTECKNING:...............................................................................65

BILAGA 1 INTERVJUFRÅGOR...........................................................................................................69



7

Tabell- och figurförteckning

TABELL 1. OLIKA TYPER AV INFORMATIONSKÄLLOR. HÖGLUND OCH PERSSON 1985,
S. 47._____________________________________________________________________________ 18

FIGUR 1. INFORMATION MANAGEMENT CYCLE. CHOO 1998, S. 24.__________________ 19

TABELL 2.  NÅGRA EXEMPEL PÅ MÅL OCH FÖRVÄNTADE RESULTAT VID EN
INFORMATIONSGRANSKNING. HENCZEL 2001, S. 28. _______________________________ 26

TABELL 3. OLIKA TYPER AV INTERVJUER OCH DESS STRUKTURER. HENCZEL 2001, S.
84._______________________________________________________________________________ 30

FIGUR 2. DE MARKERADE SKA INGÅ I STUDIEN (ORGANISATIONSSCHEMA FÖR
KOMMUNDEL CENTRUMS ÄLDRE OCH HANDIKAPPOMSORG). ____________________ 36

TABELL 4. INFORMATIONSBEHOV HOS OMVÅRDNADSPERSONALEN. ______________ 41

TABELL 5. INFORMATIONSRESURSER SOM SAKNAS ENLIGT
OMVÅRDNADSPERSONALEN._____________________________________________________ 43

TABELL 6. INFORMATIONSRESURSER SOM FINNS TILLGÄNGLIGA FÖR
OMVÅRDNADSPERSONALEN._____________________________________________________ 43

TABELL 7. OLIKA INFORMATIONSKANALERS FÖRDELAR OCH NACKDELAR. ORRE &
PALM 1995, S. 133. ________________________________________________________________ 44

FIGUR 3. INFORMATIONSFLÖDET MELLAN DE GRANSKADE AVDELNINGARNA (EGEN
BEARBETNING). _________________________________________________________________ 48

TABELL 8. KANALER GENOM VILKA INFORMATIONEN FLÖDAR FRÅN
OMVÅRDNADSPERSONALEN UPPÅT I ORGANISATIONEN FRÅN
OMVÅRDNADSPERSONALEN._____________________________________________________ 49

TABELL 9. KANALER GENOM VILKA INFORMATIONEN FLÖDAR NEDÅT I
ORGANISATIONEN VIA ENHETSCHEFEN TILL OMVÅRDNADSPERSONALEN. _______ 50

TABELL 10. KANALER GENOM VILKA INFORMATIONEN FLÖDAR NEDÅT I
ORGANISATIONEN. DENNA GÄLLER ÄVEN FÖR ENHETSCHEFENS UPPÅTFLÖDE.___ 50



8



9

1. Inledning
Information is universally
recognized as the most
important asset that an
organization can own.
 (Henczel 2001, s. xxi)

Att information är en av organisationens viktigaste tillgångar är för de flesta en
självklarhet, men ändå finns det en känsla hos många att det negligeras på många
arbetsplatser idag. Choo menar att information är en inre komponent i nästan allt en
organisation gör, så mycket att dess funktion har blivit genomskinlig. Vidare menar han
att man måste ha en klar förståelse över de organisatoriska och mänskliga processerna
som förekommer i en organisation. Genom dessa processer omskapas information till
insikt, kunskap och handling och utan dem kommer organisationen inte att kunna ta till
vara på det verkliga värdet av de informationsresurser och den informationsteknik som
finns (Choo 1998b, s. 1).

Information Management är ett relativt nytt område av informationsvetenskapen och det
är inom detta fält denna uppsats kommer att utvecklas inom. Dess utgångspunkt är
uppfattningen om information som en värdefull resurs. Information Management
innebär identifiering av informationsbehov hos individer inom organisationen samt
förvärvning och lagring av information i syfte att kontrollera de mest centrala interna
och externa informationskällorna. Utifrån detta kan informationstjänster och
distributionen av information utvecklas ( Huotari 2003, s. 135, 161). Även
användningen och rörelsen, informationsflödet, av information inom en organisation hör
till Information Management (Henczel 2001, s. 259).

Henczel talar om att det måste finnas en klar koppling mellan den information som
krävs av informationsanvändarna och de mål som organisationen har. Utmaningen
består av att identifiera informationen som behövs för att optimera prestationen, vem
som behöver den, hur den ska användas, dess källa och hur den flödar genom
organisationen, och mellan organisationen och dess externa miljö. Information audit
(informationsgranskning) är en etablerad management metodologi som riktar sig mot
dessa frågor (2001, s. xxi-xxii).

Med hjälp av en sjustegsmodell skapad av Susan Henczel kommer jag att utföra en
information audit (informationsgranskning) inom en kommunal verksamhet i Borås
Stad.

1.1 Bakgrund

Som student vid Högskolan i Borås har jag läst vid institutionen för Biblioteks- och
Informationsvetenskap, BHS. Min inriktning har varit ”Organisationen och dess
informationsresursers användning och utveckling”. Således skulle det vara intressant att
genomföra en empirisk undersökning för att kunna tillämpa de teoretiska kunskaper jag
anskaffat under utbildningen.
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På en jobbmässa i stadshuset i Borås, arrangerat av Borås Stad, träffade jag
verksamhetsutvecklaren för äldre- och handikappomsorgen på kommundel Centrum.
Hon visade stort intresse då jag beskrev mitt uppsatsämne (granskning av
informationshanteringen inom en organisation). Veckan därpå träffade jag
verksamhetsutvecklaren hos kommundel Centrum som beskrev kommundelens
verksamhet och vad de kunde tänka sig erbjuda för undersökningsområde. Förslaget
som presenterades för mig gällde inom hemtjänsten i Centrum.

1.2 Studiens relevans

Inom organisationer finns en oändlig mängd av information, som finns spridd inom
olika avdelningar och personer. Men när det uppstår ett behov av information, kan det
vara svårt att lokalisera den, vilket kan påverka en organisations service. Därför är det
viktigt att granska organisationens informationstillgångar för att ge en bild av
informationsflöden och dess läge och användning (Pantry & Griffiths 2002, s. 44) .

Huotari talar om faktorer som anknyter till administrationen av informationsresurser
(Information Resource Management, IRM) och nämner tio områden som betraktas som
avgörande för en verksamhets kontinuitet inom organisationer. Informationsflöden för
beslutsfattande, förändring av attityder: att betrakta information som en värdefull resurs
och analys av informationsanvändarnas behov och krav för att nämna några få (2003, s.
139).

Med hjälp av en information audit kan man dels få en bild av en organisations
informationsresurser, informationsflöde och informationsanvändarnas behov, vilket ger
denna studie relevans inom det informationsvetenskapliga fältet.

1.3 Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är att beskriva informationshanteringen inom kommundel
Centrum med tillämpning av en så kallad Information audit-metod. Detta ska ske utifrån
att ledningen inom organisationen i ett samtal gett uttryck för vissa farhågor gällande
informationshanteringen och anser att det finns utrymme för optimering.

Syftet bryts ner i följande frågeställningar:

• Vilka informationsbehov kan man se i organisationen?
• Hur flödar informationen inom organisationen?
• Hur fungerar Henczels sjustegs modell som verktyg för att kartlägga

informationshanteringen vid Borås Stads äldre- och handikappomsorg inom
kommundel Centrum?

1.4 Avgränsning

Informationsgranskningen studerar enbart ett fenomen i Sverige inom den offentliga
sektorn, en tvärsnittsstudie. En tvärsnittsstudie är en studie vid en viss tidpunkt vid den
utvalda organisationen; Borås Stads äldre- och handikappomsorg inom kommundel
Centrum. Informationsgranskningen i denna uppsats avser de interna



11

informationsresurserna, både formella och informella, hos en hemtjänstgrupp inom
kommundel Centrum.

1.5 Litteratursökning

Litteraturen som ligger till grund för denna uppsats har till stor del sökts i databaser
inom biblioteks- och informationsvetenskap som finns tillgängliga vid högskolans
bibliotek. Exempel på dessa är LISA (Library and Information Science Abstracts), ISA
(Information Science Abstracts), nordiskt BDI-index och bibliotekets katalog Voyager.
Sökord såsom information audit, informationsgranskning, informationshantering,
informationsflöde och informationsbehov, och ämnesord som information resources
management och information services har använts.

Urvalskriterierna har bland annat varit att böckerna eller artiklarna ska vara så nya och
aktuella som möjligt och/eller skrivits av någon erkänd forskade inom fältet. Mycket tid
har använts åt snöbollsmetoden eller lavinmetoden, där man använder de
litteraturhänvisningar som finns i böcker och artiklar. Övriga sätt att samla litteratur har
varit genom tips från handledare och övriga studenter exempelvis vid etappseminarier
och tidigare använd kurslitteratur. Ett antal artiklar som handlade om information audit
valdes bort då de var mer fokuserade på bibliotek än organisationer eller företag i
allmänhet. Två böcker som handlade om kommuner och offentlig sektor användes
slutligen inte eftersom syftet med dem var att beskriva skillnaden mellan privat och
offentlig sektor, en liten del av uppsatsen som senare beslutades att väljas bort.1

1.6 Disposition

I Kapitel 2 förklaras de centrala begrepp som återfinns i uppsatsen såsom intern
kommunikation och information, information audit och informationsresurser. Kapitel 3
består av en redogörelse av tidigare forskning; den interna informationshanteringen
inom äldre- och handikappomsorgen och Choos Information Management Cycle.
Metodavsnittet, kapitel 4, består av en presentation av en fallstudie och sjustegs
modellen för information audit. I kapitel 5, redovisas en organisationsbeskrivning av
Borås Stad och äldre- och handikappomsorgen i kommundel Centrum. Kapitel 6;
Genomförande av intervjuerna, innehåller en beskrivning av urvalsprocessen och
presenterar respondenternas bakgrund och deras arbetsuppgifter. I kapitel 7; Resultat
och tolkning av resultat, redovisas det material som framkommit under intervjuerna i
löpande text och tabeller. I kapitel 8 återfinns en diskussion och slutsatser. Här besvaras
uppsatsens frågeställningar och slutsatser som kunnat dras av resultaten redogörs. Även
förslag på fortsatt forskning framförs här. I kapitel 9 avslutas uppsatsen med en
sammanfattning. Sist följer en källförteckning och en bilaga med intervjufrågor.

                                                
1 Nämligen: Grimlund, Bengt E, Gustafsson, A & Zanderin L (1997). Förvaltning i stat, kommun och
landsting. 3:e uppl., Rabén Prisma, Uddevalla. Häggroth, Sören (1991). Offentlig sektor mot nya mål.
Allmänna förlaget, Falköping.
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2. Litteraturgenomgång och forskningsöversikt

I detta kapitel följer en förklaring av de begrepp som återfinns i denna uppsats och som
anses centrala. Till varje begrepp finns en mängd olika definitioner men min ambition
här är att presentera några definitioner som jag instämmer med. Litteratur som handlar
om informationshantering inom kommunala verksamheter finns, och jag kommer att
redogöra för en annan magisteruppsats, liknande denna, som behandlar den interna
informationshanteringen inom äldre- och handikappomsorgen i en annan kommundel i
Borås Stad. Studien följer inte någon information audit-metod, men granskar ändå
informationen och hur den hanteras inom samma verksamhet (äldre- och
handikappomsorgen). Choo har skapat en erkänd modell för en organisations
informationshanteringsprocess och redogörs även kort i detta kapitel. Henczels sjustegs
modell i boken The information audit: a practical guide (2001), har inte prövats eller
utvärderats i någon annan litteratur som jag sökt efter. Detta beror troligen på att boken
är relativt ny.

2.1 Intern kommunikation och information

Vårt moderna informationstänkande bygger på övertygelsen att de flesta
människor man riktar sig till är kloka och förnuftiga personer. Att de har
förmåga att självständigt fatta kloka och riktiga beslut samt handla därefter,
under förutsättning att de har fått kunskap om och förstått de gemensamma mål
och den gemensamma färdväg som organisationen eller företaget stakat ut.  (Orre
& Palm 1995, s. 123)

Orre menar att varje medarbetare i en organisation dagligen fattar många små beslut
som gemensamt påverkar hela organisationen. Har de inte kännedom om
organisationens mål kan alla småbeslut slutligen försvåra eller skada organisationen.
Han menar även att den interna informationen ska vara öppen, snabb, saklig och ärlig.
Med öppenhet menar man att ge en så fullständig och öppen bild som möjligt och en
motivering till varför man ibland får avstå från viss information. Snabbheten innebär att
man kan förhindra ryktesspridning genom att ta initiativ till att delge korrekt
information omgående. Saklighet hänger ihop med trovärdighet och är mycket viktig i
all information. Man når aldrig fram med informationen om mottagarna inte litar på att
du talar sanning. Även ärlighet hänger ihop med trovärdigheten. Ibland får mottagarna
oavsiktligt felaktig information, men accepterar detta då de vet att du som informerar
har ärligt uppsåt (Orre 1995, s. 123-125).

Palm talar om ”hård” och ”mjuk” information eller kommunikation. ”Hård” information
är sak-/faktainriktad och internkommunikationen påverkas på olika sätt. Bra
interkommunikation, enligt Palm, gör att alla anställda får en gemensam referensram,
minskar motsättningar mellan ledning och personal och får personalen att fungera som
goda ambassadörer som sprider positiv information om företaget. Dålig
internkommunikation resulterar i ökad negativ ryktesspridning (på grund av information
som kommer för sent eller inte alls, oklar information eller information som försvinner i
mängden) och ger en negativ bild av ledningens kompetens. Mjuk information handlar
om attityder och värden vars syfte inte i första hand är kunskapspåverkan utan
”värdeinformation” och kan ibland anses som ”flummig”. Den mjuka kommunikationen
syftar till att stärka ”vi-andan”, det vill säga stämningen eller sammanhållningen på en
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arbetsplats, och att förklara och förankra organisationens värden och mål ( Palm 1995, s.
127-130).

Larsson menar att kommunikation kan beskrivas som processen för människors kontakt
med varandra. Vidare har han två tankelinjer i definitionen av kommunikation. Den ena
traditionen innebär förmedling av olika signaler i form av budskap, attityder och känslor
mellan sändare och mottagare. Den andra traditionen innebär att kommunikation
betraktas som en mer eller mindre gemensam aktivitet mellan dem som ingår i den, som
en interaktion. Alltså inte sändare och mottagare, utan deltagare. Larsson menar vidare
att medan kommunikation står för processen för interaktionen mellan människor, står
informationen för innehållet (2001, s. 26). Orna definierar information det som
människor omvandlar kunskap i, när de vill kommunicera det till andra. Hon menar att
det är kunskap som blivit synbar eller hörbar, i skriftlig/tryckt form eller muntligt (1999,
s. 8).

2.2 Information audit

Susan Henczel menar att det inte finns någon allmänt accepterad definition på
information audit och inte heller en metod eller modell för själva processen. Att det inte
finns en generell metod för hur man utför en information audit beror på att en
organisations struktur och andra omständigheter varierar (Henczel 2001, s. xxii). Detta
är något som de flesta forskare inom fältet håller med om. Nedan kommer jag att
redogöra för vad man allmänt menar med information audit innan jag redogör för
Henczels modell. Flera av de olika granskningsmetoderna är lika varandra, men med
olika fokus.

Orna (1999) definierar begreppet ”Information audit” som:

A systematic examination of information use, resources and flows, with a
verification by reference to both people and existing documents, in order to
establish the extent to which they are contributing to an organization’s
objectives. (s. 69)

2.2.1 Metoder
Idag finns det en uppsjö av olika auditeringar; financial audits, technical audits och
environmental audits för att bara nämna några (Robertson 1994, s. 34).
Utvärderingsmetoder av information består av granskning av information (information
audit), kartläggning av information (information mapping) och granskning av
kommunikation (communication audit). Communication audit innebär en utvärdering
eller granskning av kommunikationen i en organisation där syftet är att öka den
organisatoriska effektiviteten (Huotari 2003, s. 153). En communication audit ska
utvärdera ledningsstilen inom organisationen och dess metoder att kommunicera med de
anställda. Den ser till de sociologiska och organisatoriska aspekterna av
informationsflödet (Buchanan & Gibb 1998, s. 34).

En information audit, informationsgranskning, omfattas huvudsakligen av: identifiering
av organisationens verkliga informationsbehov, identifiering av vem eller vilka som
behöver information, förståelse för varför människor hämtar sin information från någon
annanstans, och hitta var kunderna finns i organisationen (Pantry & Griffiths 2002, s
43).
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Med information audit avses utvärdering av information och omfattar utvärdering av
organisationens hela informationssystem eller endast vissa delar av det. Huotari menar
att det finns flera metoder för att genomföra en information audit, men att det bör
innefatta följande punkter:

1. Definition av informationssystemets organisationsmiljö.
2. Definition av informationsbehovet hos användarna av informationen och

informationssystemen.
3. Inventering av tillgängliga och disponibla informationsresurser.
4. Konstruktion av en koherent bild av informationssystemets funktionsduglighet

utifrån de föregående tre punkterna.

Det finns flera olika metoder för auditering av information, olika tekniker och
forskningsmetoder. Insamling av information kan ske genom flertalet olika
datainsamlingsmetoder (enkät, intervju, observation, egen anm.) (Huotari 2003, s. 147-
148). Barker (1990) har utvecklat en enligt Huotari vidsträckt metod för auditering av
information och omfattar tio moment, bland annat definiering av användarnas
informationsbehov, inventering av informationsresurser och förslag till
rekommendationer (2003, s.  150-151).

I informationsvärlden har begreppet auditering (granskning/undersökning/utvärdering),
enligt Robertson, begränsats till en intervjuprocess med frågor och svar resulterade i
lösning av problem. Ibland kan en information audit utföras genom inspektion och
observation. I mer förfinad form erbjuder dock denna granskning en process för att
upptäcka och utforska informationskanaler inom organisationer. Särskilt dupliceringar
eller luckor i informations- och kommunikationsflödena internt och externt kan
identifieras. Robertson (1994) menar att denna process (information audit) är så
grundläggande inom Information Resource Management, IRM, och bör erkännas och
implementeras i organisationer. Vidare skriver han att auditering av information
förbättrar IRM och ofta löser informations- och kommunikationsproblem som inte är
omedelbart uppenbara (s. 34-35).

En information audit visar, enligt Robertson, endast ett tvärsnitt (snapshot) av en
organisation vid undersökningstillfället och han menar att det verkar finnas liten
erfarenhet om hur den initiala processen bör följas upp på ett strukturerat och
återkommande sätt (1994, s. 35). Detta ansåg han 1994 och vad jag har kunnat utläsa ur
senare skrifter, så finns det idag exempel på mer konsekvent granskning, exempelvis
Orna (1999) och Henczel (2001).

Dobson jämför en information audit med en läkarundersökning: den bör vara
individuellt anpassad (customized) för den specifika organisationen och fokus ändras
beroende på målet med undersökningen (2000).

Botha och Boon skriver i sin nyligen publicerade artikel att det mycket riktigt finns
många olika typer av ”audits”, inklusive granskningar av informationsresurser, men
ingen standardiserad metodologi för information audits. Dessa forskare undersökte om
det var möjligt att skapa/utveckla en sådan genom att diskutera, utvärdera och
klassificera olika typer av information audit-metoder (Bland annat av Orna 1990 och
Buchanan & Gibb 1998). Det var inte möjligt, men de har skapat riktlinjer för hur en
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standard skulle kunna se ut och hänvisar mycket till ”financial audit” (Botha & Boon
2003, s. 23).

2.2.2 Resultat
En granskning kan ses som ett verktyg för att identifiera och kvantifiera: 1;
informationsbehov som ska möta organisationens mål 2; samlade informationsresurser
3; kunskaps- och expertresurserna inom organisationen och 4; var informationen finns,
vem som använder den, och ”gaps that needs to be filled” (DiMattia & Blumenstein
2000, s. 48).

Risker med att inte göra en information audit kan vara: dupliceringar, ofullständiga
resurser och arbete, ineffektiva utgifter, innovativa idéer som inte delges, och
intellektuella tillgångar som inte utnyttjas till fullo. DiMattia och Blumenstein (2000)
menar att ge människor tillgång till information när de behöver den är av högsta
prioritet (s. 48-50).

En informationsgranskning ger, enligt Pantry och Griffiths (2002), organisationen en
möjlighet att systematisk se:
• Den sanna kostnaden och värdet av den nuvarande informationen
• Behovet och kostnaden av ytterligare information som måste förvärvas
• Utbildningsbehovet av personal så att de kan använda informationen

kostnadseffektivt
• Behovet av ett omfattande, mer holistiskt informationssystem (s. 44)

En informationsgranskning är en process som upptäcker, övervakar och utvärderar en
organisations informationsflöden och resurser för att kunna implementera, bevara, eller
förbättra organisationens hantering av information.  En informationsgranskning ska inte,
enligt Buchanan och Gibb, ses som ett val utan som en nödvändighet när det gäller att
bestämma värdet, funktionen, och användningen av informationsresurser för att kunna
utnyttja deras strategiska potential (1998, s. 34).

En information manager behöver ett antal verktyg för att definiera och implementera en
informationsstrategi och en populär metod är att kartlägga informationsprocesser och
informationsflöden. Denna metod sammankopplar tekniska och sociala system eftersom
det innefattar analys av kommunikationen (process och information) mellan människor i
en social kontext (organisationen) genom att använda en mängd olika media och kanaler
(teknik). Informationsgranskning brukar designas speciellt till varje individuell
organisation. På grund av detta har rollen av informationsgranskning inte definierats
eller enats universellt (Buchanan & Gibb 1998, s. 33-34). Det finns inte en accepterad
metod av information audit som lagstadgats, standardiserats eller stödd av någon
professionell association. Även om flera metoder existerar, är många av dem
karaktäriserade av ett specifikt syfte och omfattning, vilket gör det svårt att anta en
generell. De mest använda metoderna är de som skapats av Burk & Horton (1988) och
Orna (1999) (Ibid., s. 36). Dessa metoder kommer inte att behandlas i denna uppsats.

”Information audit”, ”need assessment” och ”knowledge inventory” är enligt Dobson
alla namn på olika processer som undersöker informationshanteringen inom
organisationer. Han ställer frågor som: var kommer informationen från? Vart tar den
vägen? Hur används den? Vem har den? Vem delar med sig av den? En information
audit kan identifiera informationen som försvinner på vägen och som lämnar de
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anställda och beslutsfattare att fatta beslut som baseras på ”känsla” och på hur beslut
fattats tidigare. Man kan även få svar på slöseri av tid och pengar på
informationsresurser som ingen använder och visa varför man inte gör det (Dobson
2002).

2.3 Informationsresurser

Buchanan och Gibb diskuterar den strategiska rollen av informationsgranskning, hur
den kan hjälpa en information manager att arbeta effektivt och maximalt utnyttja
organisationens informationsresurser (1998, s. 29). Informationsresurser är de resurser
som förenklar förvärvandet, skapandet, lagringen, användningen eller tillhandahållandet
av information som genererar kunskap för att uppnå de mål som organisationen har
ställt upp. Att utveckla en effektiv informationsstrategi kräver en definition av vilka
dessa resurser är och detta är en information audits primära syfte (Buchanan & Gibb
1998, s. 31).

Det finns en mängd olika sätt att delge information och dessa går via olika
kommunikationskanaler. Enligt Pantry och Griffiths säger man ofta att man måste
upprepa ett meddelande minst tre gånger innan dess innehåll tas in. Man bör då välja en
lämplig informationskanal och dessa val beror ofta på faktorer som kostnad och tid
(2002, s. 51).

Pantry och Griffiths talar om olika kommunikationskanaler och hur de bör hanteras.
Elektronisk post används mycket i dagens samhälle, men läser mottagaren alltid sina
mail? Att skriva i organisationens nyhetsbrev/personaltidning om specifik information
som kan intressera läsarna är ett sätt att förmedla information och man bör fundera på
en stående informationssida. Dörrknackning eller ”walking the corridors”, med andra
ord boka möten och besöka användarna personligen fungerar bra liksom telefonkontakt
då man kan fråga om informationsbehovet är mättat eller om det saknas viss
information. Nyhetsblad eller broschyrer är andra kommunikationskanaler och man ska
inte glömma bort att jobba med de personer som lär upp nya och/eller som är i kontakt
med nyanställda (Pantry & Griffiths 2002, s. 51).

Choo talar om mänskliga och text-baserade (skriftliga) resurser. Mänskliga resurser bör
användas då problemsituationerna är tvetydiga och ostrukturerade. Då är
osäkerhetsgraden hög, informationen är begränsad och den tillgängliga informationen är
tvivelaktig vilket gör att man kan göra flera bedömningar. I många fall då beslut måste
fattas medger mänskliga resurser den nödvändiga informella informationen som tillåter
en att tillföra djup och intuition i sina val (Choo 1998a, s. 141).

Höglund och Persson (1985) har delat in olika typer av informationskällor (resurser) i
interna och externa respektive formella och informella. De har skapat en tabell (tabell
1.) som gör det mer överskådligt (s. 47).

INTERNA EXTERNA
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FORMELLA Interna dokument, PM, rapporter,
register, arkiv

Tidskrifter, böcker, rapporter,
bibliografier, databaser

INFORMELLA Samtal med kolleger inom
organisationen, sammanträden

Brev, kongresser, samtal med
kolleger utom organisationen

Tabell 1. Olika typer av informationskällor. Höglund och Persson 1985, s. 47.

Ord som informationskälla och informationskanal kommer att användas synonymt med
informationsresurs för att variera språket och ibland förtydliga i denna uppsats.

2.4 Den interna informationshanteringen inom äldre- och
handikappomsorgen

Fredrik Wallertz skrev 2001 en magisteruppsats vid Högskolan i Borås, som handlar om
den interna informationshanteringen inom äldre- och handikappomsorgen i
kommundelen Viskafors. Syftet var att kartlägga hur den interna
informationshanteringen fungerade och hur man skulle kunna förbättra den. För att
uppnå sitt syfte genomförde han sex olika kvalitativa intervjuer med personer ur olika
hierarkiska nivåer inom organisationen och studerade olika interna dokument, såsom
mål- och policydokument. I hans teoridel klargjorde han att utgångspunkten låg i
organisationsteorin. Wallertz använde sig utav en modell av Choo;
informationshanteringsprocessen, som han även hade som grund vid analys. Resultaten
visade att organisationens informationshanteringssystem inte var tillfredsställande
mellan de olika hierarkiska nivåerna. Orsaken, enligt Wallertz, grundade sig på
organisationens mångfaldiga sociala struktur, tidsbrist och låg prioritering av
informationshanteringen (2001).

2.5 Information Management Cycle

I Information Management for the Intelligent Organization presenterar Choo (1998a)
sin modell om informationshanteringsprocessen (Information Management Cycle) inom
organisationer. Vissa moment i denna modell påminner om information audit-modeller
och kommer därför att redogöras kort här. Syftet med detta är att senare försöka dra
vissa paralleller med resultaten från denna uppsats informationsgranskning när det
gäller respondenternas uppfattning av informationshanteringen inom organisationen
(kap 7.6.1). Detta ska dock ses som en liten del i uppsatsen, som en illustration av
informationsprocessen inom en organisation.

Denna modell (Figur 1.) av informationshanteringsprocessen visar att det är en
kontinuerlig cykel av sex relaterade aktiviteter. Dessa är identifiering av
informationsbehov, informationsinsamling, organisering och lagring av information,
utveckling av informationsprodukter och tjänster, spridning av information och
användning av information (Choo 1998a, s. 24).
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Figur 1. Information Management Cycle. Choo 1998, s. 24.

Processen börjar till höger i slutet av modellen då information skapas efter
organisationens handlingar eller åtgärder (adaptivt beteende). Vid identifiering av
informationsbehov söker de anställda i en organisation information för att förstå en
situation de befinner sig i. Detta görs för att ha den nödvändiga informationen för att
fatta beslut och lösa problem.

Informationsinsamling drivs av informationsbehovet hos de anställda. Att planera
insamling av information har blivit en komplex funktion då strävan efter specialisering
leder till spridning av informationskällor och tjänster. Samtidigt kräver organisationer
strategiskt viktig information inom olika områden för att överleva och växa. Existerande
informationskällor utvärderas ofta, nya granskas och samspelet mellan källor och behov
måste regelbundet evalueras.

När det gäller organisering och lagring av information är målet att skapa ett
”organisatoriskt minne” som en aktiv förvaringsplats av organisationens kunskap och
expertis. Mängden producerad och insamlad data måste struktureras på ett sådant sätt att
det speglar de anställdas intressen och informationsanvändningssätt. Här ser man till att
organisationens historia och nutid bevaras och kan användas för utbildning.

Informationsprodukter och tjänster innebär förvärvad information som förpackats så att
den är anpassad till olika användargrupper inom organisationen och deras behov.
Informationsprodukterna och tjänsterna måste tillägga värde genom att höja kvalitén på
informationen och anpassa den till användarens behov eller preferenser.

Med informationsspridning vill man öka utbytet av information. Spridning av
information skapar även ny kunskap och nya insikter om svåra problem eller situationer.
Slutanvändaren bör få den bästa informationen för att kunna göra sitt arbete och
informationen bör levereras genom kanaler som passar dennes arbetsmönster.

Informationsbehov

Informations-
insamling

Informations-
Produkter/tjänster

Informations-
spridning

Informations-
användning

Adaptivt
beteende

Organisering och lagring av information
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Informationsanvändning är till för skapandet och tillämpningen av kunskap genom
tolknings- och beslutfattningsprocesser. Användning av information kan resultera i
förståelse och beslutsfattande och Choo menar att det är en social frågeprocess som är
flytande (obestämd), ömsesidig och upprepande. Information vid beslut bör också
innefatta att man kan välja bland olika alternativ och man bör ge utrymme för
tillgänglighet och innehåll av informationen. (Choo 1998a, s. 24-25, 50)

Choo (1998a) menar att föreställningen av information management som en cykel av
sinsemellan sammanhörande informationsaktiviteter, såsom hans
informationshanteringsprocess, idag är accepterad som ett komplement till ”information
technology management” och ”information resource management” (IRM) (s. 25).
Davenport (1993, i Choo 1998a) anser att processmodellen av informationshantering
bör omfatta identifiering av de moment som Choo presenterat i sin modell (s. 25).

Strukturen för information management innebär inte alltid identifiering av
informationsbehov och informationsanvändning. Även om analyser av behov är en av
de mest försummade processerna i information management menar Choo att kvaliteten
på den information mottagaren får beror mycket på hur väl behovet har kommunicerats.
På liknande sätt är informationsanvändning en väsentlig komponent då förståelsen av
hur information används (eller inte används) vid beslut, vid problemlösning eller vid
tolkning av olika situationer, är nödvändig för en kontinuerlig förbättring av de andra
processerna i informationshanteringen (Choo 1998a, s. 25-26).

En ”strategic information audit” (strategisk informationsgranskning) är en metod som
innebär fastställning av styrkor och svagheter i den nuvarande insamlingen och
användningen av information. Även utvärdering av informationskällor och
effektiviteten vid distributionen av information genomförs (Orna 1990, Stanat 1990 i
Choo 1998a, s. 32). Luckor och brister som framkommer under granskningen kan
korrigeras genom att tillföra nya informationskällor/resurser för att täcka behovet.
Användarna föreslår ofta vilka informationsresurser som skulle fylla luckorna och
förbättra informationshanteringen (Choo 1998a, s. 32).
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3. Metod

I detta kapitel presenteras metoden jag valt för denna uppsats. Först presenteras sjustegs
modellen som ligger till grund för hela uppsatsen och sedan följer en beskrivning av
genomförandet av intervjuerna med urvalsprocessen och presentation av
respondenterna.

3.1 Urval

Informationsgranskningen kommer att ske inom äldre- och handikappomsorgen i
kommundel Centrum i Borås. Inom den berörda kommundelen finns tre
hemtjänstgrupper, varpå en av dessa ingår i denna studie. Att utföra en granskning på
alla avdelningar inom kommundelen är ett alltför stort projekt, och därför avgränsades
denna uppsats till den valda enheten. Av de tre hemtjänstgrupperna valdes endast en ut
för att ytterligare begränsa studiens omfattning.

De personer som valdes ut till intervjuer var verksamhetschefen, enhetschefen och fem
ur omvårdnadspersonalen. De fem respondenterna ur omvårdnadspersonalen anmälde
sig frivilligt under en arbetsplatsträff efter att enhetschefen hade informerat om mig och
min studie. Jag hade uttryckt önskemål om varierad ålder och antal tjänsteår bland
respondenterna samt gärna en facklig representant. Samtliga intervjuer genomfördes på
varje respondents arbetsplats. Tiden varierade mellan cirka 35 minuter till en timme och
15 minuter.

Tidpunkten för intervjuerna bestämdes per telefon eller mail med cheferna. Efter att ha
intervjuat enhetschefen bestämdes tidpunkt för intervjuer med omvårdnadspersonal.
Samtliga intervjuer bandades och genomfördes under perioden 030505 – 030516.
Intervjumaterialet har inte transkriberats till fullo, utan jag har lyft ur det material som
varit relevant för studien i form av sammanfattningar och citat för att göra materialet
mer levande och lättläst.

Före varje intervju informerades varje respondent om mig själv och varför jag var där.
Respondenten upplystes även kort om uppsatsens syfte och hur resultatet skulle
redovisas. Anonymitet utlovades i den utsträckning det går. Respektive chef
uppmärksammades på att identifiering av dem var möjlig även om namnen är påhittade
och åldern ej bestämd. Båda accepterade dock detta. Omvårdnadspersonalen i
kommundel Centrum är omfattande och därmed svår att identifiera. Jag meddelade även
att inspelningsbanden endast skulle avlyssnas av mig och ingen annan och att det var ett
sätt för mig att koncentrera mig bättre på intervjun utan att behöva skriva ner
anteckningar samtidigt.

Samtliga respondenter erbjöds att läsa och godkänna intervjumaterialet innan inlämning
av uppsatsen. Fem av de sju intervjupersonerna tackade ja till det och fick senare
tillfälle att läsa och godkänna materialet.

Situationen inom verksamheten under perioden för intervjuerna var något instabil på
grund av blockad och strejk inom fackförbundet Kommunal. Före intervjuerna bad jag
respondenterna att tänka sig in i en normalsituation och inte i dåvarande
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extremsituation. Detta kan dock ändå ha påverkat respondenternas svar gällande
informationshantering, även om jag inte uppfattade det så.

Intervjufrågorna var semistrukturerade och 37 till antalet. De hade konstruerats med
inspiration av tidigare arbeten i skolan, Henczels förslag i dennes bok och andra
magisteruppsatser (se bilaga 1). En testintervju genomfördes innan de riktiga
intervjuerna, dels för att avgöra hur lång tid ungefär intervjun tog och dels även att
pröva frågornas konstruktion. Testpersonen arbetade inom äldreomsorgen och var
bekant med typen av organisation som den granskade.

3.2 Presentation av respondenterna

Nedan följer en presentation av respondenternas bakgrund, utbildning och en kort
övergripande redovisning av deras arbetsuppgifter. Respondenterna är anonyma och
därför är deras namn fingerade2 . Åldern är inte specificerad eftersom det skulle
förenkla en eventuell identifiering av respondenten.

3.2.1 Verksamhetschef för äldre- och handikappsomsorgen i kommundel Centrum
Verksamhetschefen, låt oss kalla henne för Margareta, är mellan 35-40 år och har
arbetat inom kommunen med olika befattningar sedan 1986.

Efter gymnasiet, där hon läste en teoretisk linje, började hon arbeta som
omvårdnadspersonal. Hon ansåg att hon var i behov av mer utbildning för att kunna
fortsätta inom fältet och gick då en ettårig gymnasieutbildning där man blev ”vårdare”
(för omsorg, psykiskt utvecklingsstörda och flerhandikappade). Margareta läste vidare
och gick då det sociala omsorgsprogrammet på högskola, med vilken hon blev klar
1992.

Margareta har arbetat som hemtjänstassistent, vilket innebar att hon både arbetade som
biståndsbedömare och som arbetsledare för två arbetsgrupper. 1995 fick hon anställning
som enhetschef för fyra gruppbostäder. 1998 sökte hon arbete som
verksamhetsutvecklare, vilket hon också fick. Hennes nuvarande befattning som
verksamhetschef inom äldre- och handikappomsorgen har hon haft sedan april 2002.

Det finns 447 personer inom äldre- och handikappsomsorgen i kommundel Centrum,
och som verksamhetschef är hon ansvarig för hela verksamheten, men delegerar även
ansvar till andra chefer. Margareta har det övergripande budgetansvaret och har till sin
hjälp en verksamhetsutvecklare och en biträdande verksamhetschef.

I verksamheten finns hemtjänst, hemsjukvård, särskilda boenden för äldre, särskilda
boenden för utvecklingsstörda och flerhandikappade, personliga assistenter, två
restauranger, en rehabiliteringsenhet, larmmottagning, fotvård, städ osv. Bred
verksamhet alltså med flera enhetschefer och biståndsbedömare. Margareta delegerar
mycket, tycker att människor ska göra det de har kompetens för. Hon samverkar även
mycket med primärvården inom regionen.

Margareta tycker det är ett spännande arbete, eftersom det är nya mandatperioder inom
politiken, vilket påverkar hennes arbete. Det sker en stor utveckling inom Borås Stad
                                                
2 De sju kvinnliga namnen är de sju vanligaste i Sverige enligt SCB-statistik, [2003-05-26]
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som hon tycker är mycket viktigt att berätta om.  Margareta vill informera om sin
verksamhet till andra verksamhetsområden. Hon tycker att man ska veta vad som
händer och att man kan få stöd och lära av varandra.

Som verksamhetschef försöker hon att förmedla den information som rör verksamheten.
Men ibland finns information på riksplanet som är intressant som kan påverka dem på
sikt. Den informationen medger hon att hon kan vara dålig att informera. Hon tror att
det finns ett intresse bland personalen av att veta vad som pågår, att det skapar ett vidare
intresse för arbetet som sådant. Men detta är en fråga av tid, orkar de ta till sig detta?
Margareta är väldigt positiv till uppsatsen, är själv ganska övertygad om att det finns
brister inom organisationen. Funderar mycket själv på informationen, hur man ska göra
för att få ut den informationen som måste förmedlas och veta vilken information som
ska ut.

3.2.2 Enhetschef inom hemtjänsten
”Eva” är mellan 45-50 år och arbetar som enhetschef för en av kommundelens tre
hemtjänstgrupper. Hon har arbetat inom äldre- och handikappsomsorgen sedan hon var
16 år. Hon hade ett uppehåll från arbetslivet genom att vara hemma med sina barn i elva
år. 1985 började hon arbeta i Borås inom hemvården som en så kallad ”hemma-
hos:are”. Hon arbetade tillsammans med IFO (Individ och familjeomsorgen) med
invandrare från andra kulturer som skulle anpassas till Sverige. Eva arbetade även inom
olika distrikt inom hemtjänsten i ett antal år.

Eva har även läst den sociala omsorgslinjen på högskola i 2 år. 1991 blev hon anställd
på en annan kommundel som enhetschef/biståndsbedömare, där hon arbetade i fem år.
Därefter bytte hon kommundel igen, där hon arbetade i ytterligare fem år. Eva har varit
på kommundel Centrum sedan oktober-november 2001. Under denna tid har hon även
läst administrativ teknik på universitet och olika kurser inom administration mellan
hemtjänst och hemsjukvården och även psykutbildning på högskola. Kommunen har
även bistått med övriga kurser.

Evas arbetsuppgifter och ansvarsområden är arbetsmiljö, personalen, budgetansvar och
verksamhetsansvar. Hon säger att de driver en så kallad ”köp- och säljverksamhet”
inom hemtjänstenheten. De driver ett ”företag” på avdelningen.

3.2.3 Omvårdnadspersonalen
”Kristina” är en kvinna mellan 35-40 år som har varit anställd i kommundelen sedan
1989. Innan dess arbetade hon på ett sjukhem i ett år och två år inom
restaurangbranschen. På gymnasiet läste hon tvåårig social linje. Kristina har även läst
vårdbiträdesutbildningen och läser nu omvårdnadsprogrammet som är en gymnasial
utbildning som köpts av kommunen. Hon har nu läst i två år på halvtid, vilket innebär
att hon arbetar två dagar i veckan. Kristina arbetar fackligt inom Kommunal och är
arbetsplatsombud/skyddsombud. Genom facket har hon gått flera kurser.

”Maria”, mellan 45-50 år, har arbetat på hemtjänsten i Borås sedan 1982. Hon har varit
på kommundel Centrum sedan 1988. Maria har tidigare arbetat på olika fabriker och
inom Landstinget på en lungavdelning. Hennes utbildning består av
vårdbiträdeutbildning, undersköterskeutbildning och omvårdnadsprogrammet.
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”Anna” är mellan 50-55 år och har arbetat inom konfektionsindustrin mellan 1966-
2000. På 1970-talet gick hon yrkestekniska på textilinstitutet och arbetade därefter inom
Samhall med att utbilda människor inom sömnad. Efter det läste Anna till
undersköterska och har arbetat i Borås sedan sommaren 2002. För tillfället har hon ett
vikariat till augusti i år.

”Elisabeth” är mellan 20-25 år och har arbetat inom vården i tre år. Hon har arbetat på
gruppboenden, med dementa, boende med egna lägenheter, utvecklingsstörda och
hemtjänsten. Elisabeth utbildning består av treårigt musik-estetiskt program och ett år
hotell och restaurang på gymnasiet. Hon har för närvarande ett vikariat.

”Birgitta” är mellan 40-45 år och har arbetat inom vården under hela sitt
yrkesverksamma liv. Hon har läst en 20 veckors omvårdnadskurs inom hemtjänsten.
Innan dess hade hon endast gått grundskolan. Birgitta har nyligen gjort olika tester för
att se hur mycket hon kan och ska nu läsa till undersköterska (validering). Hon har varit
anställd på kommundel Centrum sedan 1995.

Gemensamma arbetsuppgifter för omvårdnadspersonalen:
Arbetet varierar från dag till dag och beror på vilket schema de går på. På
morgonsamlingen delas dagsturer upp bland personalen. Personalen bistår med
morgonhjälp till vårdtagarna och mat på dagen hämtas från servicehemmet Duvan och
levereras till vårdtagarna. Sedan har personaler lunch i cirka en halvtimma till 45
minuter.

Allmänna sysslor såsom omvårdnad, påklädning, duschning, medicinering,
administrativt arbete i form av schema, beställning av mat, faxa biståndsbedömarna,
städ, tvätt och inköp hör också till omvårdnadspersonalens arbetsuppgifter.

Biståndsbedömarna har fastställt vad som ska göras hos vårdtagaren. Två bilar och en
cykel finns till förfogande till de tre grupperna. Syftet med dessa är att tjäna in
gångtider, för det får de inte betalt för. Omvårdnadspersonalen är indelad i tre grupper
och varje grupp har ett eget kontor/grupprum.

3.3 Sjustegs modell för information audit

Susan Henczels bok The Information Audit – A Practical Guide (2001) introducerar en
sjustegs information audit-modell som jag har för avsikt använda i min uppsats, dock
reducerad och anpassad till den valda organisationen och den avdelning den kommer att
implementeras i. Uppsatsen möjliggör inte alla stegens genomförande bland annat på
grund av begränsningen av tid och uppsatsens omfattning. Kritiska reflektioner kring
metodval diskuteras i 4.8. Jag kommer endast att genomföra steg 1-4 i modellen och
dess undernivåer kommer att anpassas till den organisation i vilken den ska
implementeras. Författaren skriver själv att modellen är ett slags strukturerat ramverk
som är flexibelt och som kan anpassas till olika situationer och restriktioner
(constraints) i en organisation (Henczel 2001, s. xxii).
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”The seven-stage information audit model” (Henczel 2001, s. 17);

1. Planering
- Utveckling av mål
- Omfattning och allokering av resurser
- Metodval
- Utveckling av kommunikationsstrategi
- Ledningens stöd

2. Insamling av data
- Utveckling av en informationsresursdatabas
- Förberedning av datainsamling
- Att utföra granskningen

3. Analys av data
- Förberedning av data
- Analysmetoder

4. Utvärdering av data
- Utvärdera problem och möjligheter
- Analysera luckor
- Tolka de kartlagda informationsflödena
- Formulera rekommendationer och utveckla en

handlingsplan

5. Delge rekommendationer
6. Implementera rekommendationer
7. Kontinuerlig granskning

3.4 Steg 1: Planering

Ordentlig planering ger en fokuserad process och är en viktig del för att genomföra en
granskning på ett framgångsrikt sätt (Henczel 2001, s. 23). Henczel har skapat en
planeringsprocess bestående av fem steg, som redogörs i detta kapitel.

1. Utveckling av mål
Detta steg innebär definition av anledningen till varför man ska genomföra en
information audit och fundera på vad man hoppas uppnå. Det är även viktigt att känna
till hur organisationen fungerar, dess operativa/kortsiktiga mål (goal),
övergripande/långsiktiga mål (objective) och mission (mission).
Organisationsstrukturen är viktig att titta på då den kan påverka informationsflödena.
Samtidigt måste man identifiera intressenterna inom organisationen som är beroende av
effektiv informationshantering (Henczel 2001, s. 24-25).

Intressenterna i denna undersökning är kommundel Centrums ledning inom äldre- och
handikappomsorgen, enhetschefen för den berörda hemtjänstgruppen och
omvårdnadspersonalen. Även andra kommundelar inom det aktuella området kan ha
intresse av informationsgranskningen. Organisationsstrukturen och målen för äldre- och
handikappomsorgen redovisas närmre i kap. 5. Målet med denna granskning är som
beskrevs i syftet: att beskriva informationshanteringen inom kommundel Centrum med
tillämpning av en så kallad Information audit-metod; Henczels sjustegs modell.
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När man utför en informationsgranskning på operativ nivå kan arbetet, enligt Henczel,
bli mer kostnadseffektivt genom att rationalisera informationsresurserna. Nedan (Tabell
2.) ses några exempel där målen är att effektivisera informationsanskaffandet och där
syftet med information audit är att förbättra informationsanskaffandet (Henczel 2001, s.
26, 28).

Mål Resultat
Att minska kostnader Mer effektiv användning av

informationsresurserna och eliminering av
dubblettresurser.

Att rättfärdiga existerande
resurser/tjänster.

Visar hur existerande tjänster bidrar till
organisationens framgång. Fastställer
huruvida existerande informationstjänsterna
ger den information de anställda behöver
för att göra sitt jobb.

Att utvärdera existerande tjänster/resurser. Fastställer hur bra de existerande tjänsterna
möter de anställdas och organisationens
informationsbehov.

Tabell 2.  Några exempel på mål och förväntade resultat vid en informationsgranskning. Henczel 2001, s.
28.

2. Omfattning och allokering av resurser
I steg två av planeringen ska man fastställa informationsgranskningens omfattning och
vilka resurser som är nödvändiga för genomförandet (Henczel 2001, s. 24).

När det gäller omfattningen av undersökningen kan den begränsas till en viss avdelning
men även genomföras på hela organisationen. Det är viktigt att fastställa
begränsningarna och att de eventuella områden som inte ryms i undersökningen noteras
och anledningen till begränsningen förklaras. En granskning på en specifik avdelning
kan, enligt Henczel, ses som ett pilot-projekt innan man genomför den på hela
organisationen (2001, s. 37).

När det gäller informationsresurser så talar Henczel (2001) om mänskliga, fysiska,
finansiella och tekniska resurser. De mänskliga resurserna kan behövas för att planera,
handlägga, genomföra och utvärdera informationsgranskningen. Man bör utse en så
kallad ”Audit Manager” (s. 39). I detta fall så består den mänskliga resursen av mig, i
egenskap av den person som leder och genomför granskningen.

Med de fysiska resurserna menas exempelvis kontor/lokal och möbler där man kan
arbeta. Även övrig kontorsmateriel som papper (exempelvis för enkäter) anses som en
fysisk resurs (Henczel 2001, s. 41). I mitt fall arbetar jag hemma eller på skolan och
behöver därför inte någon arbetsplats på Kommundel Centrum. Däremot vid
intervjuerna krävs en avskild plats på informantens arbetsplats, exempelvis
personalrummet.

Resultat av en informationsgranskning kan medföra minskade kostnader när det gäller
rationalisering av användningen av informationsresurser. Finansiella resurser består av
både direkta och indirekta kostnader. Indirekta kostnader kan bestå av personalens tid
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(vid ex intervju) och användningen av fysiska och tekniska resurser (ex skriftligt
kopierat material som tilldelas mig) (Ibid.). Då denna granskning genomförs som en
fallstudie för min magisteruppsats är kostnaderna förhållandevis väldigt låga.

De tekniska resurserna består av datorer, skrivare, telefon, fax och kopiatorer mm
(Henczel 2001, s. 41-42). Vid intervjuer krävs även en bandspelare. Dator och skrivare
finns tillgängligt för mig dels hemma och dels på skolan. Telefonkontakt sker via
hemtelefon och mobiltelefon, bandspelare finns till låns på institutionen och kopiator
finns på biblioteket i skolan.

Före genomförandet av en information audit bör man fundera på om man ska göra det
själv inom företaget eller om man ska låta någon extern person (konsult) göra det
(insource/outsource option). Finns expertisen inom organisation att genomföra
granskningen och vilket är mest kostnadseffektivt, är frågor som bör ställas. Det finns
både för- och nackdelar med båda alternativen. Att låta någon inom organisationen
utföra granskningen kan bidra till ökad kunskap om dels organisationen (struktur, kultur
och policy) och dels om hur man genomför en informationsgranskning. Ytterligare en
fördel kan vara att personen i fråga kan ta del av hemligstämplad information. Fördelar
med att använda en extern konsult kan vara att granskningen sker snabbare och därför
billigare, informanterna kanske kan tala ut mer inför en utomstående och konsulten är
dessutom objektiv. Henczel menar att forskning inom området tyder på att för bästa
resultat bör man kombinera de två (2001, s. 42). I denna magisteruppsats kan författaren
ses som en extern konsult.

3. Metodval
Henczel (2001) menar att det inte finns någon universellt accepterad metod för att
genomföra en auditering av information, utan varje granskning måste anpassas till varje
organisation. Denna flexibilitet, menar hon, ger därför fördelar när det gäller att välja
metod (s. 46).

Detta steg beskriver på vilka olika sätt man kan göra en information audit och hjälper en
att välja metod för insamling av data, analys och utvärdering. Hur man redovisar
resultat och ger rekommendationer tas även upp här (Henczel 2001, s. 24).

De vanligaste granskningsmetoderna är enkäter, fokusgrupper och personliga intervjuer
(för insamling av data). Enkäter behandlar ofta kvantitativ data som framkommer
genom öppna och slutna frågor och rangskalor. En fokusgrupp kan bestå av en grupp
människor som arbetar på samma avdelning och som diskuterar vissa ämnen i en trygg
miljö. Personliga intervjuer används för att samla information från individer inom
organisationen och kan enligt Henczel vara både strukturerade och ostrukturerade
(2001, s. 47).

Analys av den insamlade datan kan antingen ske manuellt eller med hjälp av
programvara, beroende på mängd information och kunskap hos den person som ska
analysera. Efter analysen sker utvärdering och tolkning inom organisationens kontext.
Detta kan fastställa huruvida problem måste tas itu med, om den nuvarande
informationssituationen skiljer sig från den ideala (eventuella luckor, duplikationer och
ineffektivitet) och tolkning av informationsflöden (Henczel 2001, s. 48-49). Det
material jag får fram av de intervjuer jag genomför kommer att bearbetas manuellt,
främst genom att lyssna på inspelningarna och läsa anteckningar. Läs vidare i kapitel 6.
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När informationen så småningom har utvärderats och resultat och rekommendationer
fastställts, ska de presenteras för organisationen. Detta kan ske genom skriftlig rapport,
muntlig presentation eller seminarium (Henczel 2001, s. 49-50). Resultat av
granskningen kommer att redovisas i denna uppsats, kap. 7, och rekommendationer
kommer till en viss del diskuteras i kap. 8 (Diskussion och slutsatser).

4. Utveckling av en kommunikationsstrategi
Detta steg innebär det centrala med kommunikation före, under och efter granskningen
och här beskrivs fördelar med olika typer av kommunikationsmetoder (Henczel 2001, s.
24).

Vid introduceringen av informationsgranskningen är det viktigt att marknadsföra
processen, att tala om varför man ska genomföra den så att man får kännedom om den.
Detta medför att informanterna kan ge kvalitativ information. Intranät är, enligt
Henczel, en utmärkt kanal för detta, men även personaltidning eller annan skriftlig
information fungerar bra (2001, s. 52). I mitt fall är dessa informationskanaler
begränsade när det gäller de anställda vid hemtjänsten, då alla inte har tillgång till
intranätet. Enhetschefen informerade den utvalda hemtjänstgruppen om
undersökningens syfte, mål och tillvägagångssätt vid en arbetsplatsträff (APT-möte).
Enhetschefen och verksamhetschefen informerades av verksamhetsutvecklaren muntligt
och har även tagit del av mitt inledande mail med beskrivning av denna fallstudie.

Under själva granskningen menar Henczel (2001) att man ska ha en öppen
kommunikation mellan de inblandade för att kunna svara på förfrågningar och ge
feedback (s. 52-53). Eftersom min undersökning sker under kort tid ges det inte
utrymme som sådan feedback, förutom i anslutning till intervjuerna. Dock har
verksamhetsutvecklaren (min kontakt vid Kommundel Centrum) erbjudit hjälp när jag
behöver den.

När det gäller rekommendationer ska dessa formuleras i samråd med
organisationsledningen anser Henczel. Detta ger en känsla av support och förankrar de
föreslagna förändringarna (2001, s. 53). Eftersom både verksamhetschefen och
enhetschefen intervjuas har de möjlighet att redan på det stadiet föreslå förändringar
som kommer att beaktas vid tolkningen. Alla informanters egna rekommendationer för
eventuella förbättringar kommer att redovisas.

5. Ledningens stöd
I steg fem talar Henczel (2001) om betydelsen av att ha någon som står bakom en under
processen, en slags kontaktperson mellan utföraren och organisationsledningen. Det är
den personen som övertalar ledningen om vilka fördelar en information audit ger
organisationen (s. 24). Henczel kallar denna person en ”sponsor”. Sponsorn ska vara en
informationsanvändare, någon som förstår värdet av information i deras arbete såväl
som det strategiska värdet av information inom organisationen. Denne ska sedan
påverka ledningen i positiv bemärkelse gällande en information audit (s. 56). Min
”sponsor” på Kommundel Centrum utgörs av verksamhetsutvecklaren som
”rekryterade” mig att utföra denna information audit hos dem. Hon har även informerat
ledningen och på så sätt övertalat dem till att låta mig genomföra denna granskning.
Min sponsor har även bistått med material om organisationen, dess mål och övrig
relevant information.
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Henczel (2001) talar även om att man ska utveckla ett så kallat ”business case”. Jag
tolkar det som en slags handlingsplan som ska godkännas av ledningen. Henczel
beskriver hur en sådan plan kan se ut och innehåller bland annat beskrivning av
projektet, förfrågan om användning av resurser, presentation av personer som utför
granskningen, hur det påverkar organisationen, metod, omfattning, tidsplan, olika
fördelar med granskningen och även möjliga resultat (s. 58-59). En sådan plan har inte
fastställts skriftligt, utan endast muntligt i samråd med verksamhetsutvecklaren som i
sin tur vidarebefordrat informationen till de berörda inom organisationen.

3.5 Steg 2: Insamling av data

Detta kapitel behandlar olika sätt att samla in data. Här presenteras på vilket sätt man
genomför enkäter, fokusgrupper och personliga intervjuer. Det gäller att välja den/de
metod(er) som passar organisationen på mest effektivt sätt med de resurser som finns
tillgängliga (Henczel 2001, s. 63).

1. Utveckling av en ”informationsresurs-databas”
Detta innebär en slags förteckning av de informationsresurser som finns, en inventering.
Denna process kräver att man skapar en databas med hjälp av en viss typ av
programvara. Man samlar in information om varje informationsresurs (tillgänglighet,
användbarhet, funktion, problem och föreslagna förbättringar mm.) som sedan
registreras i databasen. Denna information samlas oftast in via enkäter, men även via
intervjuer. Syftet är att sedan kunna jämföra uppgifter som framkommer under
intervjuerna (Henczel 2001, s. 64-65). Denna del av granskningen har jag valt bort då
jag saknar tillräckliga kunskaper om programvara och databashantering. Även den
begränsade tiden för uppsatsen medför att jag valt bort denna del. Istället ingår frågor
om informationsresurser i den personliga intervjun. De informationsresurser som
framkommer kommer att kartläggas i form av en tabell (se kap. 7.1).

2. Förberedning av datainsamling
För det första måste man bestämma vilken data (information) man vill samla in och för
att göra det måste man ha en klar bild över vad man behöver veta för att uppnå målen
med informationsgranskningen. Frågor som Henczel menar att man måste fråga sig är:
Vilka är de kritiska informationsresurser personalen behöver för att sköta sitt jobb?
Finns de för tillfället tillgängliga för dem som behöver dem? Hur används de för att
uppnå avdelningens mål? Varifrån kommer den och vad vidarebefordras efter att de
använts och till vem? Vad är informationsflödet genom organisationen? (2001, s. 67).
Med dessa frågor som grund har jag skapat 37 intervjufrågor (se bilaga 1).

För det andra ska man efter att ha fått ledningens godkännande för granskningen och
deras stöd, informera de anställda. Om insamling av information från de anställda sker
på deras arbetstid ska även detta godkännas (Henczel 2001, s. 68). De berörda
personerna i ledningsbefattning informerades om denna granskning av
verksamhetsutvecklaren och gav klartecken att gå vidare omgående. De anställda på
hemtjänsten informerades av deras närmsta chef, enhetschefen, på en arbetsplatsträff.

Att bestämma granskningens omfattning ingår i det tredje steget. Detta sker tidigt i
planeringsstadiet och man kan välja att granska endast en avdelning då de har speciella
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informationsbehov. Henczel menar att man även kan välja ut ”…a sample group of
participants.” Hon säger dock att dessa bör vara representativa för gruppen som helhet
(2001, s. 68-69). Jag har, i samråd med verksamhetsutvecklaren, valt att granska
informationsflödet mellan verksamhetschefen – enhetschefen för hemtjänsten –
hemtjänstarbetarna i en grupp (av tre), inom Äldre- och handikappsomsorgen i
Kommundel Centrum. Då varje hemtjänstgrupp består av 12-13 personer, har jag valt
att endast intervjua 5 av dem. Jag bedömer dock att de kan representera gruppen som
helhet. Läs mer om urval av respondenter i kap. 6.1.

3. Att utföra granskningen
Oavsett vilken metod man slutligen väljer, så kommer respondenterna känna sig
delaktiga i processen och att deras åsikter är viktiga för organisationen.
Informationsgranskningen kan ske genom enkäter, fokus grupper och personliga
intervjuer. Man kan använda alla metoder eller endast en (Henczel 2001, s. 72). Jag har
valt att göra personliga intervjuer eftersom det är en metod jag har tidigare erfarenhet av
och en metod som jag trivs med. Intervjuer ger utrymme för omedelbar feedback och
man för en dialog. Fokusgrupper var något jag hade i åtanke i början av planeringen,
men som jag valde att utesluta på grund av den begränsade tiden.

Personliga intervjuer innebär att man samlar information av informationsanvändarna
och beskrivs av Henczel som både tids- och arbetskrävande. De medför ”rich data” för
analys och ger möjlighet att träffa nyckelpersoner personligen för att diskutera deras
informationsbehov. Vilka man intervjuar och antalet intervjuer beror på syftet med
granskningen, organisationens storlek och struktur, och vilka resurser som finns
tillgängliga. Det innefattar dock minst en person från varje ”functional division or
section” (Henczel 2001, s. 84).

Det finns olika slags intervjuer. Dessa kan vara strukturerade, semistrukturerade eller
ostrukturerade (Crawford 1993 i Henczel 2001, s. 84). Nedan i tabell 3 återges en kort
förklaring till de olika sorterna av intervjuer.

Typ av intervju Kännetecken
Strukturerad Formell intervjuprocess

Strukturerad lista med frågor
Ingen avvikelse från de förberedda frågorna
Tillåter intervjuaren att förtydliga frågorna
Kräver minimal intervjuerfarenhet

Semistrukturerad Mindre formell intervjuprocess
Förberedd lista med ämnen (issues)
Öppna frågeställningar som baserats på ämnena
Tillåter intervjuaren att följa upp oväntade svar
Kräver en erfaren intervjuare

Ostrukturerad Informell intervjuprocess
Allmänna ämnesområden är fastställda
Kräver kunskap på hög nivå av intervjuteknik

Tabell 3. Olika typer av intervjuer och dess strukturer. Henczel 2001, s. 84.



31

Semistrukturerade intervjuer är enligt Henczel den mest lämpliga metoden för en
information audit. Den här mindre formella intervjuformen gör att respondenten troligen
känner sig mer bekväm och svarar mer öppet och ärligt på frågorna. Frågeställningarna
kan dessutom användas vid intervjuer med personer från alla nivåer inom
organisationen utan att ändras i någon större utsträckning (Henczel 2001, s. 85).
Intervjufrågorna som används i denna granskning är semistrukturerade.

Lantz (1993) talar också om skillnader i struktureringsgrad när det gäller intervjuer.
Hon talar om den öppna, den riktat öppna, den halvstrukturerade och den strukturerade
intervjun. Den halvstrukturerade intervjun innebär frågeområden i en bestämd följd och
inom dessa följdfrågor. Detta medför en kombination av öppna och fasta svar (s. 21).

Informationen som framkommer under intervjuerna kan dokumenteras på olika sätt,
antingen genom anteckningar eller genom inspelning på band. Alla mina intervjuer
(förutom inledande möte med verksamhetsutvecklaren) har bandats. Vissa anteckningar
har även gjorts under intervjun.

3.6 Steg 3: Analys av data

När information har samlats in måste den organiseras på ett sätt som möjliggör analys,
utvärdering och tolkning. Henczel skriver att detta kapitel i hennes bok inte är en vitt
omfattande guide till hur man analyserar utan beskriver allmänt om några olika metoder
man kan använda sig av. Detta kapitel ska även vara för den som inte är så erfaren av
dataanalys. Denna del av en information audit ”outsourcas” ofta, men om man gör en
liten undersökning, som i mitt fall, och om man har rätt resurser tillgängliga, menar hon
att hennes kapitel kan vara till hjälp (Henczel 2001, s. 103).

Huruvida man väljer att analysera datan med manuella eller automatiska metoder beror
på vilka resurser man har och vilken tid man har. Här (i boken) presenteras båda sätten
med inslag av olika typer av programvara. För att kunna genomföra hennes analyser
krävs att man upprättat en resursdatabas (exempelvis om man gjort som hennes enkät),
vilket jag inte har. Hon skriver dock att man kan skapa en lista manuellt.

1. Förberedning av data
I detta skede ska man skapa en handlingsplan med regler för hur dessa uppgifter ska
redigeras och kodas. Henczel beskriver återigen hur man – vid enkät – skapar denna
plan (data preparation plan) och kan då inte användas i mitt fall. Hennes enkät ger
kvantitativa uppgifter – frågor där svaren ska graderas 1-5 osv. Alla uppgifter kodas för
att senare användas tillsammans med en programvara (2001, s. 106). Denna metod är
säkerligen användbar i vanliga fall, men inte med mina svar från en semistrukturerad
intervju. Här finns det utrymme för att anpassa sig efter sin egen undersökning och
organisation.

Henczel beskriver dock kort hur man kan gå tillväga om man har öppna frågor eller
transkriberingar från intervjuer. När man ska skapa koder ska man börja sortera
materialet i stora grupperingar och sedan tillföra mer specifika koder under rubriken de
hamnar. Man kan skapa en standardlista med koder för varje fråga och svaren matchas
med listan och får lämplig kod. Under analysen markerar man varje gång en kod
hänvisas till ett svar (antalet). När ett svar innehåller ny information skapas en ny kod
och läggs till i listan (Henczel 2001, s. 111-112). Koderna består inte av siffror, utan av
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svaren i ord som ämneskategorier. Mina frågor är dels väldigt många och ger väldigt
varierande svar och det kan bli svårt att göra en komplett sådan lista. Jag kommer dock
att göra ett par listor/tabeller på de intervjufrågor som är centrala för uppsatsen. Dessa
presenteras i kapitel 7; Resultat och tolkning av resultat.

2. Analysmetoder
Henczel (2001) nämner olika uppgifter som ingår i analysen bland andra (s. 114):

1. Analys av informationen som framkommit i undersökningen (survey data)
2. Kartläggning av informationsflöden

2.1 Analys av informationen
De verktyg som kan användas för detta ändamål är allmänna databaser och
”spreadsheets” eller blad i Excel och Access. Det finns även analysverktyg för
specialister som exempelvis SPSS, QSR NUD*IST och ATLAS.ti och andra verktyg
som skapats av konsulter och professionella analytiker (Ibid.). Dessa kommer inte att
förklaras vidare i denna uppsats. (Se vidare; Henczel 2001, s. 120-122.)

Henczel menar även att man självklart kan analysera materialet manuellt om mängden
data är hanterlig, men hon rekommenderar det dock inte (2001, s. 114).

2.2 Kartläggning av informationsflöden
Informationsflöde är ett begrepp som innebär rörelsen av information mellan
avdelningar och individer inom en organisation, och även mellan organisationen och
dess externa miljö (Henczel 2001, s. 259).

När man ska kartlägga informationsflöden kan man identifiera information som behövs
och information som skapats av organisationen, vem som behöver den eller skapar den,
vem som använder och hur den används. På så sätt kan man se om det finns
”flaskhalsar” eller duplikationer och en analys av informationsflödet kan optimera
användningen av informationsresurserna. Även personer som har viss information och
formella och informella kommunikationskanaler som existerar identifieras. Henczel
hänvisar till kommersiella datorprogram (mjukvara) som exempelvis Micrografx
Flowcharter eller Microsoft Draw, när man ska skapa grafiska informationsflöden
(2001, s. 123). Dessa kommer inte att användas i denna uppsats. Emellertid har en egen
konstruerad modell över flödet skapats (se kap. 7.3).

3.7 Steg 4: Utvärdering av data

När man har analyserat resultaten måste de utvärderas och tolkas för att fastställa vad de
egentligen betyder i den kontext informationsgranskningen utfördes, det vill säga i
vilken organisation. Utvärdering är, enligt Henczel, den process som uttrycker den
analyserande datan som det ”kända” och avgör värdet av vad datan visar. Vidare menar
Henczel att tolkning är: ”…the process of explaining what the analysed data shows,
drawing conclusions concerning the meaning & implications and determining its
significance in the organizational context”. Detta steg förklarar hur man jämför den
existerande informationssituationen med den ideala situationen och hur man ska tolka
det kartlagda informationsflödet (Henczel 2001, s. 131).
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1. Utvärdering av problem och möjligheter
Exempel på problem som identifierats under analysen;

”Information hoarding” eller uppsamling/lagring av information innebär en person eller
avdelning som har mycket information men som inte vidarebefordrar den till andra. Det
kan vara ”people problem” mer än ett processproblem. Mänga känner makt om de äger
viktig information och det kan även vara konkurrens mellan olika avdelningar (Henczel
2001, s. 132).

”Biased distribution of resources” eller ensidig/partisk distribution av resurser innebär
exempelvis om samma informationsbehov finns på flera avdelningar/ställen kanske de
inte har tillgång till samma informationsresurser. ”Gaps in the provision of resources”
eller luckor i tillhandahållandet av resurser trots att behovet har identifierats (Ibid., s.
133).

”Lack of understanding of user information needs” eller saknad förståelse av
användarnas informationsbehov. Man kanske levererar felaktiga eller otillräckliga
resurser (Ibid., s. 135). Man kanske behöver andra och fler resurser för att möta
informationsbehoven, vilken kan spara tid och kostnader.

När man hittat ”problem” ska man ställa sig några frågor innan man tar tag i dem, för att
avgöra om det är värt det. Henczel listar flera frågor som exempelvis (Ibid.):

• Har problemet strategisk betydelse? Påverkar det att uppnå organisationens mål?
Om det är fallet måste problemet åtgärdas omgående.

• Kommer organisationen som helhet (eventuellt avdelningen) att tjäna på att
problemet löses? Om ett problem påverkar andra inom organisationen, ska man
akta så att följderna inte är negativa för andra (Ibid., s. 135-136).

2. Analys av luckor
Här har man till hjälp av intervjusvar och en eventuell informationsresursdatabas för att
se hur informationssituationen ser ut för tillfället, det vill säga vilka behov som finns
och vilka resurser som finns. Jämför man dessa kan man se luckor, duplikationer och
”over-provisions”. Med andra ord vad de saknar för att göra sitt jobb. Varje situation
måste utvärderas för att fastställa vikten och betydelsen i kontexten. Det är även viktigt
att redovisa behov och resurser som faktiskt matchar (Henczel 2001, s. 137).

3. Tolkning av kartlagda informationsflöden
Henczel menar att man behöver visuella presentationer av inputs och outputs för varje
avdelning när det gäller informationsflöden. Man ska undersöka in- och utflödena och
sedan sammanställa resultaten tillsammans som sedan bildar ” a bigger picture”.
Flödena kan sedan användas för att identifiera effektiva flöden. Här kan man också se
vilka som är så kallade ”gatekeepers” – personer eller avdelning som ansvarar för
fördelningen av information genom organisationen (Henczel 2001, s. 137-138).

Luckor kan man även se, områden som behöver en viss typ av information men som
saknar den. Man jämför vad de behöver – informationsbehovet – med vad de får idag
(Ibid., s. 138-139).
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Sedan måste man undersöka hur viktiga problemen/luckorna är genom några
frågeställningar (Henczel 2001, s. 139):

• Påverkar detta problem uppnåendet av organisationens mål?
• Vid duplikation: finns det någon anledning till varför denna produkt eller tjänst

har duplicerats? Spelar det någon roll? Vad är följderna i pris? Förbättrar
duplikationen tillgängligheten till informationen?

• Vilka alternativ finns?
• Vid förändring – vilka påverkas (andra inom organisationen)?

När man väl har fastställt vilka problem som är vitala, kan man börja planera för
förändring. Det kan exempelvis vara att avveckla eller modifiera existerande
tjänster/resurser eller skapa nya tjänster för att möta de nyligen upptäckta behoven. Det
kan även innebära att man köper eller skapar nya informationsprodukter eller förändrar
hur informationen ges till användarna. Man måste ha en klar bild över vad en lösning
ger och kunna artikulera stegen som behövs för att komma dit (Ibid., s142).

4. Formulering av rekommendationer och utveckling av en handlingsplan
Sist men inte minst ska man ge rekommendationer om förändringar och skapa en
handlingsplan för förändringar. När man formulerar rekommendationer ska man lägga
till kostnader, beskriva processen och mål. Handlingsplanen ska skapas utifrån de
resultat som framkommit efter informationsgranskningen, om de eventuella problem
och ineffektiva processer som finns (Henczel 2001, s. 145-146). Denna uppsats ska inte
redogöras för Borås Stad i den bemärkelsen att jag tar fram dessa listor.

3.8 Kritiska reflektioner kring modellen

Information Audit kan ibland även kallas för en konsultmodell och är en tillämpning av
en ren vetenskaplig metod. Om det primära syftet med en informationsgranskning är
utvärdering av resurser inom en organisation, tror jag att detta kan påverka
respondenternas svar under intervjuerna om de anser att en viss typ av svar kan resultera
i minskning av resurser på deras arbetsplats. Denna reflektion har jag uppmärksammat
först i slutfasen av denna uppsats och anser inte att respondenterna vid den granskade
organisationen har uppfattat några underliggande hot i uppsatsens syfte. Min
uppfattning är att de svarat ärligt på mina frågor i förhoppning om att ytterligare
förbättra den interna informationshanteringen.

Det är för övrigt med anledning av denna konsultmodell har jag valt att inte fullfölja
steg 5-7 som innebär att man delger och implementerar rekommendationer till
organisationen. Naturligtvis faller det sig det naturligt att diskutera eventuella
förbättringar inom organisationen efter att ha tolkat resultaten, vilket även sker i kapitel
8; Diskussioner och slutsatser. I ett tidigt skede informerade jag ledningen inom
kommundel Centrum om att huvudsyftet med denna uppsats inte var att ge förslag till
förbättringar, utan att genomföra en information Audit hos dem. Steg sju innebär
dessutom att man regelbundet genomför granskningen då en organisation är städigt
föränderlig, vilket inte är genomförbart då detta är en magisteruppsats som kan ses som
ett ad hoc-projekt.
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4. Organisationsbeskrivning Borås Stad

Sedan årsskiftet 2002-2003 har Borås Kommun ändrat namn och heter nu istället Borås
Stad. Nedan presenteras Borås Stads organisationsplan (Organisationsplan).

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande instansen i kommunens organisation och
den dagliga verksamheten leds av kommunstyrelsen. Politikerna som sitter i
kommunstyrelsen utgör kommunens regering (Kommunens organisation).

Borås Stad är uppdelad i tio kommundelar: Brämhult, Centrum, Dalsjöfors, Fristad,
Göta, Norrby, Sandhult, Sjöbo, Trandared och Viskafors. Varje kommundel ansvaras
verksamheten av respektive kommundelsnämnd. Varje nämnd finns lokaliserad på ett
kommundelskontor och har hand om grundskola, omsorg, fritid och kultur i just den
kommundelen (Ibid.).

Kommunen har även övriga verksamheter som exempelvis administrativ och teknisk
service, samhällsplanering, miljöskydd och gymnasial utbildning som sköts via centrala
förvaltningar och nämnder. Dessa har då hela kommunen som arbetsfält.
Kulturinstitutioner som stadsbibliotek, stadsteater, kulturskola och museer sköts
centralt. Det finns även kommunala bolag, exempelvis inom energiförsörjning och
parkering (Ibid.).
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4.1 Organisationsschema för Äldre- och handikappomsorgen
i kommundel Centrum

Nedan i figur 2 ses organisationsschemat för Äldre- och handikappomsorgen i
kommundel Centrum. Informationshanteringen och flödet inom denna verksamhet ska
granskas mellan de markerade posterna; verksamhetschef, hemtjänst och centrum. På
hemtjänsten är det enhetschefen för gruppen ”centrum” som intervjuas och sedan
omvårdnadspersonal ur samma grupp.

Figur 2. De markerade ska ingå i studien (Organisationsschema för kommundel centrums äldre och
handikappomsorg).

4.2 Äldre- och handikappomsorgen i kommundel Centrum

Kommundel Centrum är den kommundel i Borås Stad som har störst andel äldre
befolkning vilket innebär att äldre- och handikappomsorgen är den största verksamheten
i kommundelen, både när det gäller ekonomi och personal.

Äldre- och handikappomsorgen är en mångfasetterad verksamhet med ansvar för bland
annat hemtjänst, hemsjukvård, rehabilitering och särskilt boende. All vård och omsorg,
som kommundelen erbjuder, utgår från den enskildes behov och insatserna planeras så
långt möjligt tillsammans med den enskilde och anhöriga. Målet med hjälpen, enligt
Äldre- och handikappomsorgen, är att man får möjlighet att leva och bo självständigt
under trygga förhållanden, och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med
andra. Man stärker även den enskildes egna resurser och möjlighet att delta i
samhällslivet. Inom äldre- och handikappomsorgen finns följande tjänster; hemtjänst,
hemsjukvård, trygghetslarm, rehabilitering, fritid och aktivitetsverksamhet,
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korttidsplats, särskilt boende, färdtjänst, riksfärdtjänst, stöd och hjälp enligt LSS (Lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade) (Äldre- och handikappomsorg).

4.3 Verksamhetsplan 2002 för Äldre- och handikappsomsorgen

I målbeskrivningen skriver man att:

…verksamheten ansvarar för insatser till alla människor som har ett behov av kommunal
service, vård och omsorg. Insatserna ges i form av hemtjänst, hemsjukvård, dagsjukvård,
rehabilitering, färdtjänst, bostadsplanering och aktivering av skilda slag samt hjälpmedel och
trygghetslarm. (Verksamhetsplan 2002 för äldre- och handikappomsorgen)

Kommundelens övergripande mål för äldre- och handikappsomsorgen syftar till att
skapa förutsättningar för samt tillgodose behov av kommunal service, vård- och omsorg
för invånarna (Verksamhetsplan 2002 för äldre- och handikappomsorgen).

4.4 Hemtjänstens service och mål

4.4.1 Hemtjänstens service
Hemtjänstpersonalen städar normalt var tredje vecka hos de boende, men vid särskilda
skäl kan de städa oftare. Inköp förekommer en gång i veckan, men kan medges oftare
efter individuell prövning. Färdiglagad mat distribueras till den boendes hem
(matlagning beviljas endast om den enskilde deltar i matlagningen). De har att välja
mellan två rätter och specialkost. Personlig omvårdnad ska ge en skälig levnadsnivå.
Kommunen anser att det handlar om att tillgodose behov hos den enskilde, inte
önskemål. Behoven kan variera från person till person. Det grundläggande i den
personliga omvårdnaden är hjälp för att:

• Äta och dricka
• Klä sig och förflytta sig
• Sköta den personliga hygienen
• Bryta isolering

Hemtjänsten erbjuder även trygghetslarm som ökar säkerheten i hemmet. För att
beviljas ett trygghetslarm grundar sig i sjukdom, otrygghet eller isolering (Hemtjänst).

4.4.2 Hemtjänstens mål
Personalstyrkan på den granskade hemtjänstgruppen ligger på 34 tillsvidareanställda
och ett 20-tal timvikarier.

Målen för denna hemtjänstgrupp har satts upp i samråd mellan enhetschefen och
personalen. Detta görs på så kallade planerings- och utvecklingsdagar varje år. Senaste
uppsättningen av mål är under planering, men är alltså inte fastställda ännu. Målen ska
omformuleras vid nästa tillfälle. Då skapas även ett så kallat socialt kontrakt som
innefattar hur man ska vara mot varandra.

Ungefär en månad innan jag genomförde granskningen hos dem hade de gjort en så
kallad ”psykosocial riskanalys” på avdelningen. En fråga i den psykosociala
riskanalysen gällde om de anställda ansåg att informationen fungerade till/från närmaste
chef/enhetschef. Alla hade svarat ja på den frågan. Samma positiva svar framkom på
frågan om samarbetet fungerade bra mellan arbetstagare och chef/enhetschef.
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Arbetsplatsens mål var tydliga för 17 av 19 respondenter, endast två svarade nej. På
frågan om det finns resurser och förutsättningar för att kunna göra ett bra arbete svarade
endast tre ja. Hela tolv anställda ansåg att det inte fanns resurser och förutsättningar för
detta, fyra var tveksamma (Checklista vid psykosocial riskanalys).

4.5 Informationspolicy för Borås Stad

I informationspolicyn3 diskuterar man bland annat informationens roll både externt och
internt. Då min fallstudie behandlar den interna informationshanteringen, tar jag endast
upp policyns interna områden. Informationen ska vara ett hjälpmedel för de anställda att
nå verksamhetens mål. Den ska bidra till att ge kunniga och motiverade medarbetare
vilket i sin tur ska göra verksamheten effektivare och ge bättre service
(Informationspolicy för Borås Stad).

4.5.1 Mål
Enligt informationspolicyn ska den interna informationen öka kunskapen om de mål och
medel såväl internt och externt. Varje nämnd och förvaltning ska ha ett helhetsansvar
för informationen om dess verksamhetsområde. Man menar att ansvar för information
inte bara innebär ansvar för dess utformning och innehåll, utan även för att förutse
informationsbehov och ta initiativ till information (Ibid).

4.5.2 Informationens utformning
Informationen inom kommunen ska tillgängliggöras när den behövs eller efterfrågas.
Den information de själva planerar ska finnas framme i tid att möta behovet.
”Förfrågningar ska besvaras snabbt, oavsett om det är externa eller interna frågor”
(Ibid.).

Man ska sträva efter att göra informationen så lätt som möjligt att ta till sig, anpassad
för sin målgrupp och lyhörd i bemärkelsen att de tar till sig reaktioner och synpunkter.
Man uppmanas att ta till vara på de tekniska möjligheter som erbjuds av kommunen
(IT-strategi och regler för webbsidor) för tillgängliggörandet av information (Ibid.).

4.5.3 Medarbetarens roll
Informationspolicyn menar att varje medarbetare har en roll som informationslämnare
och att man internt ska tänka på att förmedla vidare information till andra. Man ska
genom att söka information man saknar bidra till bättre kommunikation (Ibid.).

Vid förfrågningar ska den medarbetare som har lämpliga kunskaper om ämnet besvara
dem. Huruvida man har de rätta kunskaperna ska var och en bedöma och i annat fall
lämna över frågan till någon annan (man kan välja att överlämna frågan till sin närmsta
chef), eftersom man har ansvar för att frågan besvaras (Ibid.).

                                                
3 Informationspolicyn är antagen av Kommunfullmäktige den 11 juni 1998.
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5. Resultat och tolkning av resultat

I detta kapitel kommer resultaten från intervjuerna med omvårdnadspersonalen,
enhetschefen och verksamhetschefen att redovisas. Resultaten har delats in i
informationsbehov, informationsresurser, informationsflöde, organisationens mål och
policy, ansvar och informationshantering. I anslutning till resultaten sker även en
tolkning av dessa.

5.1 Informationsbehov

Informationsbehov är något som kan ses som en lucka eller brist på kunskap eller
förståelse hos en människa vilket leder till frågor som kan hänvisas till en
informationsresurs (Choo 1998b, s. 51). Behovet av information om vårdtagarna är
naturligtvis stort bland omvårdnadspersonalen. Denna information kan exempelvis vara
om huruvida vårdtagaren är rullstolsbunden, om personen är sjuk och vilken
medicinering denne ska ha. Informationen samlas in från sköterskorna och
biståndsbedömarna.

Schemat ger också den information personalen behöver för att genomföra sina
arbetsuppgifter. Där finns information om vilken typ av hjälp vårdtagaren  behöver och
på vilka tider. Detta schema görs inom varje hemtjänstgrupp och delas ut på morgonen.
Enhetschefen ger vid behov även information om vårdtagarnas anhöriga. Det är viktigt
att bli uppdaterad när det gäller vissa arbetsmoment. Detta sker genom att
biståndsbedömarna faxar uppgifter om vårdtagarna som sedan registreras i de
individuella vårdplanerna (IVP). Dessa uppgifter finns även på schemat.

Enhetschefens informationsbehov skiljer sig från omvårdnadspersonalens då hon även
behöver information om vilka lagar och föreskrifter som gäller. Hon säger att det är
viktigt att man gör det man är ålagd att göra. Personalenheten skickar ut information om
till exempel arbetsmiljödomar.

Verksamhetschefens informationsbehov för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter
förklarar hon så här:

Jag behöver politiska beslut för att kunna göra mitt arbete på ett riktigt och bra
sätt.

Även information från hennes chef om ståndpunkter som kommundelschefen har tagit
är viktigt. För övrigt behöver hon information om verksamheten, hur den ser ut, innan
hon för vidare vissa frågor.

När omvårdnadspersonalen upplever ett informationsbehov vänder de sig, beroende på
vilket område behovet gäller, till olika källor.  De flesta i personalen vänder sig till en
mänsklig resurs, i form av en kollega, en sköterska, en biståndsbedömare eller sin chef
när de behöver veta något för att lösa en arbetsuppgift. I andra hand vänder de sig till
det skriftliga material som finns tillgängligt för dem såsom exempelvis en pärm med
biståndsbedömarnas beslut om vårdtagarna. Alla tycker det är lätt eller ganska lätt att
hitta information för att lösa sina arbetsuppgifter, de vet vart de ska vända sig för att få
hjälp eller svar.
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Även enhetschefen vet vart hon ska vända sig om hon behöver veta något för att lösa en
arbetsuppgift. Om det gäller rättsliga frågor kontaktar hon juristen och om det gäller
personalfrågor vänder hon sig till personalenheten. Om hon behöver rådfråga någon om
något vänder hon sig till arbetskamrater, sin chef eller personalen. Eva säger:

Nu har ju jag varit med i några år, så att jag känner mig ganska trygg i den rollen
(skratt, min anm.).

Margareta, verksamhetschefen, har ett stort nätverk inom Borås eftersom hon har
arbetat där så länge. Hon känner att hon har källor på kommundelskansliet och på
kontoret. Beroende på vilken fråga det gäller så vet hon vart hon ska vända sig och hon
tycker att det är väldigt lätt att finna information hon behöver.

Ingen av omvårdnadspersonalen saknar information från andra avdelningar inom
verksamheten. Endast en uppger under intervjun att hon skulle vilja ha mer kontakt med
rehabiliteringsavdelningen när det gäller vårdtagarna och uppföljning av deras
rehabilitering.

Både enhetschefen och verksamhetschefen skulle vilja ha mer information från andra
kommundelar. Eva menar dock att hon får veta mer nu sedan verksamhetschefen
tillträdde genom att hon skickar ut ett så kallat informellt nyhetsbrev varje månad. Eva
menar att det hör till hennes arbete att veta lite om mycket för att kunna svara på
medarbetarnas och allmänhetens frågor.

Att information om vårdtagarna är det största behovet hos omvårdnadspersonalen känns
naturligt och denna information är mycket viktig för att de ska kunna utföra sitt arbete.
Choo anser att ett informationsbehov inte nödvändigtvis behöver uppstå fullt utvecklat,
utan kan ibland växa fram under en längre period. Till en början kan man uppleva en
svag känsla av ängslan om något bristfälligt i ens kunskapsområde, varpå man ibland
kan gå vidare med att samla in information. Ibland väljer man att inte gå vidare, men
man är då mer känslig för att snappa upp information om det aktuella ämnet. Gradvis
bedömer man hur viktig osäkerheten/ängslan är och man kan då mer klart uttrycka
kunskapsluckan som behöver fyllas för att man ska förstå. Att man blir medveten om ett
informationsbehov leder inte alltid till att man söker information, utan man kan besluta
sig för att antingen acceptera eller förtränga det (Choo 1998b, s. 51). Höglund och
Persson (1985) menar att informationsbehovet är svårt att mäta direkt och talar om
objektiva och subjektiva behov. De objektiva behoven är vad man utifrån anser vara
rimligt eller nödvändigt för att lösa vissa typer av uppgifter eller problem, medan de
subjektiva är de behov som man själv anser sig ha. Författarna menar att man inte enbart
kan utgå ifrån vad problemsituationens krav är, utan även från vad personen redan vet,
dennes preferenser och arbetsstil mm. (s. 43-44).

Omvårdnadspersonalens informationsbehov när det gäller sitt arbete består av
information om vårdtagarna. Alla respondenter anser att det är lätt att hitta
informationen de söker och vet vart de kan vända sig. Nedan i tabell 4 har jag
sammanställt en lista på de informationsbehov omvårdnadspersonalen uppgett att de
har. Med ”antal repetitioner” menas antalet upprepningar av informationsbehoven bland
de fem ur omvårdnadspersonalen. Exempelvis hade alla fem ett behov av allmän
information om vårdtagarna.
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Informationsbehov Antal repetitioner
Information om vårdtagarna från sjuksköterska 1
Information om vårdtagarna från biståndsbedömare 3
Information om anhöriga från enhetschef 1
Allmän information om vårdtagarna 5
Information om vårdtagare och arbetsuppgifter på schemat 2
Uppdateringar av arbetsmoment 1

Tabell 4. Informationsbehov hos omvårdnadspersonalen.

5.2 Informationsresurser

Informationsresurserna som omvårdnadspersonalen uppger finns tillgängliga för dem
domineras av den skriftliga information som finns på anslagstavlorna i deras lokaler.

Individuella vårdplaner (IVP) innebär pärmar med information om vårdtagarna och
finns placerade i hemtjänstgruppernas rum. Daganteckningar förs i en bok som ligger
framme på bordet i personalens rum och skall läsas varje dag.

En vanlig telefon och tre mobiltelefoner finns till varje hemtjänstgrupp.
Mobiltelefonerna delas ut bland personalen på morgonen och räcker inte till alla. Den
person som går på ”Undersköterske-passet” har alltid en mobil, men med resterande
mobilerna gäller ”först till kvarn”. Flera av omvårdnadspersonalen anser att de har för få
mobiler då de arbetar en och en. Vid avsaknad av mobil blir det problem om de måste
ringa någon medarbetare om något ärende. Då de inte har en mobil måste de ta sig
tillbaka till kontoret. Detta medför en kostnad eftersom de inte får betalt för den tiden då
de inte utför sina tilldelade arbetsuppgifter.

Varje grupp har även en dator sedan tre år tillbaka som används för registrering av
arbetsuppgifter och tider i ett så kallat ”Smith-system”. Förutom detta system finns
ordbehandlingsprogrammet Word. De har inte tillgång till Internet eller intranätet. En ur
personalen visste inte om de hade Internet och en trodde att de hade det.

Tidskrifter har de inga, förutom Kommunalarbetaren och Saxen som kommer hem.
Muntliga resurser består av arbetskamraterna, sköterskorna och enhetschefen. Övriga
informationsresurser omvårdnadspersonalen uppgav var egna anteckningsblock för
minnesanteckningar och lappar med meddelanden till kollegor.

Både verksamhetschefen och enhetschefen har det mesta när det gäller
informationsresurser tillgängliga för dem. Telefon, mobil, fax, dator med tillgång till
Internet och intranät, mail mm. Både verksamhetens hemsida och intranätet ger bra
information enligt de båda. Eva uppger att tidskriften Äldre- och handikappomsorgen
kommer till avdelningen och även andra tidskrifter som cirkulerar. Litteratur som är
aktuell köps in till hemtjänstavdelningen i samråd med verksamhetsutvecklaren på
kommundelen och samlas i bokhyllan på avdelningen. Evas muntliga resurser uppger
hon vara personal och anhöriga (till vårdtagarna). Tv och tidningar kan ibland vara en
informationsresurs för henne. Verksamhetschefen har tillgång till diariet där hon kan
söka bland all information som finns inom kommunen.
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När det gäller informationsresurser som föredras att användas för att informera (ut) så
är det muntligt som favoriseras bland omvårdnadspersonalen och enhetschefen. Den
muntliga kontakten ska dessutom helst vara personlig. Enhetschefen säger att det är
alltid lättare då man både får synpunkter och reaktioner. Vidare menar hon att det även
är viktigt att ha skriftlig information så att man kan gå tillbaka. Verksamhetschefen
föredrar mail trots att tycker att information bör förmedlas muntligt då man kan ställa en
motfråga. I hennes fall är det dock inte möjligt, så hon använder mail mest. Hon anser
att om det är viktig information som måste delges snabbt, är muntligt bättre. Muntlig
information är även det sätt som används mest när det gäller att förmedla information
från omvårdnadspersonalen (det är ju inte alltid man har möjlighet att använda det sätt
man föredrar). Likaså enhetschefen använder mest muntliga informationsresurser
eftersom hon alltid finns på plats. Hon rättar sig ofta efter mottagaren och när det gäller
personalen så lämnar hon ofta information skriftligt i deras planeringsböcker,
individuella vårdplaner (IVP) och på anslagstavlor.

Muntligt tycks även vara den form omvårdnadspersonalen föredrar att få information.
Maria förklarar att man kan ha en direktdialog och få saker och ting lösta med en gång,
att det ger mer för då är den som mest konkret. Vidare säger hon:

Vad som jag tycker är absolut viktigast är ju information från sköterskan om
vårdtagarna, att det tas muntligt. Att det inte ligger som en lapp.

En annan ur personalen föredrar också att få informationen muntligt, men menar att om
det är något viktigt som ska kommas ihåg, datum exempelvis, så vill hon även ha det
skriftligt.

Enhetschefen menar att sättet hon föredrar att få information beror på informationen.
Viss information räcker det att få muntligt men det är ofta bra att ha det skriftligt, till
exempel om det handlar om beslut som tagits, så att man kan gå tillbaka.
Verksamhetschefen skulle föredra att få informationen personligen, men får den mest
via mail. Den information hon får från enhetscheferna får hon dock mest muntligt.

Bland de informationskällor som saknas finns både fler mobiltelefoner och
Internet/intranät med (se tabell 5 nedan). Med ”antal repetitioner” menas antalet
upprepningar av informationsresursen bland de fem ur omvårdnadspersonalen. Två ur
personalen skulle båda gärna vilja ha Internet för att söka information och kunskap som
rör arbetet. I kap. 4.6 gavs det exempel på problem som utvärderats under analysen,
bland andra ”Gaps in the provision of resources” eller luckor i tillhandahållandet av
resurser trots att behovet har identifierats. Både mobiler och Internet/intranät är luckor
bland resurserna. Enhetschefen saknar inga informationskällor och
verksamhetsansvariga skulle vilja ha möjlighet och tid att själv gå ut och informera i
verksamheten.
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Informationsresurs som saknas Antal repetitioner
Internet 2
E-post 2
Fler mobiltelefoner 2
Intranät 1
Längre Arbetsplatsträffar 1
Gruppmöte med enhetschef 1

Tabell 5. Informationsresurser som saknas enligt omvårdnadspersonalen.

I ena änden av lokalen finns även en kopiator kombinerad fax och skrivare som är
tillgänglig för hela personalen. Det finns ett minibibliotek som består av en bokhylla
med pärmar innehållandes information om arbetsmiljöfrågor, gamla APT-protokoll och
introduktionsmaterial för nyanställda och några böcker. I tabell 6  nedan redogörs de
informationsresurser som används av omvårdnadspersonalen.

Informationsresurser
Anslagstavlor Flera, med olika syften
Möten Arbetsplatsträffar
Individuella vårdplaner Pärm
Daganteckningar Bok
Mobiltelefoner Tre per grupp
Telefon På kontoret
Dator Smith-system och Word
Kopiator/fax/skrivare
Facklitteratur
Arbetskamrater
Enhetschef
Egna anteckningsblock
Schema
Sjuksköterskan
Tidskrift Kommunalarbetaren, Saxen och Klart Borås

Tabell 6. Informationsresurser som finns tillgängliga för omvårdnadspersonalen.

Under intervjuerna framkom det tydligt att muntlig information föredras både när det
gäller att få information och ge information och är även det sätt som används mest.
Endast verksamhetschefen mailar helst ut information, men det beror på att hon inte har
möjlighet att informera alla muntligen. Hon vill helst få information muntligen. Alla
tycks vara överens om att muntlig information är det bästa sättet i alla lägen, men också
att om det är viktig information så kan det gärna kompletteras skriftligen

Lengel talar om ”information richness” och definierar det som ”the potential
information-carrying capacity of data”. Han menar att om man kommunicerar
information till någon annan och denne får/tar till sig ny väsentlig kunskap, är denna
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information ”rik”, det vill säga mycket bra (Lengel & Daft 1996, s. 175). Olika
informationskanaler genererar olika grad av ”information richness”. Lengel listar en rad
informationskanaler/medium och graderar dem efter hur hög grad av ”information
richness” de har. ”Face-to-Face”, det vill säga muntligen (personligen) är det sätt som
anses allra bäst när det gäller att förmedla information. Även telefonen har hög grad av
”information richness”. Skriftligt anses ligga på medium när det gäller informella,
personliga brev men låg om det är formella skrivelser eller dokument (Lengel & Daft
1996, s. 176).

Orre och Palm listar nedan (Tabell 7) några kommunikationskanaler och visar deras
starka och svaga sidor (1995, s. 133).

KOMMUNIKATIONS-
KANAL

STARKA SIDOR SVAGA SIDOR

Öga-Öga-påverkan som
föredrag, demonstrationer,
diskussioner

Hög uppmärksamhet, hög
suggestionsförmåga, hög,
selektionsförmåga, hög
interaktivitet, snabbt och
flexibelt medium. Lämpligt för
pläderande ändamål, för
gestaltning av problem, för
tillfällen när interaktion med
målgruppen är viktig.

Information sparas inte, hög
kostnad. Mindre lämplig för
framställningar med hög
informationstäthet.

Pärm, etc med lösblad Högt sparande, hög
åtkomlighet, tas på allvar,
relativt lätt att distribuera.
Lämplig för instruerande och
informerande ändamål, framför
allt när informationstätheten är
hög, som vid listningar, tabeller,
uppräkningar och när
informationsmängden är stor.

Hög kostnad för stora upplagor,
låg uppmärksamhet, låg
suggestionsförmåga. Mindre
lämplig för pläderande ändamål.

Enstaka trycksaker som
broschyrer, foldrar eller
flygblad

Måttliga kostnader både vid
små och större upplagor, lätt att
distribuera, relativt snabbt
medium. Lämplig för
instruerande och informerande
ändamål, framför allt när
informationstätheten är hög,
som vid listningar, tabeller,
uppräkningar, men
informationsmängden är
måttlig.

Låg uppmärksamhet, låg
suggestionsförmåga, relativt låg
selektivitet, lågt sparande.
Mindre lämplig för pläderande
ändamål.

Elektronisk post, e-mail mm. Hög interaktivitet, extremt hög
selektivitet, extremt snabbt
medium.

Höga investeringskostnader.

Anslagstavlor Både hög (geografisk)
selektivitet och (sammantagna)
hög räckvidd, låg kostnad,
snabbt medium. Lämplig som
komplement och när
informationsmängden är
mycket begränsad.

Informationsmängden är
mycket begränsad.

Tabell 7. Olika informationskanalers fördelar och nackdelar. Orre & Palm 1995, s. 133.



45

Vilken som är den bästa informationskanalen eller källan beror på vilket ämne man vill
informera om. Strid anser att man bör se till begreppen beslut, deltagande och
acceptans. Antingen fattar man beslut först, utan de anställdas åsikter och sedan söker
efter acceptans eller får alla vara med och diskutera (och då får man acceptans) och
sedan besluta gemensamt. Inget skriftligt meddelande kan, enligt Strid, ersätta den
direkta kommunikationen, utan endast komplettera den (1999, s. 90-91). Detta efterföljs
hos äldre- och handikappomsorgen och hemtjänsten, då man vid möten tar upp
verksamhetschefens nyhetsbrev och övrig aktuell information vid arbetsplatsträffar och
skriver protokoll som skriftligt komplement till den muntliga informationen.

5.2.1 Anslagstavlorna
På anslagstavlor som hänger utanför enhetschefens kontor (i en korridor) finns all
information upphängd och dessa är en mycket viktig informationsresurs inom denna
hemtjänstgrupp. Dessa tavlor är i min mening mycket organiserade, välplanerade och
prydliga. Anslagstavlorna är uppdelade inom speciella ämnesområden.

Det finns en utbildningsanslagstavla med information om olika utbildningar de anställda
kan anmäla sig till. Det finns en om hälsa, exempelvis olika aktiviteter som erbjuds
rabatterade. På den största tavlan finns en mängd information med protokoll från
senaste arbetsplatsträffar, PA-nytt (Informationsblad från personalenheten i
kommundelen), information om K-grupperna (Kvalitetsgruppen. Kreativitetsgruppen,
Kompetensgruppen och Kultur- och arbetsmiljögruppen), kommunens platsjournal,
verksamhetschefens informella nyhetsblad och övrig information om vad som händer i
kommunen. Vid frågan om omvårdnadspersonalen läser verksamhetschefens informella
nyhetsbrev (som sätts upp på anslagstavlan) presenterades olika svar. Tre av de fem
visste exakt vilket nyhetsbrev det handlade om och var det hängde någonstans.
Vikarierna kände inte till det alls, men försöker ändå läsa det mesta på anslagstavlorna.
Enhetschefen anser att nyhetsbrevet är grundstommen i arbetsmaterialet på enheten.

I anslutning till dessa anslagstavlor hänger även en stor whiteboardtavla
(miljöalmanacka) som fungerar som en tvåveckors-kalender. På denna skriver till
exempel enhetschefen upp var hon befinner sig om hon inte är på plats och om speciella
händelser (exempelvis när jag skulle komma och intervjua personalen). I ett annat rum
finns övrig information till personalen, mest dagsaktuell information och facklig
information. I varje grupprum finns dessutom en whiteboardtavla där information skrivs
om vårdtagarna och en tavla med information om de anställda (exempelvis om någon är
sjuk).

Antalet anslagstavlor är många hos den aktuella hemtjänstgruppen och är en mycket
viktig informationsresurs för omvårdnadspersonalen.

Informationsinhämtande är i högsta grad förknippat med vanor, och man använder sig
ofta av samma resurser/källor. Inom vissa organisationer har man satt upp vissa
föreskrifter om att viss information ska finnas på en viss anslagstavla, vilket gör att man
vet var man kan finna en viss specifik typ av information (Strid 1999, s. 80). Detta är
något som hemtjänsten verkligen har tagit på fasta då de har en strikt fördelning av
informationen som finns till vissa anslagstavlor. För att en anslagstavla ska kunna vara
levande och effektiv måste den enligt min mening vara uppdaterad med aktuell
information och organiserad. De flesta anslagstavlorna sköts av enhetschefen och
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fungerar utmärkt. Det ironiska är att verksamhetschefen Margareta inte gillar
anslagstavlor (röriga), och anser att det är bättre att det är samlat på ett ställe och då
ligger ansvaret på den anställde att läsa informationen som finns där.

Då omvårdnadspersonalen inte har tillgång till elektronisk post är dessa tavlor vitala,
vilket alla inblandade parter är medvetna om. Elektronisk post anses av Orre och Palm
vara ett extremt snabbt medium som ger hög interaktivitet (se tidigare redovisad tabell).
De höga inventeringskostnader som anses vara en svag sida bör inte vara ett problem
hos hemtjänsten då de redan har datorer.

5.2.2 Möten
En arbetsplatsträff (APT) innebär ett möte mellan chef och personal en gång i månaden
och datum för dessa möten beslutas i början av året. På hemtjänstenheten leder
enhetschefen Eva dessa möten med omvårdnadspersonalen, där alla som inte arbetar ska
vara närvarande. Mötet är i en timma och 15 minuter och är oftast inbokade på
eftermiddagarna.

En vecka innan mötet hängs dagordningen ut på anslagstavlan för att alla ska få
möjlighet att ge sin åsikt om man inte kan komma. Mötet är strukturerat på ett sätt som
innebär information, diskussion och beslut. Mötena domineras, enligt
omvårdnadspersonalen, av att enhetschefen ger information om de olika punkterna på
dagordningen. Ärendena diskuteras och sedan fattas beslut gemensamt.

Informationen som delges under dessa möten ges nästan uteslutande i muntlig form
(dock utkommer ett skriftligt protokoll senare). Informationen kan vara personalfrågor,
facklig information, information från K-grupperna, om verksamheten, övriga aktuella
frågor som berör dem. En i personalen säger:

Jaa, det är ju all information. Det är bara budget, budget, budget, det är det enda
vi får höra (skratt, min anm.).

Enhetschefen, arbetar efter det personalpolitiska programmet och menar att personalen
och hon själv måste säga vad man tänker och tycker. Hon ser dessa möten som
informella, där hon mestadels själv informerar. Den utsatta tiden räcker till, anser hon.

Omvårdnadspersonalen är nöjda med dessa möten, dels med strukturen och dels med
det faktum att alla får en chans att yttra sig. Två i personalen menar dock att tiden kan
vara lite för knapp och skulle vilja utöka den nuvarande tiden en timma och 15 minuter
till två timmar. De menar att man då hinner diskutera lite mer än bara informeras. Som
det är idag anser en del i personalen att folk pratar för lite och att det känns som en
skolklass där chefen pratar. Många sitter tysta och det är ofta samma personer som
pratar. Fler diskussionsgrupper efterlyses av en i personalen. Hon menar att alla blir mer
delaktiga då. En person tycker att det är lite tjatigt om budgeten.

Alla i personalen känner till att protokollet från mötet hängs ut på anslagstavlan och att
det är en skyldighet att gå dit och läsa det om man inte varit med på mötet. Vid
protokollet finns även en signeringslista. Protokollen sparas i en pärm i två år, efter att
de hängt någon månad på anslagstavlan. Endast en ur personalen kände till detta.
Enhetschefen sparar även dessa i sin dator.
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Enhetschefen i sin tur har APT-möten med sin chef, verksamhetschefen, tillsammans
med andra enhetschefer inom kommundelen. De träffas en halvtimma innan mötet för
att fika och för att prata av sig. Sedan varar mötet i två timmar. Även här sker dessa
möten efter en dagordning där principen information, diskussion/dialog och beslut
efterföljs. Informationen delges både muntligt och skriftligt. Verksamhetschefen tycker
att tiden för det mesta räcker till, men att hon ibland måste prioritera på slutet om de inte
hunnit gå igenom alla punkter. Mängden information försöker hon begränsa, då man
inte orkar ta in för mycket information och hon skjuter hellre upp eller skickar ut
informationen istället via mail. Enhetscheferna ska sedan vidarebefordra informationen
till sina anställda på deras APT-möten. Vissa sätter även upp anslag med viss
information som kanske inte berör dem direkt.

På verksamhetsmötena diskuterar enhetscheferna för hemtjänsten och hemsjukvård
tillsammans frågor inom deras område. Även dessa möten sker en gång i månaden och
är två timmar långa. Man tar då upp det som känns viktigt just nu som finns behov att
prata om. Mötena ses som nätverksskapande och informella.

Strid sammanfattar fyra faktorer han anser vara viktiga vid möten/arbetsplatsträffar
(1999, s. 62-63);

1. Det ska finnas ett reellt syfte med sammankomsten
2. Det skall finnas ett behov för medarbetarna att delta
3. Mötet skall vara strukturerat utan att vara alltför formellt
4. Antalet deltagare skall inte vara större än att alla kan delta

APT-mötena som hålls på samtliga plan inom Kommundel Centrum anser jag uppfyller
ovanstående fyra punkter. Alla informanter har uttryckt belåtenhet gällande dessa
möten, dock med några förslag på förbättringar. Det reella syftet finns där, enhetschefen
arbetar efter det personalpolitiska programmet och behovet hos omvårdnadspersonalen
är stort att kunna ventilera olika ämnen som berör dem själva och hela verksamheten.
Mötesstrukturen är klar för alla inblandade och anses inte vara för formell. Alla möten
följer principen ”information, diskussion och beslut”. När det gäller att antalet deltagare
inte ska vara större än att alla kan deltaga, så finns det inga sådana problem i denna
undersökningsenhet.

Tillvägagångssättet för ATP-möten mellan verksamhetschef och enhetschef är i det
stora det samma som mötet med omvårdnadspersonalen. Skillnaden består av att det
förra är längre.
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5.3 Flödet av information genom resurser inom verksamheten

Informationen flödar genom de olika nivåerna i verksamheten, både uppåt och nedåt
och genom olika resurser/kanaler som illustreras i bilden nedan (Figur 3).

 Figur 3. Informationsflödet mellan de granskade avdelningarna (egen bearbetning).

Förutom genom möten, sker mestadels informationen muntligt enligt
omvårdnadspersonalen. Både sköterskorna och enhetschefen informerar muntligt till
personalen, ofta på morgonsamlingar. Skriftlig information kan vara i form av lappar
som sätts upp på anslagstavlorna eller som läggs på bordet i respektive grupprum.
Daganteckningar som förs i en bok är också ett viktigt verktyg för att framföra
information till och mellan omvårdnadspersonalen, liksom vårdplaneringspärmen och
Whiteboardtavlan i grupprummen. Huvudsakligen handlar det om information om
vårdtagarna, men även meddelanden från biståndsbedömarna eller arbetsmiljöfrågor
förekommer.

Enhetschefen får skriftlig (en del via fax och mail) information och telefonledes från
anhöriga och personal. Tv, tidningar och Internet är andra sätt enhetschefen får
information förutom på möten. Oftast gäller det information om vårdtagarna från
biståndsbedömarna, information från verksamhetschefen och information om
personalen på enheten.

Förutom på möten får verksamhetschefen vanligen information via mail eller telefon.
Oftast gäller det någon form av problem i verksamheten, någon som vill bolla någon idé
eller någon som vill informera om något som har hänt.
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När omvårdnadspersonalen ska informera uppåt i verksamheten går de via enhetschefen
Eva. Oftast uppger de att de går direkt till Eva och informerar henne muntligt,
personligen eller via telefon. Ibland väntar de med att informera vid APT-mötet istället,
men oftast går de direkt till henne. Om de vill informera verksamhetschefen går de via
enhetschefen i de flesta fall, men det händer att de ringer upp Margareta själva.  Det
förekommer även att personalen vänder sig till facket om de vill framföra viss
information uppåt i organisationen. Informationen de vill framföra uppåt kan gälla
arbetstider, brist på personal, brist på tjänster, hur de ska göra om det har hänt något,
information om vårdtagarna eller om anhöriga. Alla fem ur omvårdnadspersonalen som
blev intervjuade upplever att informationen som de vill framföra uppåt når fram.

I Henczels steg 4: Utvärdering av data, förklarade hon hur man tolkar kartlagda
informationsflöden. Visuell presentation av resultaten rekommenderas och jag har
nedan framställt några. Ur dessa kan man bland annat utläsa vilka personer som är så
kallade gatekeepers, det vill säga de personer som ansvarar för fördelningen av
information. Eftersom denna studie inte är så omfattande var det redan tidigare klart att
enhetschefen och verksamhetschefen båda kan ses som gatekeepers. I utvärdering av
data, redogjorde Henczel även för ett antal problem och möjligheter. Ett utav dem var
”Information hoarding” eller uppsamling/lagring av information som innebar en person
eller avdelning som har mycket information men som inte vidarebefordrar den till
andra. Detta problem existerar inte inom den granskade verksamheten. I följande tabell
8 kan man utläsa på vilket sätt informationen flödar uppåt i verksamheten från
hemtjänstens omvårdnadspersonal.

Informationsflöde uppåt Antal repetitioner
Till enhetschef personligen 5
Till enhetschef på arbetsplatsträffar 2
Till enhetschef per telefon 1
Till verksamhetschef 2
Via facket 1

Tabell 8. Kanaler genom vilka informationen flödar från omvårdnadspersonalen uppåt i organisationen
från omvårdnadspersonalen.

När Eva, enhetschefen, ska informera nedåt (se tabell 9) sker det via APT-möten och
muntligt direkt till personalen eller via skriftlig info på anslagstavlor mm. Hennes egna
APT-möten och verksamhetsmöten med verksamhetschefen är kanaler genom vilka hon
informerar uppåt i organisationen. Eva säger att informationen inte alltid når fram till
personalen. Ibland har de aldrig hört talas om vissa saker som man bör veta och har
numera inrättat att de ska skriva under på att de läst viss information (exempelvis APT-
protokollet). När hon informerar muntligt brukar hon fråga dem vad det var hon nyss sa
och om de är överens om vissa saker. Anledningen till att informationen ibland inte går
fram tror hon beror på vilket humör man är på och trötthet.
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Informationsflöde nedåt, enhetschef
APT
Extramöten vid behov
Anslagstavlan - infoblad
Direkt personligen
Per telefon
Individuella vårdplaner
Personalens planeringsböcker

Tabell 9. Kanaler genom vilka informationen flödar nedåt i organisationen via enhetschefen till
omvårdnadspersonalen.

Verksamhetschefen Margareta använder i sin tur samma möten som Eva för att
informera neråt. Andra vägar hon informerar neråt är genom LSG, Lokal Samverkans
Grupp, där förutom verksamhetschefen och enhetschefen finns med, även finns fackliga
representanter, arbetsgivarrepresentanter och personaladministratören (se tabell 10). K-
grupperna används också. Margareta tror inte att all information når fram till personalen
i verksamheten. Hon menar att all information sållas på vägen ner, inte bara på hennes
bord. Skräpmail och information från företag slänger hon direkt om det inte är
intressant.

Informationsflöde nedåt, verks.chef
APT
Verksamhetsmöte
LSG
K-grupper
Fackliga organisationer

Tabell 10. Kanaler genom vilka informationen flödar nedåt i organisationen. Denna gäller även för
enhetschefens uppåtflöde.

Enhetschefen svarar följande på frågan om hon sållar i informationen hon får:

Jag sållar den information som jag ska ta upp på mötena, den andra
informationen som jag tycker är angeläget det hänger jag ut (på anslagstavlorna,
egen anm.), så får man själv ta till sig den.

Exempel på det som hängs ut är PA-nytt (info från personalavdelningen). Allt hinns inte
med att tas upp på mötena (APT) och hon menar att det är ett egenansvar att man går ut
och läser det som hängs ut. Eva sållar även bland mail och viss information om till
exempel strejk och annat arbetsmaterial som inte är klart går hon inte ut med. För övrigt
är det inget som hemlighålls.

Omvårdnadspersonalen sållar inte direkt bland den information de får, utan menar att
det mesta faktiskt berör dem och deras arbete. Endast en respondent svarade att hon



51

sållar om det inte är viktigt för henne personligen eller om det handlar om andra
områden inom verksamheten. Maria svarade:

Sållar, det vet jag inte. Det är klart att man tar väl kanske inte till sig allting så
men… Det mesta rör ju ändå oss på de här mötena (ATP, egen anm.). Alla
berörs ju, alla frågor, all punkterna är ju viktiga.

Att se på informationsflödet är en viktig del vid en informationsgranskning. Haynes
menar att det finns formella informationsflöden i en organisation som fastställs genom
rapportering av olika slag. Men kommunikationen inom en organisation har
informationskanaler internt som baseras på hur det fungerar i praktiken och som då
reflekterar de existerande behoven. Eftersom dessa är informella dokumenteras de inte
och det kan vara svåra att identifiera (Haynes 1995, s. 31). Genom intervjuer har det
framkommit på vilket sätt informationen flödar inom den granskade verksamheten, och
en av de mer informella kanalerna är genom vanliga handskrivna lappar som läggs på
borden. Stanat (1996) skriver att när man talar om informationsflöden inom
organisationer hänvisar man till ett flertal formella och informella processer som
cirkulerar information. Hon beskriver flödet i vissa fall som mycket enkelt i form av
telefonsamtal, interna mail eller nyhetsbrev, och i andra fall som mycket avancerat ju
större en organisation är (s. 329).

Informationsflödet inom äldre- och handikappomsorgen inom kommundel Centrum
flödar enligt tidigare redovisad bild genom de olika nivåerna mellan verksamhetschefen
och omvårdnadspersonalen på hemtjänsten. Informationen förmedlas i huvudsak
muntligen via möten och direktkontakt och skriftligen via anslagstavlor. Hur
omvårdnadspersonalen informerar uppåt i organisationen framgår ovan.

5.4 Organisationens mål och informationspolicy

Vårdpersonalen vid den granskade hemtjänstgruppen är väl bekanta med verksamhetens
mål, vilket visas tydligt i intervjusvaren. Alla respondenter ansåg att de kände till målen
och de tyckte att det var viktigt att känna till dem. Maria menar att:

Det har ju med samverkan och det att göra, att vi jobbar åt samma mål om man
säger, och samma liksom, ja, vad heter det, samma visioner eller saker vi vill
uppnå och alla kanske jobbar lika, det är en trygghet för både oss och vårdtagare.

Anna menar att målen är viktiga, men att det är en annan sak om de efterföljs. Kristina
berättar att de håller på att sätta upp målen för deras hemtjänstgrupp nu och att de har
haft utvecklingsdagar för detta med hela personalen. Övergripande mål finns som bryts
ner att passa dem på just denna hemtjänstgrupp. På frågan om hon ansåg att det var
viktigt att känna till målen svarade hon:

Jaa, jag tror det för att man ska kunna få en gemensamhetssyn när det gäller på
arbetsplatsen, just att man ska sträva efter samma mål, det tror jag är väldigt
viktigt.

Hon talar vidare om att man ska ha ett visst förhållningssätt mot varandra och att man
strävar åt samma håll och jobbar på samma sätt mot vårdtagare. Det är viktigt att känna
till att det är så här man gör på denna arbetsplats, menar hon.
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Du kan tycka vad du vill men ändå måste vi ha ett gemensamt beslut, ett
gemensamt mål.

Enhetschefen känner också till målen och delger att de sitter uppsatta på en anslagstavla.
På frågan om hon anser det vara viktigt att känna till målen svarar hon:

Självklart, det är det vi jobbar efter. Vi måste veta vårt uppdrag här och det har vi
väldigt tydligt.

Eva menar att det är viktigt för personalen att känna till sitt uppdrag, varför man är på
jobbet. Detta är något som tas upp med alla anställa. Vidare säger hon:

Vet man inte varför man är här kan man gå hem. Det låter kanske lite grymt, men
så är det tyvärr. Jag menar, man måste ju veta varför man är på jobbet, det är a
och o, inte bara lön.

Hon är medveten om att hennes ord kan låta hårda, men förklarar att när man anställs
hos den granskade hemtjänstgruppen har de en överenskommelse om att de ska ha ett
samtal efter en tid. Samtalet har de för att stämma av den enskildes, arbetskamraternas,
arbetsgivarens och vårdtagarens synpunkter, hur det fungerar eller om det är några
oklarheter.

Margareta, verksamhetschefen, har stor kännedom över organisationens mål. De
”lokala” enheternas mål blir hon informerad om när de sätts upp och tycker att det är
jätteviktigt att känna till dem.

Där ser jag vart verksamheten är på väg, och i vilken fas de befinner sig i, i
vilken del av sin utvecklingsprocess befinner de sig i. Det tycker jag är viktigt att
se.

Lika viktigt är det för de anställda att känna till målen. Hon tror inte att de anställda
känner till målen helt och fullt, utan att man måste arbeta med det mycket mer.

Intervjuerna visar tydligt att vårdpersonalens kunskap om kommunens
informationspolicy varierar. Två ur omvårdnadspersonalen känner inte till policyn.
Detta kan möjligtvis bero på att de båda är vikarier på enheten. En utav de övriga har
hört talas om policyn, men vet inte vad det innebär. De två övriga känner båda till
informationspolicyn, men huruvida innehållet stämmer överens med verkligheten är de
emellertid osäkra på.

Enhetschefen känner till policyn och upplever det som att innehållet stämmer överens
med verkligheten. Verksamhetschefen fick kännedom om policyn när hon arbetade som
verksamhetsutvecklare, men vet inte om den stämmer överens med verkligheten
eftersom hon inte känner sig så uppdaterad på innehållet. Hon tror att de flesta glömmer
bort att policyn existerar.

Det märks tydligt att omvårdnadspersonalen vid hemtjänsten har fått en gedigen
utbildning gällande organisationens mål. Alla respondenter kände till målen och de har
själva varit med om att utarbeta dem. Strid (1999) menar att de två syftena – att
motivera arbetarna och att få dem till att arbeta mot samma mål – har kommit att bli en
av informationens viktigaste delar. Det gäller att få medarbetarna motiverade för att
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ställa upp för organisationens policy, att känna sig delaktiga (s. 32). Detta är något som
i hög grad fungerar hos den granskade organisationen. Även informationspolicyn
klargör att information ska vara ett hjälpmedel för de anställda att nå verksamhetens
mål. Informationspolicyn har den fasta personalen dock något mindre kunskap om, men
de känner till dess existens.

Omvårdnadspersonalens goda kännedom om målen har troligen deras enhetschef (Eva)
påverkat. Eva har i sina intervjusvar visat att hon tror mycket starkt på att alla ska känna
till dem. Detta kan vara något som genomsyrats i hela organisationen.
Verksamhetschefen har naturligtvis stora kunskaper om målen och samlar även in de
lokala. Hennes oro om att alla anställda inte har tillräckliga kunskaper om målen verkar
vara obefogade. Informationspolicyn känner de båda cheferna till, men huruvida denna
uppmärksammas och efterlevs är frågan. Min uppfattning är att bland de anställda är
innehållet i den policyn relativt okänd, men de verkar följa andan i den intuitivt ändå.

5.5 Ansvar

På frågan om vem omvårdnadspersonalen anser har ansvar för att de får rätt och
relevant information har respondenterna svarat blandat. Maria säger att det övergripande
ansvaret ligger på enhetschefen. Vidare säger hon:

Det är ju både den som ger information och sedan ligger mycket ansvar på mig
själv, att om det är något jag inte vet, att jag tar reda på det, och inte ger mig
förrän jag fattar. Så det är ju allas ansvar egentligen.

De övriga nämner också deras överordnande, såsom enhetschefen och
verksamhetschefen, men även sköterskorna. Kristina uppger även att det är hennes eget
ansvar att kolla anslagstavlorna.

Enhetschefen menar också att hon har ett eget ansvar för att hon själv ska få rätt
information. Hon säger att:

Men det är ju jag, huvudsakligen. Men sedan har man också, tycker jag, ett
egenansvar att ta till sig information. Jag kan ge, men jag kan inte läsa åt dem.
Eller lyssna åt dem.

Hon påpekar även att hon har ju dessutom lärt känna personalen så hon vet vem hon ska
”pusha” när det gäller vissa saker. Verksamheten i övrigt, från personalavdelningen och
hennes chef Margareta och så vidare måste även ge henne information, men att hon
själv har största ansvaret. Margareta i sin tur säger att hennes chef, hennes kollegor och
hon själv har ansvaret för att hon ska få rätt och relevant information. Hon säger:

Sedan tycker jag att jag har ett ansvar i kanske att ta upp den här frågan med
information som jag sa innan. Alltså hur mycket information ska ut och så
vidare, vilken information vill man ska ut, hur mycket information vill man ha
och så vidare. Där känner jag att jag har ett stort ansvar.

Vidare tycker Margareta att alla har ett stort ansvar att ta till sig information. Och det
tror hon fattas lite grand.



54

Ansvarsfrågan när det gäller information är en intressant fråga. Både chefen och de
själva angavs som ansvariga när omvårdnadspersonalen tillfrågades. Men det var endast
två av de fem tillfrågade som angav att de själva var ansvariga att se till att de får rätt
och relevant information. De tre övriga nämnde endast överordnande. Enhetschefen
ansåg att hon själv var huvudansvarig, men att alla även har ett egenansvar.
Verksamhetschefen är inne på samma spår. Kommunens informationspolicy säger klart
och tydligt att varje medarbetare har en roll som informationslämnare och att man själv
ska ta initiativ till att söka information. Detta ansvarstagande är i min mening något som
kan förstärkas hos omvårdnadspersonalen.

5.6 Informationshantering

På frågan om respondenterna upplevde att informationen kommunicerades på ett
tillfredställande sätt mellan kommundelskontoret och hemtjänsten svarade hela
omvårdnadspersonalen positivt. Kristina menar att hon tar reda på ganska mycket själv,
och tycker att det är lite upp till var och en själv. Hon säger:

All den information man liksom vill ha reda på det får man reda på om man vill.
Det är lite upp till hur engagerad man är, eller hur aktiv man är att söka
information.

Kristina menar dock att det är lite hennes roll också som facklig representant att veta
saker och ting, och informera andra.

Även enhetschefen, Eva, anser att det fungerar bra. Hon själv gillar att få mycket
information som hon kan sålla själv, även vad som händer i andra kommundelar. Eva
tycker att det fungerar bra åt båda hållen (uppåt/nedåt). Hon säger att det möjligtvis
kanske kan sållas för mycket på vägen och att hon skulle vilja veta mer om vad som
händer i grannkommunen. Eva menar också att det har blivit mycket bättre på senare tid
på verksamhetsmötena, sedan verksamhetschefen Margareta kom till kommundelen för
omkring ett år sedan då de började samarbeta mer med de övriga kommundelarna.

Margareta tror dock att det finns brister i hela ledet ner och upp. Det är bara en känsla
hon har och menar att information är svårt. Hon vill inte dränka personalen med för
mycket information och försöker se till att den informationen som gäller dem kommer
fram, som behövs i arbetet omgående. Margareta säger att det kan vara lätt att missa en
del, som kanske påverkar verksamheten indirekt.

Det verkar inte finnas någon risk för ”information overload”, eller
informationsbelastning inom hemtjänsten. Alla utom en svarade nekande på frågan om
de upplevde att de fick för mycket information. Endast en upplevde ibland att det var
lite för mycket information på APT-mötena. Hon menade dock att eftersom det finns
protokoll kunde hon alltid gå tillbaka och läsa det hon inte riktigt uppfattat.

Enhetschefen håller med de övriga, att hon absolut inte får för mycket information,
medan verksamhetschefen menar att hon i vissa sammanhang kan få för mycket
information.

På frågan om de upplevde att de fick för lite information svarade respondenterna
nästan enhälligt nej. Tre ur personalen angav dessutom att om de saknade någon
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information, så frågade de. Endast en av vårdpersonalen ansåg att hon fick för lite
information. Exempelvis nämnde hon vårdtagare som behöver mer hjälp än vad hon
känner till. Hon medger att det kan bero på att hon är ganska ny, men att hon ändå
upplever att det finns brister i den information om vårdtagarna som finns. Det står i och
för sig på schemat vad man ska göra hos respektive vårdtagare, men schemat görs om
ofta, så ibland kan man missa en del.

Enhetschefen säger att hon inte vet om hon får för lite information. Hon vet inte vad
som sållas på vägen men Margaretas informationsblad känns bra.

Margareta kan ibland tycka att hon har för lite information om hur det ser ut i
verksamheten, men hennes kontakt med omvårdnadspersonalen är ju väldigt liten, så det
hon vet, förmedlas via enhetschefen. Hon tror att hon själv personligen måste ut i
verksamheten och förmedla vad hon tycker och vilka hennes mål är; ”att få en
gemensam värdegrund”.  Margareta tror att det sållas mycket på vägen, både upp och
ner. Hon skulle vilja ha mer övergripande information om vad som pågår i Borås Stad, i
kommundel Centrum och vad händer utanför verksamhetsområdet (Äldre- och
handikappomsorgen).

Omvårdnadspersonalen upplevde att information kommunicerades på ett
tillfredsställande sätt mellan kommundelskontoret och hemtjänsten. Personalen
upplevde varken någon informationsbelastning eller att de fick för lite information om
något. Denna positiva bild som hemtjänsten visar upp gällande informationshanteringen
beror troligen på att informationen är öppen, snabb, saklig och ärlig, såsom Orre menar
att det ska vara (se kap 2.1).

Enhetschefen ansåg även hon att informationshanteringen överlag fungerade bra, hon
gillar att få mycket information om det mesta. Verksamhetschefen är den av
respondenterna som visar någon oro för hur information kommuniceras inom
verksamheten. Det kan vara en svår avvägningsfråga, vilken information ska ut och
vilken ska inte ut och i hennes position får hon mycket information som ska spridas.
Information som hon kan sakna är exempelvis om hur det ser ut i verksamheten som
stort.

5.6.1 Choo´s informationshanteringsprocess tillämpad på hemtjänsten
Informationshanteringsprocessen är en komplex process som här presenteras mycket
kort hur den skulle kunna fungera bland omvårdnadspersonalen på hemtjänsten. Den
har tidigare beskrivits utförligare i kap 3.

Vid ett upplevt informationsbehov söker de anställda information om en viss situation
de befinner sig i. Denna situation kan exempelvis vara vid ett morgonmöte. Då uppstår
behovet att veta hur deras arbetspass ser ut, vilka uppgifter som ska skötas och vilka
som ska besökas den dagen osv.

Informationsinsamling drivs av informationsbehovet hos de anställda. Information om
deras arbetsuppgifter samlas in från diverse informationsresurser eller kanaler såsom
sköterskor, schemat, individuella vårdplaner (IVP) osv. för att mätta behovet.

När det gäller organisering och lagring av information menade Choo att målet är att
skapa ett ”organisatoriskt minne” som en aktiv förvaringsplats av organisationens
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kunskap och expertis, består i hemtjänstens fall primärt av anslagstavlor. Där finns den
producerade insamlade data på ett strukturerat sätt tillgängligt för personalen och det är
ett invant informationsanvändningssätt att läsa tavlorna regelbundet.

Informationsprodukter och tjänster ska vara anpassade till olika användargrupper och
deras behov. Till exempel verksamhetschefens informella nyhetsbrev som
ursprunglighen mailas ut till de berörda inom verksamheten, men som anpassas till
hemtjänsten i form av ett anslag då de saknar mail. Viktig information tas även upp på
APT-möten då personalens behov och preferenser (enl intervjuerna vill de helst ha info
muntligt) tillgodoses genom att det förs en dialog och finns utrymme för feedback.
Mötestekninken innebär information, diskussion och beslut, vilket tillämpas genom hela
verksamheten.

Informationsspridning ska öka utbytet av information. Som anställd bör man få den
bästa informationen för att kunna göra sitt arbete och få den genom passande
informationskanaler i förhållande till sitt arbete. Enhetschef informerar inte endast
personalen genom anslagstavlor och APT-möten utan även mer informella
möten/samtal dagligen på morgonsamlingar, skriver personliga meddelanden på
gruppens anslagstavlor, i deras daganteckningar och IVP. Allt för att den senaste
informationen ska generera en optimal arbetsinsats.

Informationsanvändning är till för skapandet och tillämpningen av kunskap genom
tolknings- och beslutfattningsprocesser. När målen för hemtjänstens respektive
avdelningar beslutas sker detta under planeringsdagar med hela personalen. Målen
uppdateras årligen gemensamt med personal och chef genom ett socialt samspel.

5.7 Respondenternas förslag på förbättringar

Respondenterna fick under intervjuerna tillfälle att själva ange eventuella förbättringar i
informationshanteringen inom verksamheten. De flesta av omvårdnadspersonalen tyckte
att det i stort sett fungerade bra när det gällde informationshanteringen på enheten.
Några utav dem kom dock med några förslag på förändringar och tips. En av dem ansåg
att man som individ har eget ansvar att leta efter information själv och inte kräva att en
människa ska informera om allt. Man måste lära sig att fråga.

Flera hade åsikter om APT-mötena. En tyckte det var tråkigt att närvaron på APT-
mötena var så varierande och att det borde vara obligatorisk närvaro på dem (på en
sådan tid då alla har möjlighet att vara närvarande). Flera av respondenterna har påpekat
att fler borde prata på mötena och önskar bikupor för att underlätta detta. Även
önskemål om utökad tid från en timma och 15 minuter till cirka två timmar har
framkommit.

En i omvårdnadspersonalen efterlyser mer respons för det arbete de utför och mer
utvärderingar. Hon tillägger att kommundelschefen och de beslutande politikerna bör få
mer verksamhetskunskap om det de faktiskt utför och inte bara siffror.

En annan påpekar att det ibland kan vara dålig kommunikation om vårdtagare som är
inlagd på lasarettet och ska komma hem men inte gör det.
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En del i personalen tycker att det är så synd när de har så fina datorer att de inte
utnyttjas mer till exempelvis intranätet. Idag används datorerna endast till ”smithen”
och word.

Enhetschefen menar att det är a o när man är på en sådan stor arbetsplats man
organiserar informationen lättillgängligt, så att man vet var informationen är och var
man kan söka den. Måste veta vem man kan gå till för att få hjälp med det. Oftast bollar
hon själv tillbaka frågan till den enskilde för att denne ska kunna ta reda på det själv,
annars så drunknar hon. Samtidigt, menar hon, måste man kritiskt granska allt. Syfte
och vad informationen ska leda till är a och o för henne, inte bara information för
informationens skull. Annars är hon är allmänt nöjd med situationen som den ser ut
idag. Det enda svåra kan vara att få med historiken till dagsfärsk information, varför
beslutet är taget. Till sist talar hon om önskad förbättring i utbytet dels inom samma
kommundel och dels mellan olika kommundelar.

Verksamhetschefen anser att man måste prata om det, de måste bestämma tillsammans
hur de vill ha det. Hon säger att hon själv kanske även måste bli bättre på att kräva
information från de källor hon känner att hon saknar information.

Förstärka det egna ansvaret både hos mig och hos andra, det tror jag är viktigt att
få klart för sig.
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6. Diskussion och slutsatser

Detta kapitel innehåller en diskussion om huruvida uppsatsens syfte och frågeställningar
har besvarats och vilka slutsatser som kunnat dras av resultaten. Här ges även förslag på
fortsatt forskning.

Syftet med denna uppsats har varit att beskriva informationshanteringen inom
kommundel Centrum med tillämpning av en så kallad Information audit-metod.
Frågeställningarna var:

Ø Vilka informationsbehov kan man se i organisationen?
Ø Hur flödar informationen inom organisationen?
Ø Hur fungerar Henczels sjustegs modell som verktyg för att kartlägga

informationshanteringen vid Borås Stads äldre- och handikappomsorg inom
kommundel Centrum?

Att respondenternas (omvårdnadspersonalens) informationsbehov är koncentrerad runt
vårdtagarna förefaller vara naturligt då det är direkt kopplat till deras arbetsuppgifter.
Det var i min mening mycket positivt att alla ansåg att det var lätt att finna den
information de sökte och de visste vart de skulle vända sig. Orsaken till detta kan ha sin
grund i enhetschefens sätt att arbeta genom täta kontakter med sin personal.
Omvårdnadspersonalen verkar känna en trygghet på arbetsplatsen som yttrar sig genom
idel positiva kommentarer om verksamheten och den allmänna
informationshanteringen. En ändring i ledningsfunktionen i övrigt, såsom
verksamhetschefens tillträde nyligen, verkar också utgöra en viktig del i processen. En
annan tänkbar anledning till att informationshanteringen överlag fungerar bra inom
verksamheten kan vara att många i personalen, på alla nivåer, har arbetat länge inom
vården och har på så sätt en stabil erfarenhetsbas. Att omvårdnadspersonalen arbetar i
mindre grupper med mycket eget ansvar torde rimligtvis stärka deras arbetsmoral och
den ”vi-känsla” som Palm talar om. Att informationsbehovet är mättat hos hemtjänsten
verkar stämma överens med Choo’s uppfattning om att kvaliteten på den information
mottagaren får beror mycket på hur väl behovet har kommunicerats. På en arbetsplats
med ett öppet klimat, nära samarbete och frekvent internkommunikation, såsom på
hemtjänsten, verkar personalen ha framfört sina behov utan svårigheter och fått dem
tillgodosedda.

Informationen som flödar genom organisationen går via ett antal informationsresurser-
eller kanaler som finns tillgängliga för respondenterna. Mitt intryck är att informationen
flödar på ett smidigt och bra sätt genom och mellan de olika nivåerna i verksamheten.
Verksamheten har utvecklat en process där informationen helst kommuniceras till
närmsta nivå uppåt eller nedåt. Processen är väl inarbetad och de flesta känner
förtroende för att informationen når sin målgrupp eller mottagare. Denna uppsats syfte
när det gäller informationsgranskning skulle ske utifrån att ledningen inom
organisationen i ett samtal gett uttryck för vissa farhågor gällande
informationshanteringen och ansåg att det fanns utrymme för optimering. Baserat på de
resultat som framkommit under mina intervjuer beskrivs informationshanteringen av
respondenterna vid den granskade verksamheten som tillfredsställande. Självfallet finns
det alltid utrymme för förbättring och hos äldre- och handikappomsorgen kan man göra
detta med relativt små medel.
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Choo menade att de luckor och brister som framkommer under en
informationsgranskning kan korrigeras genom att tillföra nya
informationskällor/resurser för att täcka behovet och att användarna själva ofta föreslår
vilka informationsresurser som skulle fylla luckorna och förbättra
informationshanteringen. När det gäller de av respondenterna redovisade
informationsresurserna uppfattar jag att avsaknaden av mobiler till alla i
hemtjänstgrupperna som ett tänkbart problemområde, vilket några av dem själva också
påpekade. De anställda uppmuntras av ledningen att tänka på att de arbetar i en ”köp-
och säljverksamhet” och att de driver ett ”företag”. Vid brist av mobil då de måste
framföra ett viktigt ärende till enhetschefen eller kollegor måste de gå tillbaka till
hemtjänstens kontor för att framföra ärendet. Detta medför en kostnad då de inte kan
utföra sina förelagda arbetsuppgifter under den tiden. Inköp av mobiltelefoner till alla i
gruppen skulle medföra en engångskostnad som torde tjänas in relativt snabbt i form av
förhöjd service hos personalen och vårdtagarnas belåtenhet att få information i tid
(exempelvis försening).

Datorernas roll i de enskilda grupprummen vid hemtjänsten är relativt liten och vars
kapacitet i min mening inte utnyttjas fullt ut. Det nuvarande begränsade
användningsområdet består av att registrera sina arbetsuppgifter (Smith-systemet) och
schemaläggning i ordbehandlingsprogrammet Word av den personen i gruppen som har
det ansvaret. Detta skulle kunna utökas med tillgång till Internet, i synnerhet
kommunens intranät, och mail. Denna möjlighet verkar dock inte vara uppenbar för alla
i personalen, troligen på grund av bristande intresse och/eller bristande kunskap om
datorer. Via mail skulle omvårdnadspersonalen personligen kunna få
verksamhetschefens informella nyhetsbrev och övrig viktig information skriftligt. Idag
medför den informationen ett extra arbetsmoment för enhetschefen som ska underhålla
anslagstavlor med samma information. Protokollet för ATP-möten skulle kunna skickas
via mail, särskilt till dem som ej varit närvarande under mötet. Via mail finns en
funktion som meddelar om ett mail lästs eller ej, vilket kan ersätta dagens
signeringslista vid anslagstavlan. En kostnad för mail skulle förvisso vara utbildning för
personal, men den höga interaktiviteten, extremt höga selektiviteten och det extremt
snabba mediet torde väga över. En annan tänkbar användning av datorerna är ifall de
individuella vårdplanerna skulle datoriseras i framtiden, istället för pärmar idag. Det
moment som innebär att biståndsbedömarna faxar uppdateringar och ändringar om
vårdtagarna till hemtjänsten skulle elimineras. Istället skulle uppdateringar och liknande
ske med automatik i ett datorsystem. Kan det systemet sedan kopplas till
schemaläggningen för personalen (som innehåller vårdtagarnas behov, uppgifter om
medicinering, allmän skötsel etc.) skulle det bidra till färre fel i personalens
arbetsbeskrivningar.

I syfte och frågeställningarna framgick det även att informationsgranskningen skulle ske
med tillämpning av Henczels sjustegs modell. En kortfattad utvärdering av denna
modell som verktyg för undersökningen följer nedan.

Henczels praktiska guide om hur man genomför en information audit upplevdes som ett
nödvändigt verktyg för denna studie. Metoden har varit berättigande, gett struktur och
pekat vägvisare på saker man ska titta på. Överlag menar jag emellertid att den är mer
användbar om man avser att göra större undersökningar vid större organisationer eller
företag. Metoden upplevdes ibland som onödigt styrande på en mindre undersökning
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såsom denna. Ska man följa Henczels metod ordagrant skulle jag rekommendera att
man har större erfarenhet av olika programvaror för analys av data. Man kan dock följa
med i resonemanget hon för och anpassa den här delen av processen till sitt eget
material. Henczels metod gav mig således råd och guidning för genomförandet av denna
empiriska studie.

Denna småskaliga undersökning kan ses som ett pilot-projekt inför framtida forskning
vid kommundelen. Ett förslag på fortsatt forskning för att fördjupa förförståelsen för
information audit är enkäter och fokusgrupper på hemtjänsten i kommundelen. I
förlängningen skulle man även kunna utöka omfattningen till andra kommundelar inom
samma verksamhet.
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7. Sammanfattning

Syftet med denna uppsats har varit att beskriva informationshanteringen inom äldre- och
handikappomsorgen vid kommundel Centrum med hjälp av en så kallad information
audit-metod. Vidare var syftet att se vilka informationsbehov som fanns, hur
informationen flödade inom organisationen och hur Henczels sjustegs modell för
information audit fungerade som verktyg för detta.

I kapitlet om uppsatsens centrala begrepp framkom det att det inte finns någon allmänt
accepterad definition av information audit och inte heller någon universellt accepterad
metod eller modell för själva processen. En förklaring till detta var att en information
audit måste anpassas till varje organisation och dess struktur. Informationsbehov,
informationsresurser, informationsflöde och informationshantering är några
nyckelbegrepp som återfinns i de flesta metoder. En information audit visar endast hur
det ser ut vid själva granskningstillfället och måste därför upprepas kontinuerligt för
optimal verkan.

Metoden för denna informationsgranskning har varit en fallstudie med tillämpning av
Henczels sjustegs modell. Med denna som verktyg har jag genomfört en studie vid
hemtjänsten i kommundel Centrum. Sjustegs metoden reducerades till fyra steg när den
anpassades till organisationen och uppsatsens omfattning och tidsbegränsning. Steg 1;
Planering, innebar att utveckla tydliga mål, fastställa omfattning och allokering av
resurser, metodval, utveckla en kommunikationsstrategi och få ledningens stöd. Dessa
fem steg i planeringsfasen beskrevs och jag redogjorde även för hur jag själv hade gått
tillväga. I steg 2; Insamling av data, presenterades på vilket sätt man skapar en databas
på informationsresurser, hur man förbereder datainsamling och hur man utför
granskningen. Här beskrevs även hur personliga intervjuer kan vara strukturerade på
olika sätt och vilken typ av intervjufrågor jag hade valt. I steg 3; Analys av data,
skildrades hur man kan analysera det insamlade materialet. Först genom förberedning
av data, viket innebar att materialet skulle organiseras och redigeras med hjälp av
kodning och sedan via olika analysmetoder såsom användning av databaser. Steg 4;
Utvärdering av data, visade hur man utvärderar problem och möjligheter, hur man
analyserar luckor och hur man tolkar de kartlagda informationsflödena. I anslutning till
dessa fyra steg i modellen redogjorde jag för hur jag hade gjort i realiteten, det vill säga
hur jag tillämpade Henczels modell på den granskade organisationen.

En organisationsbeskrivning av Borås Stad presenterades och äldre- och
handikappomsorgen i kommundel Centrum introducerades med hjälp av
organisationsschema, verksamhetsplan, hemtjänstens service och mål.
Informationspolicyn för Borås Stad redovisades även i korthet.

I kapitlet om genomförande av intervjuer redogjordes urvalsprocessen. Respondenterna
som valdes ut bestod av verksamhetschefen, enhetschefen och fem ur
omvårdnadspersonalen vid hemtjänsten. Det framkom att de sju intervjuerna, där 37
semistrukturerade frågor ställdes, bandades. Respondenternas bakgrund presenterades
och även deras arbetsuppgifter redogjordes.

Resultat och tolkning av resultat delades in i ett antal övergripande teman;
informationsbehov, informationsresurser, hur informationen flödar genom
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informationsresurser inom verksamheten (informationsflödet), organisationens mål och
policy, ansvar, informationshantering och slutligen respondenternas egna förslag på
förbättringar. Detta kapitel kompletterades även med ett antal tabeller för en bättre
visuell förståelse av de processer som förekommer inom organisationen.

Uppsatsen sista kapitel, diskussion och slutsatser, innehöll en diskussion om att
uppsatsens syfte och frågeställningar har besvarats och vilka slutsatser som kunnat dras
av dessa resultat. Informationsbehoven var fokuserad kring vårdtagarna och nästan alla
ansåg att informationen de sökte var lätt att finna. En förändring i verksamhetsledningen
och den erfarna personalen ansågs som faktorer för den tillfredsställande
informationshanteringen inom den granskade enheten. Informationsflödet genom de
olika nivåerna inom organisationen ansågs som acceptabel, men kunde optimeras med
några få förändringar.

En utvärdering av sjustegs modellen som verktyg för uppsatsens undersökning gav
insikten om att bokens syfte, hur man genomför en information audit, var lämplig som
en praktisk guide, men möjligen mer användbar om man avser att göra större
undersökningar vid större organisationer eller företag. Man kunde dock följa med i
resonemanget hon förde och anpassade den här delen av processen till det egna
materialet. Henczels metod erbjöd råd och guidning för genomförandet av denna
empiriska studie. Här presenterades även förslag på fortsatt forskning.
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Opublicerade källor:

Checklista vid psykosocial riskanalys, internt dokument från enhetschef för hemtjänsten
(Borås, 2003).

Intervju med enhetschef, 2003-05-05, på respondentens arbetsplats i Borås.
Intervjutiden var ca en timme och 15 minuter.
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Verksamhetsplan 2002 för Äldre- och handikappsomsorgen, internt dokument från
verksamhetsutvecklaren för kommundel Centrum, Borås.

(Ljudupptagningarna finns i författarens ägo.)
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Bilaga 1 INTERVJUFRÅGOR

1. Kan du berätta lite om dig själv?
(Bakgrund/utbildning, ålder, hur länge du har arbetat här och vad du har för
arbetsuppgifter)

2. Upplever du att information kommuniceras på ett tillfredsställande
sätt mellan Kommundelskontoret – Hemtjänsten (via enhetsansvariga, Majvy)?

3. Vad skulle kunna förbättras i detta informationsutbyte?

4. Upplever du att du får för mycket information (allmänt)? Om ja - vilken info och
genom vilken kanal? Hur hanterar du det?

5. Upplever du att du får för lite information om något? Om ja – vad? Hur och när
och i vilken form skulle du vilja ha den i?

6. Känner du till att den finns en informationspolicy inom kommunen? Om ja –
hur fick du reda på dess existens och känner du till innehållet (stämmer det
överens med verkligheten)? Om nej – vad tror du det beror på?

7. Känner du till kommunens/kommundelens/hemtjänstens/avdelningens mål? Om
ja/nej – anser du att det är viktigt att känna till dem? Om nej – skulle du vilja
känna till dem?

8. Vad händer på arbetsplatsträffarna (APT-möte)  respektive verksamhetsmötena?

9. Vilken information delges under dessa möten? (I vilken form)

10. Är du nöjd med dessa möten? (Längd, struktur osv)

11. Är det deltagarnas uppgift att vidarebefordra informationen (neråt/uppåt)? Om
ja – hur?

12. Sparas information som förmedlas nivåerna emellan, ex. protokoll eller infoblad.
Om ja – hur sparas (pärm, anslagstavla)? Går du tillbaka och tittar i det sparade
materialet?

13. På vilket sätt får du information uppifrån/nerifrån/kollegor (förutom mötena)?

14. Vilken typ av information gäller det oftast (exempel)?

15. Vilka olika informationsresurser (informationskällor/kanaler ) finns tillgängliga
för dig? (Muntliga, skriftliga? Litteratur, tidskrifter, telefon, Internet, intranät,
kollegor, andra källor?)

16. Vilka informationskällor föredrar du att använda när du ska informera (ut)?
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17. Vilken använder du mest?
18. På vilket sätt föredrar du att få information? (Muntligt, tryckt eller elektronisk,

ngn speciell info på visst sätt?)

19. Vilka andra informationskällor skulle du vilja ha (saknar du några, både att få
och ge info)?

20. Vilken information behöver du för att genomföra dina arbetsuppgifter?

21. Vem frågar du eller vart vänder du dig när du behöver veta något för att lösa en
arbetsuppgift?

22. Upplever du att det är lätt eller svårt att finna information för att lösa dina
arbetsuppgifter?

23. (Endast till hemtjänstgruppen) Finns det information från andra avdelningar du
saknar? (Om ja vad?)

24. Vilken information som du besitter vill du delge andra i organisationen (som
inte förmedlas idag)? Om ja – på vilket sätt?

25. På vilket sätt informerar du uppåt respektive neråt i organisationen? Genom
vilka informationsresurser/informationskanaler?

26. Vilken information? Ge specifika exempel.

27. Upplever du att informationen når fram? Om inte – vilken typ av info känner du
inte når fram? Vad är anledningen till det tror du? Förslag till alternativt sätt
att förmedla infon?

28. Händer det att du sållar i informationen du får? Om ja – på vilket sätt?

29. Hur tror du att personalen/kollegor uppfattar informationen de får? (För mycket
eller för lite)

30. Tror du att de vill ha informationen på ett annat sätt?

31. Anser du att arbetsbördan kan påverka intagandet av information? Om ja – på
vilket sätt? (Beskriv/ge exempel)

32. Vem anser du har ansvaret för att personalen (du) får rätt/relevant information?

33. Är din uppfattning att vårdtagarna/de boende är nöjda med den information de
får från er? Om nej – vilken information saknar de och hur kan man lösa detta
problem?

34. Läser du personaltidningen ”Saxen”? (Ja/nej – varför/varför inte)
35. Läser du Lenas (verksamhetschefens) informella nyhetsbrev? (Känner du till

det?Ok?)
36. Skulle du vara intresserad av att få ett liknande informellt nyhetsbrev från

Christina (verksamhetsutvecklare)?
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37. Har du egna funderingar kring hur informationsflödet inom organisationen kan
förbättras (generellt)?


