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Sammanfattning  
 
Ett problem för dagens organisationer är hur information sprids och vem som tar del av 
denna information. Detta informationsöverflöd innebär att den information som sprids 
inom en organisation måste ha mening, syfte och vara av relevans för personalen och för 
att kunna begränsa informationsmängden måste personalens upplevelse av informationen 
tas i beaktande. Studien har genomförts med teorier om informationsspridning och 
kunskapsutbyte. Inriktningen på arbetet har varit mellan ansvarig chef och anställda inom 
en organisation. 
 
Den informationsspridning som sker inom den undersökta organisationen är i grupp, 
individuella träffar samt virtuella forum. Den relevanta information som sprids genom 
dessa forum ansåg de anställda kom via den horisontella informationsspridningen. En 
viktig del i vårt arbete som framkom var hur människor tar till sig och vill få information 
är viktig att ta hänsyn till när information ska spridas inom en verksamhet. De anställda 
tar till sig den information som de behöver, den övriga informationen som de anser är 
orelevant fäster de ingen större vikt vid.  
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Abstract 
  
A problem today is how the information is spread within the organization and who take 
part of it. This information overload requires that the information which is spread within 
the organization must have a meaning, purpose and relevance for the staff. To be able to 
limit the quantity of the information the staffs experience of the information must be 
taken in consideration. The study has been carried out with theories on the subject of how 
information is spread and knowledge management. The focus for this study was how 
information is spread between employer and employees. 
 
Within the organization, information is spread through group meetings, individual 
meetings and virtual channels. The information that was relevant for the employees was 
sent through the horizontal information channels. The importance of how people take part 
of the information is important to consider when information is spread within the 
organization. The employees take part of the information they need; the rest of the 
information isn’t important to them. 
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1 Inledning 
 
Människor har i alla tider kommunicerat och spridit information mellan varandra. 
Tidigare var människan begränsad av sin egen lagringskapacitet och de möjligheter de 
hade att kommunicera, detta innebar att all information inte kunde lagras eller sändas till 
rätt mottagare. Det fanns inte några större mängder information att tillgå eller att sprida 
(Groth, 1999).  Det senaste århundradet har vårt samhälle förändrats drastiskt, det finns 
allt större möjlighet att lagra information och att kommunicera via olika medier ökar 
ständigt.  
 
I dagens samhälle lider de flesta organisationer av informationsöverflöd. Med detta 
menas att allt större mängder information cirkulerar inom företaget och de anställda får 
lägga ner allt mer tid på att tolka och sortera denna information. Finns det för mycket 
information i omlopp inom en organisation blir det svårt att fånga den viktiga och 
relevanta informationen. Tidigare var informationen mer begränsad för en organisation, 
nu finns en risk att vi av misstag eller okunskap kan selektera bort information som vi i 
själva verket behöver. Många gånger vet vi människor inte exakt vilken information vi 
behöver, om och när vi hittar informationen visar det sig att vi inte kan använda mycket 
av den (Groth, 1999). 
 
För att tolka information måste meddelandet sändas av en avsändare som kodar 
meddelandet och sänder detta genom en informationskanal till en mottagare där 
meddelandet tas emot och avkodas. När meddelandet är tagits emot kan mottagaren sända 
feedback till avsändaren att denne tagit emot och tolkat meddelandet (Robbins, 2003). Vi 
människor måste kunna hantera, sortera och ta till oss den information som finns runt 
omkring för att tolka denna på ett meningsfullt sätt (Gustavsson, 2002). 
 
Information är ett verktyg för att effektivisera beslutsfattandet inom en organisation, 
informationen ska ha mening, syfte och vara relevant för att vara ett beslutsstöd. De 
informationsmängder som cirkulerar inom dagens organisationer innebär ett problem, på 
grund av detta är det av stor vikt att informationen är kvalitativ istället för kvantitativ 
(Awad & Ghaziri, 2004). Det vill säga, informationen bör vara i mindre mängd och 
relevant för mottagaren istället för av större mängd och av mer allmän karaktär. Inom en 
organisation sprids information horisontellt mellan anställda (samma hierarkiska nivå) 
eller vertikalt uppåtgående eller neråtgående mellan ansvarig chef och anställda i olika 
hierarkiska nivåer. Information kan spridas på olika sätt, det kan spridas muntligt, 
skriftligt eller via uttryckssätt och kroppsspråk (Robbins, 2003).  
 
När information sprids inom en organisation sker detta genom informationskanaler, dessa 
kanaler finns mellan de olika hierarkiska nivåerna eller inom samma hierarkiska nivå. 
Vilken informationskanal som ska användas beror på vilken typ av information som ska 
spridas (Beer 1985). All information kan eller bör inte sändas genom samma 
informationskanal då det blir svårt att sortera ut den relevanta informationen för 
mottagaren. Nonaka, Konno & Toyama (2000) menar att det måste finnas en plats där 
informationen kan utbytas för individen och för gruppen. Denna plats benämns ba, där ba 
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är den existentiella plats där individen befinner sig för att interagera, utbyta information 
och kunskap med andra. Det är betydelsefullt för en organisations utveckling att skapa, 
behålla och föra vidare den information och kunskap som finns inom organisationen. 
 
Genom att informationsmängden ständigt ökar i hela samhället blir det av allt större vikt 
för organisationer att begränsa den information som cirkulerar inom den egna 
organisationen. En viktig del i en organisations arbete är att framföra den information 
som är nödvändig för personalen för att kunna utföra sitt dagliga arbete.  
 
Detta är viktiga frågeställningar vi ställt oss för att få svar på vårt syfte.: 
  

 Vilken information upplever personalen som relevant? 
 Vilka informationskanaler används inom organisationen för att sprida 

information. Vilka informationskanaler vill personalen helst få och ge information 
genom? 

 Hur vill personalen få information och hur ges den via de olika informations-
kanalerna i dagsläget? 

 Hur tar personalen inom en organisation del av den information de behöver för sitt 
dagliga arbete?  

 
Syftet med detta arbete är att undersöka hur personalen upplever informations-
spridningen inom en organisation. 
 

1.1 Avgränsningar 
 
I detta arbete fokuserar vi på informationsspridning inom en verksamhet, både 
horisontellt och vertikalt. Vi tar inte upp informationsspridning mellan verksamheten och 
dess yttre omgivning. 
 

1.2 Disposition 
 
I metodavsnittet, kapitel 2 ger vi en förklaring för vårt vetenskapliga synsätt, vår 
vetenskapliga metod, vilken typ av analys och bearbetning vi gjort. I teoriavsnittet, 
kapitel 3, beskriver vi Beers (1985) modell VSM där vår fokus ligger på de olika 
systemen och informationskanalerna mellan dessa. Vidare i teoriavsnittet beskrivs 
Nonaka, Konno & Toyama (2000) nivå ba, den fysiska plats där interaktioner mellan 
individer och grupper av individer sker. Den empiriska studien, kapitel 4, visar en 
sammanställning av våra intervjuer samt en sammanställning av de informationsmaterial 
vi tagit del av. I kapitel 5, analys och diskussions avsnitt, analyserar och diskuterar vi 
våra empiriska data med hjälp av VSM och ba. Avslutningsvis i kapitel 6, återges våra 
slutsatser av undersökningen. Våra intervjuguider finns presenterade sist i arbetet under 
bilaga 1 och bilaga 2. 
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2 Metod 
 
I metodavsnittet beskriver vi den vetenskapliga grunden för vårt arbete, vårt 
vetenskapliga synsätt, den vetenskapliga metod vi använt för vår empiriska studie. Vi ger 
en kort beskrivning över vilken typ av intervjumetod vi har använt oss av. Vi beskriver en 
grund för att analysera och bearbeta insamlad data. Slutligen tar vi upp begreppen 
tillförlitlighet och användbarhet. 
 
 

2.1 Positivism eller hermeneutik 
 
Det finns två motstridiga forskningstraditioner som Andersson (1979) beskriver. Dessa är 
positivism och hermeneutik, dessa forskningstraditioner ser till det filosofiska, moraliska 
och teoretiska ställningstagandet för en forskningssituation.  
 
Andersson menar att positivismen har en homogen tanketradition och bygger på 
naturvetenskapliga traditioner där matematiken finns som förebild. Positivismen bygger 
på kausala samband mellan orsak och verkan. Den har en strikt åtskillnad mellan fakta 
och värderingar, den menar hur det är, inte hur något bör vara. Det finns en åtskillnad 
mellan känsla och förnuft, där känsla är något ovetenskapligt som värderar och förnuft är 
något vetenskapligt som bygger på fakta. Vidare påvisar Andersson att det ska finnas en 
distans mellan forskaren och objektet (det som studeras), forskaren ska vara opartisk och 
stå utanför och betrakta utan att påverka det som studeras. Positivism innebär en sluten 
vetenskaplig värld skild från den övriga erfarenhetsvärlden. 
 
Mot positivismen står hermeneutiken, det är en socialvetenskaplig traditions där det inte 
finns några generella lagar utan är en allmän tolkningslära (Andersson, 1979). Arbetet är 
ett kvalitativt forskningsideal, det finns ingen exakt uppfattning om vad detta ideal 
innehåller utan allt måste ses i sitt sammanhang utifrån helheten för att kunna förstås 
menar Andersson. Hermeneutiken bygger på tolkning och inte avbild av verkligheten. 
Det finns en enhet mellan fakta och värderingar, dessa bör eller kan inte skiljas åt hävdar 
Andersson. Det finns en koppling mellan känsla och förnuft, desto mer förnuftet ökar i 
proportion till känslan så avtar känslorna och tvärtom. Det finns en enhet mellan 
vetenskapen och personlighet, forskaren påverkar situationen med sin personlighet 
(Andersson, 1979).  
 
Vår utgångspunkt för det vetenskapliga synsättet är hermeneutiken, för att kunna tolka 
våra insamlade data, genom intervjuer och skriftligt material och få ut relevant 
information ur denna informationsinsamling var hermeneutiken rätt utgångspunkt utifrån 
sin helhetssyn. Vi ser även att detta synsätt passar in i vårt egna tankesätt eftersom 
hermeneutiken har en kvalitativ grund som måste ses i sitt sammanhang. Hermeneutiken 
utgör en filosofisk grund för den kvalitativa metoden.  
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2.2 Kvalitativ eller kvantitativ metod 
 
Enligt Patel & Davidson (1994) finns det två olika metoder för forskande arbete. Dessa är 
kvalitativ och kvantitativ metod, det vill säga hur man väljer att analysera och bearbeta 
den information som samlats in. Patel et al skriver att kvantitativ metod innebär att 
bearbetningsmetoder och analysmetoder som är statiska används. Den kvalitativa 
metoden använder sig av verbala analyser, det som styr vilken inriktning man väljer beror 
på hur problemställningen är formulerad.  
 
Den kvantitativa metoden utgår från att man kan mäta olika ting i en undersökning. 
Denna mätning används för att förklara syftet och för att kunna testa olika hypoteser. 
Man studerar inte en hel grupp individer utan endast ett mindre urval av individer. Den 
kvantitativa metodens grund använder sig av statiska analys- och bearbetningsmetoder. 
Resultatet av en kvantitativ studie presenteras ofta i tabeller eller diagram (Patel & 
Davidson, 1994).  
 
”De kvalitativa undersökningarnas studieobjekt är individer, grupper av individer och 
deras livsvärld”. (Lundahl, 1999 s.101). Lundahl hävdar att syftet med den kvalitativa 
metoden är att förstå och beskriva, men även analysera beteendet hos de individer man 
valt att studera.  Dessa metoder kännetecknas genom att den undersökande försöker sätta 
sig in i hur dessa individer upplever sig själva och hur de upplever omgivningen de är en 
del av. Det intressanta är inte hur omvärlden är för individen utan hur omvärlden 
uppfattas av individen. Vidare menar Lundahl att den kvalitativa metoden lämpar sig bäst 
för de frågeställningar inriktade till hur individer upplever eller vilken inställning de har 
till problemområdet. 
 
Vi har valt att arbeta utifrån en kvalitativ metod, vi har intervjuat en målgrupp bestående 
av individer enskilt. Vi har genom intervjuer med dessa respondenter använt 
frågeställningar för att ta reda på hur de som individer upplever och uppfattar 
informationsspridningen inom organisationen. Den kvalitativa metoden stämmer väl 
överens med vårt hermeneutiska synsätt. 
 
 

2.3 Datainsamling 
 
Formen och omfattningen av en intervju kan variera beroende på vad intervjuaren söker 
efter. Ett sätt att genomföra en intervju är med hög standardisering, detta innebär att 
intervjuaren ställer samma frågor i samma ordning till de olika respondenterna. Korta 
intervjuer är i regel mer strukturerade medan längre intervjuer är mer flexibla (Burell & 
Kylén, 2003). Patel & Davidson (1994) påvisar att det finns två olika aspekter av 
intervjuer, dessa aspekter är standardisering och strukturering. En låg standardiserad 
intervju innebär att frågorna ställs i den ordning som intervjuaren önskar vid det specifika 
tillfället. I en strukturerad intervju finns det färdiga svarsalternativ. Ett litet utrymme 
lämnas då till respondenten när det gäller svarsutrymme och svarsalternativ.  
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Lundahl (1999) menar att inte många intervjuer är helt standardiserade eller helt 
ostandardiserade, detta benämner författaren som en semistandardiserad intervju. Det 
betyder att intervjuaren på förhand bestämt ett antal frågor som ska ställas till alla 
respondenter, sedan kan intervjuaren komplettera med frågor som t.ex. ”Kan du utveckla 
det” och ”Förklara”. Dessa frågor ställs inte till alla respondenter utan endast till de man 
vill få utförligare svar av. Respondenten svarar fritt på dessa frågor, det finns inga färdiga 
svarsalternativ att välja bland. 
 
Vårt val av intervju som datainsamlingsmetod bygger på att det var det mest lämpat för 
oss då vi vill göra en kvalitativ undersökning. Vi ansåg att detta var en viktig del för att 
skapa oss en bra bild hur de olika individerna uppfattar den situation de befinner sig i för 
att få svar på vårt syfte. Vår utgångspunkt var att undersöka vilken information 
respondenterna anser sprids på deras arbetsplats. Vi har valt en semistandardiserad metod 
under våra intervjuer. Detta innebär att frågorna ställdes i samma ordning till de 
intervjuade personerna, vissa frågor formulerades olika beroende på om respondenten var 
anställd eller ansvarig chef. Ordningen av frågorna var bestämd på förhand, fick vi svar 
på en annan fråga i intervjuguiden ställdes inte denna senare under intervjun. Till vissa 
respondenter ställdes olika följdfrågor för att få mer utförliga svar av dem.   
 
 

2.3.1 Tillvägagångssätt för datainsamling 
 
Under vår datainsamling har vi använt två tillvägagångssätt. Vi har samlat in data till vår 
empiri genom att studera det material vi fick tillgång till. Detta material bestod av 
informationsblad från Luleå Kommun, introduktionsinformation som alla nyanställda får 
ta del av samt dokument där de officiella informationskanalerna nämndes, hur 
organisationen informerar sina anställda och vilken typ av information som sprids. 
Därefter utförde vi sex individuella intervjuer, en intervju med ansvarig chef samt fem 
intervjuer med anställda inom samma arbetsenhet och yrkeskategori, i vårt fall 
undersköterskor.  
 
För att välja ut respondenter till våra intervjuer informerade ansvarig chef de anställda på 
en arbetsplatsträff att ett antal anställda skulle intervjuas för vårt arbete. De önskemål vi 
framförde var att antalet respondenterna skulle vara fyra till fem stycken, de skulle ha 
arbetat olika länge, vara i olika åldrar och bestå av både män och kvinnor i den mån det 
var möjligt. Detta för att vi skulle få ett bredare urval med olika erfarenheter från 
yrkeslivet. Den ansvarige chefen valde ut de respondenter denne ansåg passa vårt 
önskemål. Det finns en möjlighet att urvalet av respondenter inte har gjorts på det 
objektivaste sättet men eftersom vi fick den målgrupp vi önskat anser vi att urvalet är 
gjort på bästa möjliga sätt utifrån de rådande omständigheterna. De hade varit svårt och 
tidskrävande för oss att själva samla in information om de anställda och utifrån denna 
information välja ut ”rätt” respondenter. 
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Under våra intervjuer satt vi ostört i ett personalrum med en respondent åt gången. Vi 
informerade respondenterna om vårt arbete, vilka vi var samt hur vi skulle behandla deras 
intervjuer under vårt fortsatta arbete. Vi berättade att inga namn på respondenterna 
uppges eller på vilket äldreboende vi utfört empirin. Våra intervjuer spelades in på band, 
vi skrev även stödanteckningar, detta för att få bästa möjliga resultat och exakthet av 
varje intervju. Respondenterna fick läsa igenom vår frågeguide innan intervjun började, 
varje intervju tog mellan tjugofem till trettiofem minuter. Samma frågor ställdes till alla 
respondenter, följdfrågorna varierade beroende på hur och vad respondenterna svarade på 
respektive fråga. Det var viss skillnad i frågeformuleringen beroende på om det var 
anställd eller chef som intervjuades, intervjuguiderna finns i bilaga 1 och 2. 
 
 

2.4 Tillförlitlighet och användbarhet 
 
Enligt Burell & Kylén (2003) anges kvaliteten av datainsamlingen med orden reliabilitet 
och validitet, med reliabilitet menas tillförlitlighet och validitet benämns användbarhet. 
Bell (1993) menar att tillförlitligheten visar i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt ger 
samma resultat vid olika undersökningstillfällen med samma omständigheter. Bell hävdar 
att en fråga som saknar tillförlitlighet även saknar användbarhet. Patel & Davidson 
(1994) påtalar att vid hög tillförlitlighet blir det samma svar oavsett tidpunkt förutsatt att 
det är samma omständigheter för inhämtandet. Vid intervjuer är tillförlitligheten beroende 
av den som utför intervjun. Burell et al menar att det handlar om vilken stabilitet 
frågeguiden har.  
 
Användbarhet är ett mått på att en viss fråga beskriver det vi vill att den ska beskriva. Till 
skillnad mot tillförlitlighet kan en fråga ge samma svar vid olika tillfällen men ändå inte 
ge svar på det man vill beskriva (Bell, 1993). Patel & Davidson menar att man kritiskt 
måste granska de frågor som ställs vid en intervju och fråga sig om någon annan person 
använder sin egen metod kommer fram till samma beskrivning av ämnet. Burell et al 
hävdar att två frågor ställs för att kontrollera användbarheten på intervjufrågor. Dessa 
frågor är: Kommer vi att få in data som är representativa för vår frågeställning? Kommer 
vi att få in data som går att använda när vi gör vår analys och drar slutsatser? 
 
Vi ansåg att tillförlitligheten och användbarheten var av största vikt under vårt arbete. 
Vår empiriska studie låg till grund för vår analys och våra slutsatser, därför var det viktigt 
att vår datainsamling blev objektiv i mesta möjliga mån, att det insamlade data svarade 
mot vårt syfte. I vår intervjuguide för den empiriska studien utgick vi från att hålla en hög 
tillförlitlighet och användbarhet. Tillförlitlighet för oss innebar att vi försökte formulera 
våra frågor så att respondenterna skulle förstå och tolka dessa på liknade sätt för att vi 
skulle få jämförbara svar. Med användbarhet som fokus har våra frågor utformats för att 
svara mot vårt syfte. Vi spelade in samtliga respondenter under intervjuerna för att inte 
förbise några nyanser eller svar från dessa, vi skrev även ned stödanteckningar under 
intervjuerna. Tillförlitlighet och användbarhet har även spelat en viktig roll för våra 
metodval samt de teorival vi gjort och som ligger tillgrund när vi har analyserat det 
insamlade materialet. De val vi gjort var att svara mot vårt syfte med detta arbete. 
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3 Teori 
 
I vårt teoriavsnitt beskriver vi Beers (1985) modell Viable System Model (VSM), 
modellen har vi använt för att analysera en organisation och dess informationskanaler. 
Slutligen tar vi upp de olika ba som Nonaka, Konno & Toyama (2000) visar i sin modell 
Unified Model of Dynamic Knowledge Creation. 
 
 

3.1 Viable Systems Model 
 
Viable Systems Model (VSM) är en modell som används för att studera en organisation 
närmare, Beer (1985) skriver att VSM kan användas på alla typer av komplexa system 
där VSM skapar en tydligare bild av den organisation som ska studeras. Detta på grund 
av att det är viktigt att veta var en organisation befinner sig just nu för att effektivt se 
vilka förändrings och förbättringsbehov som kan finnas. En viktig del av detta är att en 
organisation måste kunna anpassa sig till förändringar som kan uppkomma i 
organisationens omgivning. Detta gör VSM där Viable betyder att man lägger fokus på de 
delar i organisationen som är livskraftiga, det vill säga att dessa delar existerar utan hjälp 
från övriga organisationen. System innebär att en samling delar är sammankopplade med 
varandra. Model betyder en abstraktion av verkligheten, det går inte att få en exakt bild av 
verkligheten (Beer, 1985). VSM skapar genom detta en bättre förutsättning för 
beslutsfattarna att styra och leda företaget på bästa möjliga sätt. 
 
 

3.1.1 Systembeskrivning 
 
I VSM tar Beer (1985) upp 5 delsystem som är sammanlänkade med varandra och där 
alla system har specifika funktioner för organisationen. I figur 3-1 nedan visas de olika 
systemen. 
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Figure 3-1 Bilden visar de olika systemen i Beers (1985) VSM modell. Utanför systemgränsen till 
vänster finns omgivningen som organisationen interagerar med. Figuren visar även de olika 
informationskanalerna mellan de olika systemen. Kanalerna är linjerna mellan de olika systemen i 
figuren. 

System 1 är den operationella nivån inom en organisation. Detta system är 
kärnverksamheten inom organisationen, t ex produktion, det är det system inom 
organisationen som är viable (livskraftigt). System 1 består av två delar, den operationella 
delen där arbetet utförs samt management där ledningen för det operationella arbetet t.ex. 
ansvarig chef finns. Det är management som leder det dagliga arbetet och ser till att 
arbetet blir utfört i de operationella delarna. Inom en och samma organisation kan det 
finnas flera olika System 1 med egen inriktning och där varje System 1 har sin egen 
lokala omgivning.  
 
System 2 är det system som är koordineringsmekanism, detta system bistår de 
operationella systemen genom att koordinera aktiviteter samt minska svängningar och 
störningar mellan de olika system 1. Olika svängningar och störningar kan uppstå när de 
olika operationella enheterna interagerar med varandra, koordineringen handhar 
exempelvis schemaläggning och planering av det dagliga arbetet mellan dessa enheter. 
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System 3 är det system som allokerar och fördelar resurser till alla System 1 inom 
organisationen, de ansvarar för stabilitet och kontroll inom organisationen. System 3 styr 
det dagliga arbetet inom organisationen, de kontrollerar att System 1 följer nya policys 
och riktlinjer som förs in inom verksamheten.  
 
System 3* är det system som ansvarar för genomförande av sporadiska kontroller av de 
olika System 1. Dessa kontroller kan utföras regelbundet eller oregelbundet, detta för att 
kontrollera att System 1 effektivt följer organisationens riktlinjer och policys, när 
kontrollen är utförd bearbetar och hanterar System 3* informationen från dessa 
kontroller. 
 
System 4 är det system som planerar för framtiden det vill säga långsiktig management, 
de ansvarar för den framtida och långsiktiga planeringen genom att följa trender, bevaka 
omvärlden och forskningen inom organisationens arbetsområde. Dess ansvar är att 
organisationen står rustad inför framtiden samt förutse svängningar som uppstår i 
verksamheten. Detta görs genom att System 4 samlar in information från omgivningen 
och analyserar denna, detta kan t ex innebära att systemet undersöker kommande lagar 
som berör organisationen för att kunna möta framtiden på bästa sätt. 
 
System 5 är det system som sköter den övergripande styrningen av hela organisationen 
t.ex. styrelsen inom en organisation. Deras ansvar innebär att sätta policys och riktlinjer 
för organisationen och att dessa förs ner genom hela organisationen. De ansvarar för att 
tydliga mål finns och att kärnverksamheten har tillräckligt med resurser för att uppfylla 
dessa mål. De koordinerar även nutida och framtida behov genom att skapa en balans 
mellan system 3 och system 4 detta för att dessa system kombinerar framtida och 
nuvarande behov för organisationen. 
 
En organisation interagerar med dess omgivning och det är omgivningen som gör att 
organisationen finns till. Denna omgivning kan vara svår att hantera för en organisation, 
det är omgivningen som är organisationens kravställare, med detta menas att utan 
omgivningens ”gillande” kommer organisationen inte att behövas i framtiden. Det finns 
lokala omgivningar inom organisationen för varje System 1, dessa lokala omgivningar 
överlappar varandra, detta innebär att de olika system 1 delar sin lokala omgivning med 
andra system 1. Ovan i figur 3-1 visas de olika lokala omgivningarna till vänster i bilden 
som fält överlappande varandra. 
 
Enligt Beer består en organisation av flera nivåer där varje System 1 är rekursiv, detta 
innebär att de delar som finns på en nivå i systemet även finns i en överliggande eller 
underliggande nivå. Detta visas nedan i figur 3-2, där den vänstra systemöversikten är 
den överliggande nivån, den högra systemöversikten är den nedbrutna nivån som består 
av samma delar som den förra. 
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Figure 3-2 Viable Systems Model – VSM. Bilden visar hur rekursion finns inom en organisation.  
Figuren bygger på Beers (1985) modell över de olika delsystemen. (Egenritad bild) 

3.1.2 Informationskanaler 
 
Beer (1985) menar att det finns flera sätt information sprids mellan de olika systemen, 
mellan varje system finns ett antal informationskanaler, dessa används av systemen för att 
kommunicera med varandra. Alla olika kanaler ritas inte ut i modellen, utan dessa ritas 
som en till tre synliga kanaler där alla olika kanaler finns integrerade. Varje 
informationskanal har en egen specifik uppgift, i dessa informationskanaler finns filter 
och förstärkare för att hantera den variation som uppstår mellan de olika systemen. Varje 
kanal har även en översättare, dess uppgift är att översätta den information som sänds 
mellan de olika systemen för att kunna tolkas av mottagaren. De olika 
informationskanalerna visas i figur 3-1. De olika kanalerna visas genom de raka eller de 
sicksackade linjerna som går mellan de olika systemen. De kanaler som finns i VSM är: 
 

• Kommunikation mellan de operationella systemen: Informationskanal mellan 
kärnverksamheterna, för att organisationen ska fungera på ett tillfredsställande 
sätt måste denna kommunikation fungera (Information från System 1 till annat 
System 1, visas i figur 3-1 som en sicksack linje). 

 
• Filtrering av information från det koordinerande organet System 2: 

Informationskanal som reducerar och filtrerar information som inte är relevant för 
vissa delar av organisationen. De ansvarar för att varje kärnverksamhet får rätt 
information, informationen filtreras och reduceras av koordineringsorganet ner till 
kärnverksamheten i de olika System 1. (Information från System 2 till System 1, 
visas i figur 3-1 som en rak linje från både den operationella och management 
delen, den sicksackade delen är filtret). 
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• Accountability: Informationskanalen används av det operationella systemet 
(System 1) för att kommunicera med det system som allokerar och fördelar 
resurser mellan kärnverksamheterna. Denna informationskanal finns mellan de 
operationella systemen och System 3. (Information från System 1 till System 3, 
visas i figur 3-1 som en rak linje genom de operationella systemen till system 3). 

 
• Legal & corporate requirements: Informationskanalen nyttjas av det besluts-

fattande systemet för att förmedla information till de operationella systemen. Den 
information som sprids består av nya lagar, förordningar och förändrade policys 
som rör det operationella systemet, ansvaret för denna informationsspridning 
ligger hos System 3. (Information från System 3 till System 1, visas i figur 3-1 
som en rak linje från system 3 till de operationella systemen). 

 
• Resource bargain: Informationskanalen används av beslutsfattande systemet för 

information till kärnverksamheten. Denna information avser ekonomi, 
personalresurser samt materiella resurser det operationella systemet har till 
förfogande för sin dagliga verksamhet. (Informationskanal från System 3 till 
System 1, visas i figur 3-1 som en rak linje från system 3 till de operationella 
systemen). 

 
• Överlappande omgivning: Informationskanalen används mellan subsystem för 

utbyte av information som kommer från de olika lokala omgivningarna,  genom 
detta kan de dra nytta av varandras information (Information från System 1 till ett 
annat System 1 inom en organisation, visas i figur 3-1 som en rak linje från varje 
system 1 till den lokala omgivningen). 

 
 

3.1.3 Filter och förstärkare 
 
En organisation måste hantera omgivningens variation som den verkar i, variation är det 
antal tillstånd som ett system kan ha, det är omöjligt att hantera all variation som uppstår. 
Detta kallas även Ashby’s law, som innebär att: “Only variety can destroy variety”. Även 
Beer (1985) stödjer sig av denna lag, där filter och förstärkare i informationskanalerna 
begränsar den variation som uppstår mellan de olika systemen. Filter är det som minskar 
variationen från omgivningen och förstärkare är det som ökar variationen från 
omgivningen, dessa filter och förstärkare existerar på grund av att organisationen är 
tvungen att handskas med interna, externa krav och önskemål. Det måste föreligga en 
balans mellan krav och önskemål ställda på organisationen och dess möjlighet att uppnå 
dessa. När omgivningen ställer större krav på organisationen än vad de operationella 
systemen kan hantera måste filtrering ske för att endast relevant information ska skickas 
vidare inom organisationen. Information kan även förstärkas och framhävas och genom 
detta skickas ut till omgivningen.  
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De delar vi använder från VSM (Beer, 1985) är analys för informationskanaler, genom 
detta undersöker vi hur det ser ut i den verksamhet där vi utfört vår empiriska studie. Vi 
har utgått från dessa kanaler då den information som sprids genom dessa stödjer vårt 
syfte med detta arbete att undersöka hur personal upplever informationsspridningen inom 
en organisation, vilken information är relevant för dem samt hur vill de ta del av denna 
information. Vi använder även VSM för att kartlägga hur verksamheten vi undersökt är 
uppbyggd utifrån ett systemperspektiv.  
 
 

3.2 Ba – En existentiell plats 
 
Ba är den existentiella plats där individen befinner sig för att interagera, utbyta 
information, kunskap samt vidareutveckla sin kunskap. För att sprida information måste 
den existera i en kontext (Nonaka, Konno & Toyama 2000). Denna kontext innebär inte 
endast en fysisk plats utan det innebär en specifik tid och plats. Kontexten för ba innebär 
både en fysikisk plats t.ex. ett kontor, en virtuell plats t.ex. e-mail och en mental plats 
t.ex. delade ideal mellan individer. 
 
Ba består av fyra platser för interaktion, dessa är Originating Ba, Dialoguing Ba, 
Systemising Ba samt Exercising Ba nedan i figur 3-3 visas dessa. Med dessa interaktioner 
skapas kunskap antingen genom interaktioner mellan individer eller med individer och 
deras omgivning. Dessa ba definieras av två dimensioner, vilken typ av interaktion samt 
vilket media interaktionen sker i. Detta innebär hur kunskap utbyts samt vart den utbyts. 
Interaktionen åskådliggör hur dessa ba antingen är individuella eller kollektiva. De media 
interaktionen sker i är antingen öga mot öga (face-to-face) eller virtuell (virtual) t.ex. 
böcker, manualer, e-mail och telefon. Att skapa, använda och underhålla ba är en viktig 
del för att organisationen ska kunna skapa och bibehålla kunskap menar Nonaka et al.  
 

 
Figur 3-3 Fyra typer av ba, Originating Ba, Dialoguing Ba, Systemising Ba samt Exercising Ba. Ba är 
den existentiella plats där kunskap och information utbyts och inhämtas. Dessa ba definieras av två 
dimensioner, typ av interaktion samt typ av media (Nonaka, Konno & Toyama, 2000). 
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• Originating Ba: (Individuell öga mot öga interaktion) den existentiella plats där 
mötet sker. Hur individer utbyter erfarenheter, känslor och delger sina mentala 
modeller spelar en viktig roll. Det skapas en kontext för socialiseringen. Här sätts 
gränser upp mellan individerna genom samhörighet och deltagande. Individer 
bygger upp förtroende och skapar ett gemensamt engagemang, detta ba skapar en 
grund för den fortsatta kunskapsomvandlingen 

 
• Dialoguing Ba: (Kollektiv öga mot öga interaktion) individens mentala modeller 

och färdigheter delges, gruppen utbyter och medvetliggör sina tysta kunskaper. 
Dessa artikuleras och konverteras till koncept, gemensamma regler och normer 
för gruppen sätts och gemensamma mentala modeller skapas. Individen tar del av 
den delade kunskapen genom dialoger inom gruppen för att reflektera och 
utveckla sin egen person. Det väsentligaste i detta ba är att välja ut rätt ”mix” av 
kunskap och kapacitet de olika individerna har. 

 
• Systemising Ba: (Kollektiv virtuell interaktion) skapar en grund för den explicita 

kunskapen att utväxlas inom en grupp, det sker utbyte och insamlande av relevant 
information mellan gruppens medlemmar. Detta ba skapar ett effektivt forum att 
utbyta information och kunskap genom t.ex. databaser och intranät. Den explicita 
kunskapen sänds på ett effektivt sätt till ett stort antal personer som tar del av den 
delade kunskapen. 

 
• Exercising Ba: (Individuell virtuell interaktion) den egna kunskapen utvecklas 

genom handling. Individen tar del av explicit kunskap som kommunicerats genom 
virtuella medier t.ex. instruktionsmanualer och simulatorer. Individen utvecklar 
ny kunskap genom att överträffa och reflektera sina tidigare kunskaper med den 
nya kunskapen genom handling. 

 
Nonaka, Konno & Toyama (2000) menar att när information överförs, kunskap skapas 
och återskapas är ba en viktig plats för denna informations- och kunskapsöverföring. Ba 
är komplex och av en ständigt föränderlig natur, ba sätter gränser för interaktioner mellan 
individer, trots detta är dessa gränser öppna. Med detta menar Nonaka et al att det finns 
obegränsade möjligheter för ett kontext att delas av individer men att vissa gränser måste 
finnas för att det ska bli ett meningsfullt kontext. Utan dessa gränser kan det skapas ett 
kontext som inte går att använda. Ba skapar en kvalitativ grund, en plats för individen och 
gruppen att utvecklas och komma ett steg ytterligare i kunskapsspiralen. Ba är den plats 
information översätts och tolkas till kunskap. Det är interaktionen som är kärnan i ba, 
utan denna interaktion finns ingen möjlighet att vidareutveckla nya kunskaper för 
individen.  
 
Vår fokus utgår från de ba Nonaka et al beskriver i sin kunskapsspiral. Vi undersöker 
vilka ba organisationen använder vid sin informationsspriding, vilka informations-
interaktioner som utförs samt hur informationsspridningen sker inom den undersökta 
verksamheten.  
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4 Empiri 
 
I vår datainsamling har vi intervjuat fem anställda undersköterskor samt en ansvarig 
enhetschef på ett äldreboende inom Luleå Kommun. Vi ger en kort beskrivning över den 
verksamhet vi besökt, därefter visas en sammanställning av dokument vi tagit del av. Sist 
i avsnittet visar vi sammanställningar av de anställda och ansvarig chefs intervjuer. 
 
 

4.1 Verksamhet för den empiriska studien 
 
Verksamheten där vi utfört vår empiriska studie är en del av Socialförvaltningen inom 
Luleå Kommun. Nedan i figur 4-1 visas socialförvaltningens organisationsschema, dess 
hierarkiska uppbyggnad. I socialnämnden tjänstgör de folkvalda politikerna, nivån under 
dem finns en förvaltningschef med ekonomi, personal samt utvecklingsavdelning. 
Socialförvaltningen är uppdelad i fyra verksamhetsområden, dessa är äldreboende, 
ordinärt boende, funktionshindrade samt socialtjänsten. Dessa verksamhetsområden är i 
sin tur indelade i arbetsområden.  
 
Den verksamhet där vi utfört vår empiriska studie finns inom verksamhetsområdet 
äldreboende. Den vita pilen i figur 4-1 nedan visar området äldreboende där vi utfört vår 
undersökning. Verksamheten vi besökt består av cirka 40 anställda samt en ansvarig 
enhetschef, verksamheten har funnits i 10 år.  

 
Figure 4-1 Organisationskarta över Socialförvaltningen i Luleå Kommun. (Figuren hämtad från 
Luleå Kommuns hemsida. 
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4.2 Sammanställning av dokument 
 
Den information som i dagsläget sprids inom verksamheten berör det dagliga arbetet och 
generellt för organisationen som helhet. Utifrån de dokument vi tagit del av, har följande 
sammanställning av informationsområden åstadkommits: 
 

• Nya lagar och förordningar 
• Ny policy 
• Frånvaro för anställda 
• Förändrade rutiner på arbetsplatsen i stort  
• Förändrade rutiner för enskilda brukare 
• Ekonomiska ramar 
• Daglig information mellan anställda och chef 
 

Inom verksamheten används ett antal forum för att sprida ovan nämnda information 
mellan anställda och ansvarig chef. Dessa forum benämner Nonaka, Konno & Toyama 
(2000) för ba. Nedan beskrivs de ba vi identifierat. 
 

• E-mail/Intranät 
• Anslagstavla 
• Postfack 
• Förslagslåda 
• Pärm med dokument 
• Telefon/mobiltelefon 
• Direktkommunikation enskilt 
• Direktkommunikation i grupp 
• Direktkommunikation i planerade möten/arbetsplatsträff 
• Informationsblad/cirkulär i fikarummet 

 
 

4.3 Sammanställning – Ansvarig chef 
 
En intervju genomfördes med ansvarig enhetschef för verksamheten och denna har 
sammanställts och delats in i teman, vår intervjuguide visas i bilaga 1 . 
 
Respondenten har till arbetsuppgift att leda och fördela arbetet på arbetsplatsen. Dessa 
arbetsuppgifter innebär i stora drag att sköta personalbemanning och ansvara för 
ekonomin. Respondenten har arbetat i 5 år på arbetsplatsen och har innan nuvarande 
befattning arbetat 25 år inom vårdyrket. 
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4.3.1 Informationskanaler 
 
På frågan hur respondenten får information av sina anställda fick vi till svar att de 
anställda besöker denne på kontoret, om den ansvarige inte är anträffbar lämnar de en 
lapp på skrivbordet, vid akuta problem ringer de på mobiltelefonen. Respondenten 
upplevde en skillnad i hur yngre personal mer frekvent använde mobiltelefonen, även vid 
icke akuta fall. Respondenten föredrar skrivna meddelanden då det är svårt att komma 
ihåg allting som sägs. Respondenten svarade att ”Det talade ordet har man ju en förmåga 
att glömma, för då kommer nästa information in och då ramlar det första ut”. Mycket 
information lämnas då många anställda pratar med den ansvarig chef. Respondenten gör 
dagliga besök ute på avdelningarna och får därigenom muntlig information via 
direktkommunikation. Varje morgon är det fikarast då all personal på arbetsplatsen 
samlas, vid dessa informella träffar diskuteras och samtalas dagens arbete, detta svarade 
respondenten var en jätteviktig informationskälla för alla. 

 
De har formella arbetsplatsträffar en gång i månaden, det är en tvåvägskommunikation 
mellan ansvarig chef och anställda där det informeras och diskuteras aktuella frågor. 
Ansvarig chef anser att kommunikationen med de anställda fungerar tillfredsställande. 
Ansvarig chef skriver minnesanteckningar från arbetsplatsträffarna där de som inte 
närvarat kan läsa om vad som tagits upp. Respondenten svarade att ”... det är ju typisk 
envägskommunikation”. Respondenten berättade att personalen använder ett program, 
Groupewise, genom detta program har de tillgång till Luleå Kommuns intranät och e-
mail. Via e-mail skickas allmän information ut, respondenten svarade att det är bara en 
handfull av de anställda som kontrollerar sin e-mail. Respondenten är säker på att denne 
inte når ut med information till alla anställda via detta forum. Däremot fungerar det bra 
att kommunicera via e-mail med nattpersonalen, denna grupp av anställda kan inte ta del 
av den muntliga informationen. Detta forum fungerar även tillfredsställande till 
administratörerna samt de anställda med olika ansvarsuppgifter. 
 
 

4.3.2 Informationsspridning 
 
På frågan vilken typ av information respondenten ger de anställda svarade denne att det 
är information rörande verksamheten. Informationen rör personalen, vilken 
personalbemanning behövs för att arbetet ska flyta på. Respondenten berättade att det är 
beslut tagna av politiker, ekonomiska förändringar och allmän information vad som sker 
inom förvaltningen. Respondenten sade att ”Jag har alltså kontakten utåt och försöker 
informera inåt det dom behöver veta för att ha en förståelse för sin verksamhet”. Den 
information respondenten ger de anställda ligger på arbetsplatsnivå, inte förvaltnings- 
eller kommunnivå. Informationen rör arbetsplatsen och inte den övergripande nivån. 
Respondenten filtrerar informationen så bara de som behöver informationen blir 
informerade. Respondenten menar att det blir för mycket information till de anställda och 
svarade att ”Jag väljer nog ut den information som jag tror är viktig för dom att veta”. 
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Respondenten svarade att information om de boende och deras omvårdnad överlämnas av 
sjuksköterskorna.  

 
Frågan om mängden information har ökat under dennes anställning på boendet, svarade 
respondenten att informationsmängden ökat de senaste åren. Respondenten uttryckte att 
”Informationsbiten har ju utvecklats enormt...”. Respondenten menar att tidigare var det 
svårt att få vetskap vad politikerna bestämde, den information som gavs på arbetsplatsen 
var endast avrapportering tre gånger om dagen rörande det dagliga arbetet. Respondenten 
menar att det händer mer idag, det är större förändringar, förbättringar, neddragningar och 
omstruktureringar än tidigare. Respondenten svarade att det är bra med mer information, 
det är bättre att veta vad som händer än att inte få någon information alls. ”... man kanske 
inte gillar allt vad man får höra och det gör man inte” svarade respondenten. Den 
information som ökat mest avser förändringar inom verksamheten t.ex. ekonomi, budget 
och omstruktureringar. 
 

 

4.3.3 Informationsspridning vid införande av nya moment och teknik 
 
Frågan om vidareutbildning besvarade respondenten att det förekommer kortare 
utbildningar t.ex. kontaktmannaskap, lyftteknik och vardagsrehabilitering. Dessa 
utbildningar har alla anställda fått gå. Respondenten gav till svar att annan utbildning givs 
av sjuksköterskorna, de anställda delas då in i två grupper för att alla ska få möjlighet att 
delta. Den ansvarige chefen menar att det inte erbjuds särskilt många utbildningar, denne 
önskar att det gavs mer utbildning till de anställda. I dagsläget tillhandahåller 
verksamheten utbildningar två till tre gånger per år för de anställda. Vid intressanta 
föreläsningar på kvällstid brukar respondenten erbjuda tio till tolv anställda att delta för 
att sedan informera övriga. 

 
Respondenten svarade att vid införande av nya hjälpmedel i verksamheten sker utbildning 
för de anställda som inte har utbildning för detta hjälpmedel. Hösten -05 införs ett nytt 
dataprogram i verksamheten, alla anställda får då utbildning i detta dataprogram. Personal 
från kommunen ger denna utbildning till de anställda. Större delen av de utbildningar 
som genomförs är av praktisk karaktär det vill säga ”se och lära” samt ”prova på”, det är 
sällan något de anställda ska läsa in svarade respondenten. 

 
En stor förändring som skett inom verksamheten var vid införandet av datorn, då 
respondenten började arbeta inom verksamheten fanns ett stort motstånd till denna, enligt 
respondenten har motståndet minskat. Samtliga anställda har gått en två dagars utbildning 
för att lära sig använda dator och det program de anställda använder för att lägga sitt 
schema (Time Care). Ett problem som uppstått är att det finns för få datorer att tillgå för 
de anställda berättar respondenten. ”Nu är det mest problem att vi bara har 3 datorer och 
det är för lite alltså” svarade respondenten. I dagsläget har de anställda tillgång till en 
dator, den ska trettioåtta anställda dela på. De anställda kan låna sjuksköterskornas eller 
respondentens dator för att utföra arbetsuppgifterna men endast om dessa datorer är 
lediga. Vid schemaläggning har de anställda rätt att avsätta tid för detta, de kan då planera 
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detta i sitt schema. Problem uppstår då det är svårt att i förväg veta när det är lämpligt att 
lämna verksamheten.  
 
Respondenten menar att det är svårt att veta om samtliga anställda tagit del av den 
information denne lämnat. För att lösa detta problem använder respondenten alla 
tillgängliga informationssätt denne har tillgång till. Detta innebär att respondenten skriver 
dokument som läggs i de anställdas postfack, muntlig information vid arbetsplatsträffar. 
Respondenten ansvarar för att informera alla anställda både på dag- och nattskiftet. 
Arbetsplatsträffarna är obligatoriska för de anställda, den ansvarige chefen svarade att 
denne inte tvingar anställda som har sin lediga dag, semester eller sjuka barn att närvara. 
Därför skrivs minnesanteckningar vid varje arbetsplatsträff som sätts i en pärm för att de 
anställda ska kunna ta igen missad information. Respondenten svarade att det nog känns 
jobbigt för de anställda att de får mycket information, denne svarade att det är bättre att 
informera en gång för mycket än för lite. Respondenten sade att ”Jag tror dom tycker det 
är jobbigt att jag är väldigt påstridig för att jag vill att de ska vara informerade”. 
 
 

4.4 Sammanställning - Anställda 
 
I verksamheten utförde vi fem intervjuer med anställda inom samma yrkeskategori. Dessa 
intervjuer har vi sammanställt och delat in i teman, vår intervjuguide visas i bilaga 2.  
 
De anställda vi intervjuat har undersköterskeutbildning som grund, deras arbetsuppgifter 
består av omvårdnad av de boende. De är även kontaktperson till ett antal boende på 
äldreboendet. Ett antal av respondenterna har även andra ansvarsuppgifter och 
ansvarsområden som en del av sitt arbete. 

 
Respondenterna har varit anställda olika länge inom vårdyrket, anställningstiden varierar 
mellan 2 år och upp till 30 år. Verksamheten har funnits i 10 år och tre av respondenterna 
har arbetat på boendet sedan starten. 
 
 

4.4.1 Informationskanaler 
 
På frågan hur respondenterna får information från sin överordnade svarade tre av de 
tillfrågade att varje morgon har de informella träffar vid morgonfikat där dagens arbete 
tas upp. Samtliga respondenter svarade att minnesanteckningar från arbetsplatsträffar 
sätts i en pärm i personalrummet. Dessa träffar genomförs en gång i månaden och är 
obligatoriska för de anställda. Information i form av lappar och uppslag sätts upp på en 
anslagstavla. Viktig information kan sättas vid stämpelklockan eller läggas i personalens 
postfack av ansvarig chef. Övrig skriftlig information lämnas i respektive postfack eller 
på respektive avdelning enligt samtliga respondenter. Alla anställda har egen e-mail där 
information ibland lämnas, dock sällan från ansvarig chef. Den muntliga informationen 
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lämnas vid arbetsplatsträffar, morgonmöten eller vid rundvandring av ansvarig chef på de 
olika avdelningarna. 

 
Respondenterna gav skilda svar på hur dessa informationssätt fungerar. Vissa 
respondenter ansåg att det är bra informationssätt med bra information. En respondent 
sade att ”Informationen fungerar bra mellan chef och anställd. Om chefen inte vet tar 
hon reda på detta...”. Tre av respondenterna svarade att det är en stor mängd skriftlig 
information. En av dessa respondenter uttryckte att ”... men jag tycker att det mest är 
papper”.  Dessa respondenter ansåg att det var svårt avsätta tid för att läsa all 
information. ”... när det blir för mycket papper så orkar man inte och hinner inte läsa 
allt” uttryckte en av dessa respondenter. Samtliga respondenter föredrog att ta del av 
informationen muntligt via personalträffar och informella möten.  
 
De respondenter som inte närvarat på en personalträff föredrog att fråga sina kollegor vad 
som tagits upp på mötet än att läsa i pärmen med minnesanteckningar. Tre av 
respondenterna menade att flera informationssätt används för att sprida samma 
information och detta ansågs onödigt eftersom de blir dubbelinformerade och orkar inte 
ta till sig informationen. ”Viss information blir man dubbelinformerad om vid muntligt, 
skriftlig och anslagstavla” svarade en av respondenterna. 

 
De informationssätt samtliga respondenter använder för att ge information till sin 
överordnade i första hand är muntligt, helst öga mot öga, de använder även telefon, 
medarbetarsamtal samt informella träffar för att informera ansvarig chef. När 
respondenterna inte får tag på ansvarig chef skriver de en lapp och lägger i postfacket 
eller på skrivbordet så denne kan återkomma till dem. Vid akuta tillfällen används telefon 
och mobiltelefon för att ge informationen då respondenterna inte kan nå ansvarig chef på 
annat sätt. 

 
 

4.4.2 Informationsspridning 
 
På frågan vilken typ av information som sprids på arbetsplatsen av ansvarig chef är av 
allmän karaktär rörande budget, ekonomi, hur dagsläget och framtiden ser ut för 
verksamheten svarade samtliga respondenter. Information rörande det dagliga arbetet 
såsom schemaläggning, semestrar, nyanställningar, vikarier, problem inom ”huset”, 
neddragningar, nya arbetsmoment som ska införas och övrigt rörande ”huset” lämnas av 
den ansvarige chefen. Samtliga respondenter svarade att den information som påverkar 
deras dagliga arbete mest lämnas av sjuksköterskorna och arbetsterapeuterna, inte från 
den ansvarige chefen. De menade att informationen från chefen inte kändes relevant för 
att klara sina dagliga arbetsuppgifter. ”Från henne så behöver jag väl inte så mycket 
information” svarade en av de tillfrågade. 
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Samtliga respondenter anser att de får både mer och mindre relevant information från sin 
chef. De anser att information som rör områden de inte kan påverka t.ex. budget är 
mindre relevant. ”Jag får både relevant information som rör mina arbetsuppgifter direkt 
men även information som man inte kan påverka t.ex. ekonomi, denna information känns 
inte relevant för mig” svarade en av respondenterna. Den information de får via e-mail är 
sällan relevant då det mesta är massutskick inom Luleå Kommun svarade samtliga 
respondenter. Dock fick respondenter med ansvarsområden en del relevant e-mail rörande 
deras ansvarsområden. Ett antal av respondenterna ansåg att den information de får alltid 
är samma, det är sällan något nytt det informeras om. De ansåg att t.ex. budget behöver 
de inte informeras ofta om eftersom de inte är intresserad, flertalet respondenter ansåg 
detta var mindre relevant information.  
 
På frågan om vilken information de behöver för att utföra sina arbetsuppgifter var svaret 
att den information som överlämnas av ansvarig chef som kommer upp på avdelningen 
och meddelar detta. Samtliga respondenter svarade att den informationen som krävs för 
att utföra arbetsuppgifterna kommer från sjuksköterskorna, inte från ansvarig chef. 

 
Respondenterna svarade att de ibland missar arbetsplatsträffar, för att ta igen denna 
information skrivs minnesanteckningar, vad har behandlats och beslutats under mötet. 
Samtliga respondenter svarade att de föredrog att prata med kollegor om de missat ett 
möte, två av respondenterna läste igenom anteckningarna i pärmen medan resterande 
svarade att de inte läste i pärmen om det inte var något mycket intressant som tagits upp 
på mötet. En av dessa respondenter svarade ”Nog har det hänt att jag inte läst. Men vi vet 
vad som ska tas upp så är det nått viktigt har tagits upp så läser jag där”.  Två av 
respondenterna läste aldrig i pärmen utan all information de ansåg de behövde fick de 
från kollegor. ”Jag brukar faktiskt fråga mina kollegor istället, det är mycket enklare” 
uttryckte sig en respondent. 
 
Majoriteten av respondenterna ansåg att mängden information har ökat de senaste åren. 
Flertalet svarade att den information som ökat mest består av t.ex. budget och 
omorganiseringar. En av dessa respondenter sade att ”Det är mer vid sidan om 
information, mycket budget och omorganisationer”. Denna information berör inte 
arbetsuppgifterna utan är information utanför deras yrkesroll svarade respondenterna. 
Detta innebar att flertalet respondenter kände sig mer insatt i det som sker runt omkring, 
detta menade de var både på gott och ont. Även den relevanta informationen rörande 
deras arbetsuppgifter har ökat väsentligt. ”Tycker det är bra med den ökade relevanta 
informationen, känner sig mer insatt” svarade en av dessa respondenter.  En respondent 
kunde inte svara på frågan om informationsmängden har förändrats då denne arbetat en 
kortare tid på boendet. Tre av respondenterna svarade att de inte märkte någon stor 
skillnad på informationsmängden och en av dessa respondenter svarade ”Det beror på, 
ibland är det mycket och ibland är det lite, Det är båda delarna skulle jag säga”. 
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4.4.3 Informationsspridning vid införande av nya moment och teknik 
 
Respondenterna svarade på frågan om de får vidareutbildning inom arbetat, i så fall 
vilken typ av utbildning ges. Samtliga respondenter svarade att de har planeringsdagar en 
gång per år där de får utbildning. Det kan även vara kortare utbildningar någon eller 
några timmar under en arbetsplatsträff. Ett antal av respondenterna såg inte dessa 
tillfällen som utbildning utan mer som informationstillfällen. ”Det beror ju på vad man 
tycker med vidareutbildning, för de kan ju komma med vissa saker på en arbetsplatsträff 
t.ex. berätta om diabetes och det är väl också en typ av vidareutbildning” svarade en av 
dessa tillfrågade. Dessa utbildningar kan beröra ämnen som t.ex. smärta, 
kontaktledarskap, rehabilitering eller vardagsrehabilitering, de utbildas för det mesta av 
en sjuksköterska eller arbetsterapeut. Samtliga respondenter svarade att all personal har 
fått genomgå kurser i lyftteknik och förflyttningsteknik en eller flera gånger under sin 
anställning.  

 
Respondenterna svarade att de efterlyst mer kurser och utbildningar. Två av 
respondenterna önskade att de fick gå på intressanta föreläsningar som inte direkt berör 
deras dagliga arbete utan mer för deras yrkesroll och en av dessa uttryckte sig ”Roligt om 
man fick gå på föreläsningar om nya saker”.  Respondenterna fyller i blanketter om vilka 
utbildningar de önskar få gå. Det blir ofta inte något av dessa önskningar, vilket flertalet 
av respondenter ansåg vara tråkigt. Respondenterna svarade att det inte är mycket nytt de 
får lära sig, utan det är mycket repetition av vad de redan vet. Så här uttryckte sig en av 
respondenterna ”Vi har ju utbildning, men inte är det mycket. Ingen substans...”  Dock 
svarade några respondenter att dessa repeteringsutbildningar var bra eftersom det är 
viktigt att t.ex. lyfta rätt. ”Det är ganska bra att ha ryggen kvar i 30 år” som en av de 
tillfrågade svarade på frågan. Generellt önskade samtliga respondenter möjlighet att få gå 
mer och längre utbildningar med mera substans i. 

 
På frågan hur de anställda lär in nya arbetsmoment och ny teknik svarade respondenterna 
att nya hjälpmedel visas av arbetsterapeuter och sjukgymnaster som ger en introduktion 
av dessa hjälpmedel. Nya moment som införs får de anställda inte utföra innan de fått en 
introduktion av detta moment. De anställda får praktiskt delta i utbildningarna och prova 
de olika momenten, respondenterna svarade att det är viktigt att uppleva hur de nya 
momenten känns. En av respondenterna beskrev tillvägagångssättet på detta vis ”Alla 
hjälpmedel och övningar provar vi alltid på varandra först för att veta hur det känns att 
bli lyft.”  Om anställda inte kan delta på dessa utbildningar visar kollegor som deltagit 
hur dessa hjälpmedel ska användas. En respondent svarade att arbetsterapeuten och 
sjukgymnasten kunde hålla en ny utbildning av detta moment om de önskade detta.  

 
På frågan hur dator används i arbetet svarade de flesta respondenter att det varit ett stort 
motstånd till denna. De har använt datorn i arbetet ca 6 år och det fungera bättre nu. ”Nä, 
det har varit ett jättemotstånd att hantera datorn, det är många som inte är intresserade. 
Vi har hållit på 5-6 år och nu börjar det fungera lättare.” ”... de allra flesta tycker att det 
är skit jobbigt med datorn. Nu efter 7 år så har de flesta lärt sig och kan handskas med 
den” detta var känslan en av de tillfrågade uttryckte. De arbetsuppgifter som i dagsläget 
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utförs med hjälp av datorn är enligt samtliga respondenter att lägga sitt individuella 
schema var 6:e vecka (dessa tidsintervall kan variera). Respondenterna svarade att det i 
dagsläget fungerar bättre med datorn, de upplever dock att det inte finns tillräckligt med 
tid att sitta vid den och en av respondenterna svarade att ”Detta innebär att det är ont om 
tid att sitta vid datorn…” Ett annat problem som framkom vid intervjuerna var att det 
finns för få datorer att tillgå. En respondent svarade att ”Sedan är det för lite datorer, det 
finns bara en dator på 40 personer.” 
 
Den utbildning som gavs vid datorns införande var en 2 dagars grundutbildning för de 
som önskade, sedan gavs en halv dags utbildning i programmet (Time Care) som de 
använder för att lägga sitt schema svarade respondenterna. Det är endast de som är 
administratörer som har tid avsatt för att arbeta med Time Care (det finns en 
administratör på varje avdelning), övriga anställda ska utföra detta arbete när det finns tid 
för det inom verksamheten. Alla kan planera in datortid på sitt schema men de flesta 
respondenter svarade att det är svårt att i förväg veta när det passar bäst för 
verksamheten. En av dessa tillfrågade svarade att ”Känns inte kul att gå undan från sitt 
jobb och lämna övriga för att lägga schema.” Via Luleå Kommuns intranät har alla 
anställda en egen e-mail de kan använda. Majoriteten av respondenterna svarade att de 
loggar in på sin e-mail en till två gånger i månaden, ofta i samband med att de lägger sitt 
schema för den kommande perioden. 
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5 Analys och diskussion 
 
I detta avsnitt jämför vi våra empiriska data med de utvalda teorierna som utgångspunkt. 
Vår analys börjar med en systembeskrivning över den undersökta organisationen med 
utgångspunkt från VSM (Beer 1985), vi fortsätter med Beers informationskanaler. 
Därefter tar vi upp olika forum för informationsöverföring utifrån Nonaka, Konno & 
Toyama (2000) fyra grupper av ba. Vi beskriver de skillnader vi sett i våra empiriska 
data. Sist i avsnittet tar vi upp de anställdas informationsbehov. Under detta avsnitt 
analyserar vi och för vår diskussion med stöd av teorier.  
 
 

5.1 Systembeskrivning av verksamheten 
 
Beers (1985) VSM modell innehåller fem system vi beskrivit i teoriavsnitt 3.1. 
Verksamheten där vi utfört vår empiriska studie är ett äldreboende inom Luleå Kommun, 
denna verksamhet består av en ansvarig chef. Vi kommit fram till att denna chef finns i 
flertalet av de system som Beer tar upp i VSM. Systemen beskrivs nedan och visas i figur 
5-1. 
 

• System 1 (S1) är den operationella nivån (kärnverksamheten) där de anställda 
befinner sig. Den operationella delen av system 1 (cirkeln) samt ansvarig chef i 
management (kvadraten), de bedriver tillsammans verksamhetens dagliga arbete.  

 
• System 2 (S2) (koordineringsmekanism mellan alla system 1) Vilket innebär att 

den ansvarige chefen koordinerar arbetet mellan de olika avdelningarna. Ansvarig 
chef minskar även de svängningar som uppstår mellan de olika avdelningarna. I 
detta system finns även de anställda, då de lägger sina egna arbetsscheman för en 
förutbestämd tidsperiod.  

 
• System 3 (S3) (allokerar och fördelar resurser till alla system 1) Vilket innebär att 

den ansvarige chefen fördelar verksamhetens resurser så att alla delar inom denna 
kan utföra sina uppgifter på ett bra sätt. Den ansvarige chefen ser även till att 
policys och riktlinjer följs inom verksamheten. 

 
• System 4 (S4) (långsiktig management) Vilket innebär att den ansvarige chefen 

planerar hur framtiden ska se ut för verksamheten och ska planera så att 
verksamheten är redo för framtidens olika krav. 

 
• System 5 (S5) (övergripande styrning) Vilket innebär att den ansvarige chefen har 

det övergripande ansvaret över hur verksamheten fungerar. 
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Figure 5-1 Figuren visar de olika systemen Beer tar upp, mellan varje system finns ett antal 
informationskanaler de olika systemen använder för att kunna kommunicera med varandra. 
Kanalerna är de raka linjerna och de sicksackade linjerna mellan de olika systemen i figuren. 

 

5.2 Informationskanaler 
 
Beer (1985) tar upp sex informationskanaler där information sprids, vi använder fyra av 
dessa kanaler i vår analys. Dessa kanaler benämns legal & corporate requirements, 
resource bargain, accountability samt filtrering av information från S2. Vi tar inte upp 
kanalerna överlappande omgivning och kommunikation mellan de olika operationella 
systemen i detta arbete. Vi har genom dokument och intervjuer tolkat hur personalen 
använder dessa kanaler för att sprida information inom verksamheten.  
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Vi har i vår empiri sett att de fyra kanaler som används för att sprida information kan 
översättas till de kanaler Beer tar upp i sin modell, VSM. Robbins (2003) skriver att 
beroende på vilken typ av information som sprids måste man välja rätt informationssätt 
vid det specifika tillfället. Valet av informationssätt är beroende på om informationen är 
av rutin eller icke rutin karaktär (Robbins, 2003). Organisationer och verksamheter 
sprider olika typer av information beroende på de anställdas yrkeskategorier och deras 
dagliga arbetsuppgifter. Vår studie visar att vissa kanaler används mer frekvent än andra 
beroende på den typ av information som sprids inom verksamheten. I dagsläget avser 
informationen inte bara yrkesrollen som tidigare, utan det har tillkommit mer information 
om organisationen och dess omgivning. Ovan i figur 5-1 visas de olika 
informationskanalerna mellan systemen, informationskanalerna är de raka och de 
sicksackade linjerna mellan de olika delsystemen. 
 
 

5.2.1 Legal & corporate requirements 
 
Vår studie visar att verksamheten vi undersökt sprider information om nya lagar, 
förordningar och policys. Vi tolkar att denna information sprids via den kanal som Beer 
(1985) benämner legal & corporate requirements. Denna informationskanal visas i figur 
5-1 som en rak linje från system 3 till de operationella systemen. Denna information 
kommer från management systemet (system 3) till det operationella systemet (system 1), 
det vill säga i vårt fall från ansvarig chef till de anställda på de olika avdelningarna. Den 
ansvarige chefen sprider information vidare utifrån de riktlinjer som kommer från Luleå 
Kommun eller de lagstiftande organen.  
 
Studien visar att denna informationsspridning rörande nya lagar, förordningar och policys 
är viktig för att de anställda. Detta för att de ska få en möjlighet att arbeta enligt gällande 
lag och/eller policy på ett tillfredställande sätt. Att få kunskap om vilka regler och policys 
som gäller inom verksamhet skapar motivation och trygghet för individen (Robbins, 
2003). I intervjuerna framkom att det sällan förekommer lag- eller policyförändringar 
som verksamheten berörs av. Vi tolkar utifrån vår studie att detta leder till att personalen 
känner trygghet i hur de ska arbeta när de har väl inarbetade policys och lagar att utgå 
ifrån.  
 
 

5.2.2 Resource bargain 
 
Vi tolkar att den information som sprids inom arbetsplatsen angående ekonomi, 
anställningar både tillfälliga och tillsvidare, förändrade rutiner samt budget sprids genom 
den kanal Beer (1985) kallar resource bargain. Denna informationskanal visas i figur 5-1 
som en rak linje från system 3 till de operationella systemen. Enligt Beer används denna 
kanal av det beslutsfattande systemet för att förmedla information till kärnverksamheten. 
Denna information kommer från management systemet (system 3) och sprids till det 
operationella systemet (system 1) (Beer, 1985).  
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Under intervjuerna framkom att denna typ av information sprids mest inom 
verksamheten. Den information som ökat mest enligt respondenterna rör ekonomin, den 
totala organisationen och de förändringar som kommer att genomföras. De anställda 
ansåg att denna information inte var relevant för deras dagliga arbete då de inte kan 
påverka beslut tagna av politikerna. Nonaka & Takeuchi (1995) menar att information 
man tar del av skapar en ny syn för att kunna tolka och förstå händelser och genom detta 
får informationen en ny innebörd.  
 
Flertalet respondenter ansåg att denna information borde minska. De övriga 
respondenterna ansåg att denna information var intressant och nödvändig för att kunna 
skapa sig en förståelse för verksamheten. Gustavsson (2002) menar att finns för mycket 
information i omlopp blir det svårt att fånga den viktiga och relevanta informationen. 
Utifrån detta gör vi tolkningen att de respondenter som ansåg att denna ekonomiska 
information inte var relevant, såg detta som något de inte kan påverka. Informationen 
bestod endast av negativa besked med besparingar och neddragningar. De positivt 
inställda respondenterna till denna information skapar sig en helhetsbild över 
verksamheten, detta leder till större insikt för de beslut som tas av politikerna visar 
studien. För att mängden budgetinformation inte ska bli för stor bör denna filtreras i 
mesta möjliga mån, samtidigt är det relevant att all personal får en övergripande bild av 
det ekonomiska läget verksamheten befinner sig i. 
 
 

5.2.3 Accountability 
 
Den kanal Beer (1985) benämner accountability används av det operationella systemet 
(system 1) för att sprida information till management systemet som allokerar och fördelar 
resurser (system 3). Denna informationskanal visas i figur 5-1 som en rak linje genom de 
operationella systemen till system 3. Det framkom under våra intervjuer att denna 
informationsspridning består av information rörande det dagliga arbetet, frånvaro av 
personal, tillfälliga förändringar i det dagliga arbetet, förändrade rutiner för boende samt 
händelser under arbetspassen. De anställda lägger sina scheman i samråd med övriga, 
sedan informeras ansvarig chef om arbetsschemat för den kommande perioden. Detta 
innebär att de anställda i stor utsträckning kan påverka denna del av sitt arbete. Detta 
tolkade vi utifrån vår empiriska studie. Samtliga respondenter var nöjda med de 
informationssätt de använder för att informera ansvarig chef, i dagsläget sker detta 
muntligt via direktkontakt, telefon, eller skriftligt via lappar, även detta framkom under 
den empiriska studien. 
 
En skillnad som framkom under intervjuerna, var hur kommunikation sker mellan 
anställda och ansvarig chef. Skillnaden bestod i att ansvarig chef föredrog att få 
information i möjligaste mån skriftligt medan de anställda föredrog att ge informationen 
muntligt. Groth (1999) menar att människan över tiden glömmer bort den muntliga 
information, däremot består den skriftliga informationen. En 100 år gammal bok är exakt 
samma idag som då, boken har inte ”glömt” någon information. Robbins (2003) skriver 
att en nackdel med muntlig information är att den kan förvanskas i jämförelse med det 
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ursprungliga meddelandet. Det framkom att en möjlig risk för kommunikationsmissar kan 
uppstå, vissa delar av den muntliga informationen förloras och måste lämnas på nytt. 
Detta blir tidskrävande och kan innebära konsekvenser för verksamheten om viktig 
information har förlorats. Vi har kommit fram till att detta skulle innebära att 
verksamheten drabbas då personal måste lämna sina arbetsuppgifter för att lämna 
informationen på nytt till ansvarig chef. Resultatet kan bli att informationsspridningen tar 
längre tid än det ursprungligen var tänkt.  
 
 

5.2.4 Filtrering av information från det koordinerande organet 
 
Vi tolkar att den ansvarige chefen sprider information om frånvaro av anställda och det 
dagliga arbetet etc. i den kanal Beer (1985) benämner filtrering av information från det 
koordinerande organet S2. Denna informationskanal visas i figur 5-1 som en rak linje 
från både den operationella och management delen, den sicksackade delen är filtret. 
Filtrering sker genom att information filtreras så att rätt information hamnar hos rätt 
person, detta reducerar informationsmängden till de anställda. Vår studie visar att den 
ansvarige chefen är filter och förstärkare enligt Beers modell. Ansvarig chef filtrerar och 
förstärker den information som denne anser är väsentlig för de anställda. Denna filtrering 
eller förstärkning kan även ske om samma information ges vid flera olika 
informationstillfällen. Flertalet av de anställda upplevde att den information som lämnas 
av ansvarig chef är filtrerad. Det vill säga det som berör alla t.ex. budget, får alla del av. 
Det som gäller en specifik avdelning får endast den berörda avdelningspersonalen ta del 
av.  
 
När individer får mer information än de kan ta emot, sorterar, väljer, ignorerar och 
glömmer vi bort information (Robbins, 2003). Groth (1999) menar att detta beror på att 
människan endast kan ta emot och tolka begränsad mängd av information samt att 
människan har en begränsad lagringskapacitet för närminnet. Detta leder till att vi inte 
klarar av hur mycket information som helst. Vi har kommit fram till att det därför är av 
stor vikt för ansvarig chef att filtrera information och genom detta reducera risken för 
informationsöverflöd till de anställda. Detta informationsöverflöd kan leda till att 
information missförstås eller försvinner i den stora mängd information som sprids. Detta 
ledar till att ansvarig chef har en viktig roll att filtrera och förstärka den information de 
anställda får för att minska informationsmängden. 
 
Ny information eller tolkningar av denna muntliga information kan läggas till eller tas 
bort från den ursprungliga informationen. Förvanskad information kan leda till allvarliga 
konsekvenser för en organisation förklarar Robbins (2003). Det kan finnas en risk att 
detta leder till att information förvanskas och de anställda får inte del av samma 
information. Detta i sin tur kan leda till problem senare i arbetet för de inblandade. De 
anställda utgår från den information de tagit del av utan att vara medvetna om att den kan 
vara förvanskad och felaktig. Detta kan leda till allvarliga brister inom det dagliga 
arbetet. 
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5.3 Informationsspridning 
 
Nonaka, Konno & Toyama (2000) delar in ba (existentiell plats) i olika grupper, 
Originating ba, Dialoguing ba, Systemising ba, Exercising ba (figur 5-2). Dessa finns 
beskrivna i teoriavsnittet 3.2. Vår studie visar att organisationen arbetar på ett sätt som 
tydligt följer Nonaka et als resonemang om hur en organisation sprider information och 
delger kunskap genom att använda olika forum. Att bygga, använda och underhålla dessa 
ba är en viktig del för en organisation för att kunna skapa och bibehålla kunskap. 
 

 
Figur 5-2 Fyra typer av ba, Originating Ba, Dialoguing Ba, Systemising Ba samt Exercising Ba. Ba är 
den existentiella plats där kunskap och information utbyts och inhämtas. Dessa ba definieras av 2 
dimensioner, typ av interaktion samt typ av media (Nonaka, Konno & Toyama, 2000). 

5.3.1 Originating ba 
 
Originating ba innebär öga mot öga kommunikation mellan enskilda individer enligt 
Nonaka, Konno & Toyama (2000). Vi tolkar att den typ av ba som används inom 
arbetsplatsen är direktkommunikation vid träffar mellan anställd och ansvarig chef vid 
t.ex. medarbetarsamtal och dagliga samtal. I detta ba är informationen dubbelriktad 
mellan dem, här finns information som lämnas av anställd till chef om t.ex. 
ledighetsansökan. Ansvarig chef använder detta ba för att informera och samtala direkt 
med enskild anställd. I vår studie har vi tolkat att detta är ett viktigt ba, eftersom det 
minimerar riskerna för missförstånd mellan de parter som kommunicerar, de kan fråga 
om det är något de inte förstår. Två av de anställda föredrog denna typ av 
informationsspridning eftersom kommunikationen blir snabbare enligt dem, de får och 
kan ge information samtidigt. Den ansvariga chefen däremot upplevde att viss 
information kunde förloras genom den muntliga öga mot öga kontakten då denne tar del 
av stor mängd information från flera anställda under en kortare tidsperiod.  
 
Groth (1999) talar om kommunikationsbandbredd, det vill säga människans förmåga att 
ta till sig och tolka information är begränsad. Skriven kommunikation finns kvar och vid 
frågetecken finns möjlighet att gå tillbaka och kontrollera informationen (Robbins, 2003). 
Groth menar även att hur vi kan lagra denna information på ett effektivt sätt är av största 
vikt, han talar om detta som minneskapacitet. Robbins menar att fördelen med muntlig 
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kommunikation är dess snabbhet och möjlighet till omedelbar feedback vid osäkerhet, vid 
osäkerhet kan informationen korrigeras i ett tidigt stadium. 
 
Ansvarig chef föredrar däremot skriftlig information då informationsmissar kan undvikas 
i möjligaste mån. Skillnaden mellan hur de anställda och chef vill ta emot och ge 
information vid informationsspridning ser vi som en viktig del i kommunikationen mellan 
dessa parter. Vi tolkar att den muntliga informationen kan skapa ett visst informations-
överflöd hos ansvarig chef då denne måste komma ihåg vad de anställda lämnat för 
muntlig information. Vi har även gjort tolkningen att de anställda upplever denna 
kommunikation som den mest effektiva eftersom den är snabb och de får omedelbar 
feedback att informationen är mottagen och tolkad. De anställda ser till sitt ärende och 
reflekterar inte över att andra lämnat eller kommer att lämna ytterligare information till 
den ansvarige chefen. Vi ser förbättringsmöjligheter i denna kommunikation då den kan 
effektiviseras, den snabba muntliga direktkommunikationen måste finnas kvar men ett 
stöd för ansvarig chef är att direkt skriva ner informationen och lagra denna på papper 
eller elektroniskt.  
 
 

5.3.2 Dialoguing ba 
 
Dialoguing ba innebär öga mot öga kommunikation mellan en grupp av individer 
Nonaka, Konno & Toyama (2000). Detta innebär att en grupp individer kommunicerar, 
vår tolkning är att detta sker på fikaraster och arbetsplatsträffar. Där kan alla uttrycka 
åsikter, ta upp frågor och funderingar med övriga anställda och ansvarig chef. När detta 
ba används når informationen ut till en stor grupp individer vid samma tillfälle, alla 
närvarande tar därigenom del av samma information.  
 
Detta ba används i första hand av ansvarig chef för att delge de anställda om t.ex. 
nyanställningar och ekonomi på arbetsplatsträffar. Det kan även användas av de anställda 
för att föra fram åsikter och funderingar som rör frågor på arbetsplatsen. Genom detta ba 
får de anställda lära sig nya arbetsmoment av en sjukgymnast, arbetsterapeut eller av en 
arbetskollega som tagit del av utbildningen tidigare. Detta innebär att de lär sig genom att 
dela kunskap, diskutera och får information om nya arbetsmoment. Detta informationssätt 
ansåg de flesta respondenter var ett bra sätt eftersom de både får se, lyssna och prova nya 
arbetsmoment. Nonaka et al menar att detta ba medvetliggör den tysta kunskapen hos 
individer och denna kunskap kan delas mellan en grupp av individer. Ny kunskap skapas 
genom att omvandla och kombinera individuella kunskaper inom en grupp (Choo, 1998). 
 
Nonaka et al (2000) menar att utbyte av kunskap och interaktioner mellan människor är 
en viktig grund för att kunna vidareutveckla sina kunskaper. Robbins (2003) menar att en 
medlem med hög status kan med negativa eller positiva åsikter påverka gruppen som 
helhet, detta handlar om den status medlemmar i en grupp får av övriga medlemmar. Vi 
ser både för och nackdelar i användandet av detta ba för utbildning. Fördelen är att de 
anställda får prova på och se och lära nya moment, de kan ta hjälp av varandra och känna 
en samhörighet. Vi kan se en nackdel, om inte alla i gruppen är positiva till utbildningen 
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kan denna person eller personer förstöra för resterande del av gruppen om alltför stora 
grupper utbildas samtidigt. 
 
Öga mot öga kommunikation till en grupp är det mest effektiva informationssättet för att 
sprida information till ett stort antal personer samtidigt finns en risk med groupthink 
(grupptryck) där människan blir begränsad av andra från att säga sin åsikt, man vill inte 
sticka ut från mängden visar Robbins (2003). Vi ser en fördel att använda detta ba för att 
många informeras samtidigt och vid diskussion under ett möte kommer åsikter och 
funderingar fram, missförstånd kan klaras ut direkt. Detta innebär att risken för 
missförstånd och misstag minimeras. En nackdel med detta ba kan vara att det begränsar 
personer att ta upp frågor och funderingar som känns svåra att ställa inför en grupp 
människor.  
 
 

5.3.3 Systemising ba 
 
Systemising ba är enligt Nonaka, Konno & Toyama (2000) ett virtuellt forum som 
används av flera individer. Inom den verksamhet där vi utfört vår empiriska studie finns 
ett intranät som Luleå Kommun tillhandahåller all sin personal. Vår tolkning är att detta 
ba måste vara inarbetat och användas kontinuerligt för att vara ett effektivt forum för 
informationsspridning. Används det inte regelbundet blir informationen inaktuell när den 
når de anställda. Ett problem med detta ba enligt samtliga respondenter är att det finns för 
få datorer att tillgå. I dagsläget finns inte några datorer på de olika avdelningarna utan de 
anställda måste lämna avdelningen för att kunna använda datorn. Enligt de flesta 
respondenter har det funnits ett stort motstånd till datorn när denna infördes för cirka 6 år 
sedan, dock har motståndet minskat något enligt samtliga respondenter.  
 
Nonaka et al beskriver hur deltagare kan utbyta relevant information och föra en dialog 
med hjälp av datorn. Genom detta virtuella forum kan individerna samla, delge kunskap 
och information på ett effektivt sätt mellan varandra. Groth (1999) menar att en viktig del 
av informationsspridningen är att den finns lättillgänglig, den ska finnas inom ett 
armlängdsavstånd, han menar att man ska nå informationen utan att lämna skrivbordet 
(the law of arm´s length). Det skrivna ordet är mer genomtänkt och välformulerat än det 
sagda ordet (Robbins, 2003). Robbins talar om vikten av att välja rätt forum för att sprida 
olika typer av information, viktig information bör ges öga mot öga medan mer allmän 
information kan ges skriftligt via bulletiner eller anslagstavlor. Vi har kommit fram till att 
när de anställda tar del av samma information via detta ba minskar risken för 
informationsmissar som kan uppstå vid muntlig informationsspridning. Detta ba används 
enligt vår mening bäst för att sprida allmän information till de anställda. Vi ser intranätet 
som en elektronisk anslagstavla där viktig information inte bör läggas ut då det finns risk 
att den försvinner bland en stor mängd övrig information.  
 
Det är av stor vikt att människan repeterar och övar sig på nya moment då vi glömmer 90 
% av ny information inom 18 sekunder (Groth, 1999). Groth anser att en obegränsad 
mängd av information kan lagras utanför den mänskliga hjärnan i och med den nya 
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informationstekniken. Robbins skriver att människan kan lära sig ny kunskap och nya 
färdigheter genom observation och prova på handling. Nonaka et al menar att explicit 
kunskap omvandlas till tyst kunskap genom ”learning by doing”. Ett problem kan vara att 
datorn inte används kontinuerligt, varje gång blir att börja från början för de anställda. 
För att de anställda ska ha en positiv känsla när de använder datorn bör den enligt oss 
vara lättillgänglig och enkel att använda. Vår tolkning är att detta är ett kraftfullt ba om 
det används fullt ut med sina funktioner. När de anställda och ansvarig chef i 
verksamheten använder datorn och andra tekniska hjälpmedel vid informationsspridning 
är det ett krav att det finns tillräcklig teknisk utrustning. De berörda bör få tillräcklig 
utbildning och ha tillgång till datorer för att de ska känna trygghet med denna del av sitt 
arbete.  
 
 

5.3.4 Exercising ba 
 
Exercising ba är de virtuella forum enskilda individer använder t.ex. telefon enligt 
Nonaka, Konno & Toyama (2000). Vi har tolkat att inom arbetsplatsen där vår empiriska 
studie utförts används e-mail och telefon, som forum inom detta ba. Det framkom under 
intervjuerna att respondenterna såg en nackdel med e-mail. Detta berodde på att Luleå 
Kommun skickar ut massutskick till alla anställda oavsett om de berörs av informationen 
eller inte. Allt större mängder information cirkulerar inom företag och de anställda får 
lägga ner allt mer tid på att sortera ut relevant information (Gustavsson, 2002).  
 
Awad & Ghaziri (2004) nämner att i dagens samhälle lider de flesta organisationer av 
informationsöverflöd, allt större mängder information sprids och det blir allt svårare att 
selektera den väsentliga informationen. Woolridge & Jennings (1998) hävdar att vi 
dagligen får stora mängder med information men endast en bråkdel av denna är relevant 
för mottagaren. Författarna menar att vi måste sortera ut den relevanta informationen vi 
behöver för att kunna fokusera på denna. Groth (1999) talar om att information ska finnas 
lättillgänglig för att kunna ta del av den på ett effektivt sätt.  
 
Detta innebär att idén med att använda e-mail på ett effektivt sätt faller, vår tolkning är att 
risken för informationsöverflöd kraftigt ökar för alla inblandade genom massutskick av 
mail. De flesta anställda kontrollerar sin e-mail sällan enligt vår mening (1-2 gånger i 
månaden) och i dagsläget var respondenterna eniga om att i stort sett ingen relevant 
information skickades ut via e-mail. Information som sprids via e-mail måste filtreras för 
att den anställde effektivt ska kunna ta tillvara relevant information. Ska organisationen i 
framtiden använda e-mail som ett informationssätt bör den informationen filtreras för att 
bli relevant för mottagaren. Beer (1985) beskriver hur information kan filtreras i sin 
modell över VSM.  
 
Vi har tolkat att bristen på datorer och svårigheten att avsätta tid för det datorbaserade 
arbetsuppgifterna är största problemet till att detta ba inte används fullt ut. Det finns en 
önskan från samtliga respondenter att få fler datorer till verksamheten (det bör finnas 
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minst en dator på varje avdelning). Vi har tolkat att detta skulle underlätta 
datoranvändningen både med tanke på tidsaspekten och på verksamheten i stort.  
 
 

5.3.5 Informationsforum utanför specifik grupp av ba 
 
Ett antal av de informationsforum som används inom organisationen var svåra att placera 
in i någon specifik grupp av ba. Dessa informationsforum var postfack, anslagstavla, 
dokumentpärm och förslagslåda. Dessa informationssätt innebär envägskommunikation 
både till en individ och till en grupp av individer. Det har framkommit under våra 
intervjuer att ett fåtal av dessa informationssätt inte används i någon större utsträckning. 
Däremot används ett av dessa forum dagligen då de anställda kontrollerar sina personliga 
postfack vid in- och utstämpling.  
 
En majoritet av respondenterna läste sällan i dokumentpärmen med minnesanteckningar 
från arbetsplatsträffarna. Respondenterna frågade hellre sina arbetskamrater vad som 
tagits upp, diskuterats och beslutats på arbetsplatsträffen. Robbins (2003) menar att den 
muntliga kommunikationen är snabb och ger feedback, däremot kan informationen 
förvanskas när den passerat genom flera individer som tolkar och översätter 
informationen. I denna informationsöverföring kan vi se en möjlig risk med att den 
information som lämnas kan vara förvanskad. Däremot nämnde inte respondenterna 
något om detta. Tvärtemot ansåg respondenterna att det var ett snabbt och effektivt 
informationssätt att hålla sig uppdaterad. Vår tolkning är att den information som skrivs i 
dokumentpärmen inte är av någon större relevans för de anställda, därför påverkar inte 
denna information det dagliga arbetet i någon större grad.  
 
 

5.4 De anställdas informationsbehov 
 
Samtliga tillfrågade undersköterskor svarade att den mest relevanta informationen de 
behöver för att utföra det dagliga arbetet kommer från sjuksköterskorna och 
arbetsterapeuter. Denna information gäller de boendes hälsa och omvårdnad. Denna 
kommunikation sker enligt respondenterna muntligt och skriftligt, den delges dagligen 
under arbetspassen och lämnas vid behov under arbetsplatsträffar och internutbildningar. 
Informationen består av medicineringsanvisningar, sjukdomar samt rehabiliterings-
program svarade samtliga tillfrågade undersköterskor.  
 
Denna information kommer från systemets omgivning som är en viktig del för en 
verksamhets överlevnad (Beer, 1985). Studien visar att denna information kommer från 
den lokala omgivningen eftersom sjuksköterskor och arbetsterapeuter inte tillhör samma 
verksamhet som undersköterskorna. Dessa arbetskategorier har en egen ansvarig chef 
men arbetar inom samma arbetsplats som respondenterna. Vi benämner denna 
kommunikation horisontell informationsspridning mellan lokal omgivning och 
kärnverksamhet. Detta utgår från Beers beskrivning av systemet och dess omgivning. 
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Denna horisontella informationsspridning sker från sjuksköterskor och arbetsterapeuter 
till de anställda undersköterskorna. Studien har visat att denna information är 
grundläggande för att de anställda ska kunna utföra sina huvudsakliga arbetsuppgifter, det 
vill säga vårda och rehabilitera de boende. Robbins (2003) menar att den horisontella 
kommunikationen finns mellan medlemmar inom samma hierarkiska nivå, den är viktig 
för att spara tid och koordinera arbetet. Vidare anser Robbins att den vertikala 
informationsspridningen är av större vikt för de flesta anställda än den horisontella för en 
verksamhet. Författaren ställer sig frågan varför det finns ett behov av horisontell 
kommunikation om den vertikala kommunikationen är effektiv?  
 
Den skillnad vi ser i jämförelse med Robbins teori är att den horisontella informationen i 
den undersökta verksamheten inte bara är till för att koordinera arbetet. Vi har kommit 
fram till att utan denna information från sjuksköterskor och arbetsterapeuter fungerar inte 
den dagliga verksamheten. I vår empiriska studie framkom att denna horisontella 
informationsspridning var av större relevans för de anställda än den vertikala. Med detta 
tolkar vi att det inte är ansvarig chef som informerar om medicinering, omläggningar och 
omvårdnaden av de boende, utan denna horisontella information kommer från 
sjuksköterskor och arbetsterapeuter. Vår tolkning är att sjuksköterskor och 
arbetsterapeuter har en viktigare roll än ansvarig chef för det dagliga omvårdnadsarbetet. 
Vi ser en skillnad mellan Robbins (2003) teori och det som framkommit i vår empiriska 
studie. 
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6 Slutsats  
 
I slutsatsen redogör vi resultatet av vårt arbete. Vi avslutar detta avsnitt med förslag på 
vidare forskning inom detta ämne.  
 
Syftet med detta arbete var att undersöka hur personalen upplever 
informationsspridningen inom en organisation. Några viktiga frågeställningar vi ställde 
oss för att få svar på vårt syfte var: 
 

 Vilken information upplever personalen som relevant? 
 Vilka informationskanaler används inom organisationen för att sprida 

information. Vilka informationskanaler vill personalen helst få och ge information 
genom? 

 Hur vill personalen få information och hur ges den via de olika informations-
kanalerna i dagsläget? 

 Hur tar personalen inom en organisation del av den information de behöver för sitt 
dagliga arbete?  

 
I vår undersökning kom vi fram till att de forum/informationskanaler som används för att 
sprida information inom verksamheten är träffar i grupp, individuella träffar samt 
virtuella forum. De anställda föredrar de forum där muntligt öga mot öga information ges, 
de upplever att de virtuella forumen som används för informationsspridning är för få och 
svårhanterliga.  
 
I vår undersökning har vi kommit fram till att de anställda upplever att den viktiga 
information som krävs för att vårda och rehabilitera de boende kommer från 
sjuksköterskor och arbetsterapeuter (den horisontella informationsspridningen). De 
anställda upplevde att den information som kommer från ansvarig chef är av mer allmän 
karaktär (den vertikala informationsspridningen) och inte av samma relevans som den 
horisontella.  
 
Vi har sett en tydlig skillnad inom den vertikala informationsspridningen, den 
neråtgående informationen sprids både muntligt och skriftligt av ansvarig chef, dock 
föredrar de anställda att få informationen muntligt. I den uppåtgående informationen 
föredrar de anställda att ge information muntligt medan ansvarig chef föredrar skriftlig 
information. Hur människor tar till sig och vill få information är viktig att ta hänsyn till 
när information ska spridas inom en verksamhet. 
 
Vi har kommit fram till att de anställda tar till sig den information som just de anser sig 
behöva, den övriga informationen som de anser är orelevant lägger det åt sidan och fäster 
ingen större vikt vid denna. Ansvarig chef vill gärna förmedla så mycket information som 
möjligt denne kan till de anställda, trots att en stor del av denna information inte var av 
någon större vikt för de anställda. 
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6.1 Förslag på fortsatt forskning 
 
Då vi har fokuserat vårt arbete på hur och vilken information som sprids inom en 
organisation samt hur denna informationsspridning upplevs av personalen kan en 
inriktning på vidare forskning vara att studera hur organisationer använder sig av virtuella 
hjälpmedel för att sprida information både inom organisationen och med sin omgivning. 
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Intervjufrågor för empirisk studie – Ansvarig chef 
 
Inledande frågor  
1. Vilka arbetsuppgifter har du på arbetsplatsen? 
 
2. Hur länge har du varit anställd på arbetsplatsen? 
 
Informationskanaler 
3. På vilket/vilka sätt får du information från dina anställda? 
 
4. Vad anser du om dessa informationssätt? 
 
5. På vilket/vilka sätt ger du information till dina anställda? 
 
Informationsbehov 
6. Vilken information ger du på din arbetsplats?  
 
7. Anser du att du ger den information som är relevant för att dina anställda ska 

kunna utföra dina arbetsuppgifter? Vilken typ av information är detta? 
 
8. Vilken sorts information ger du för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter? 
 
9. Hur ser du på utvecklingen av informationsmängden under den tid du har arbetat 

som ansvarig? (Har informationen ökat/minskat eller samma?) 
 
Kunskapsutveckling 
10. Ger ni någon vidareutbildning inom arbetet, hur och i så fall vilken typ av 

utbildning? 
 
11. Om du inför nya arbetsmoment/ny teknik? Hur lär ni ut dessa? 
 - Utbildning 
 - Läsa in själv 
 - Lära, prova och testa 
 - Studera andra 
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Intervjufrågor för empirisk studie - Anställda 
 
Inledande frågor  
1. Vilka arbetsuppgifter har du på arbetsplatsen? 
 
2. Hur länge har du varit anställd på arbetsplatsen? 
 
Informationskanaler 
3. På vilket/vilka sätt får du information från din överordnade? 
 
4. Vad anser du om dessa informationssätt? 
 
5. På vilket/vilka sätt ger du information till din överordnade? 
 
Informationsbehov 
6. Vilken information får du på din arbetsplats?  
 
7. Anser du att du får den information som är relevant för att kunna utföra dina 

arbetsuppgifter? Vilken typ av information är detta? 
 
8. Vilken sorts information behöver du för att utföra dina arbetsuppgifter? 
 
9. Om du inte kan närvara vid ett planerat informationstillfälle, hur gör du då för att 

ta igen den missade informationen? 
 
10. Hur ser du på utvecklingen av informationsmängden under den tid du har varit  

anställd? (Har informationen ökat/minskat eller samma?) 
 
Kunskapsutveckling 
11. Får ni någon vidareutbildning inom arbetet, hur och i så fall vilken typ av 

utbildning? 
 
12. Hur lär du dig nya arbetsmoment/ny teknik? 

- Utbildning 
- Läsa in själv 
- Lära, prova och testa 
- Studera andra 

 


