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Abstract: The aim of this Master’s thesis is to examine the environ-

mental scanning by the employees and politicians at the cen-
tral administration at the County Council of Kalmar län. The 
background of the study is the closing of the administration 
library in January 2003, which gave more tasks to the hospi-
tal libraries of the County Council. 

     The main questions of this study concerns the information 
needs of the employees and politicians, what electronic 
sources they prefer to use to satisfy those needs and if they 
are experiencing a need for more support and help, from a li-
brarian or by the development of a common catalogue of hy-
perlinks.  
    All 104 persons in the population were asked to answer a 
questionnaire on the Intranet. The task was performed by 60 
persons. Six persons in leading positions were interviewed.  
    The examples of information needs were collected and or-
ganized according to the PEST-model.  
    The result of this questionnaire shows that about half of 
the population would, at least partly, like more help in in-
formation seeking, but only five percent totally agrees. No 
one of the interviewees firmly agrees with the idea of a li-
brarian to help with information seeking. Their view is that 
the quantitative part of the environmental scanning is work-
ing fine and the problem is to avoid information overload.  
    There was a slightly bigger interest in the idea of a com-
mon catalogue of hyperlinks.  
    Finally the electronic resources used by the respondents 
were compared to the common link catalogue of the hospital 
libraries.  
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1 Inledning 
 
För några år sedan beslutade Landstingsfullmäktige i Kalmar län att lägga ned sitt för-
valtningsbibliotek som en del av ett större besparingsarbete. Förvaltningsbiblioteket var 
inrymt i landstingets centralkansli och hade till uppgift att ge hjälp och stöd åt hela 
landstinget. En av dess främsta uppgifter var att hjälpa landstingets politiker och tjänste-
män med underlag för utredningar och beslut. Förvaltningsbibliotekets verksamhet upp-
hörde vid årsskiftet 2002/2003. Samlingen gallrades kraftigt och återstoden flyttades till 
sjukhusbiblioteket i Kalmar. Det gamla förvaltningsbibliotekets uppgifter övertogs av 
länets tre sjukhusbibliotek i Kalmar, Oskarshamn och Västervik.  
 
Men besparingarna var inte över utan följdes av en tid med neddragningar och för-
ändringsarbete. 2004 tillsattes en utredning med uppdrag att utforma förslag för att 
minska sjukhusbibliotekens kostnader (exklusive hyreskostnader) med femtio procent.1 
Under dessa omständigheter var det svårt för sjukhusbiblioteken att utveckla sin service 
gentemot förvaltningsbibliotekets gamla användare och följden blev att politiker och 
tjänstemän på landstingets centralförvaltning numera får klara sin informations-
försörjning på egen hand utan hjälp från bibliotekarier. 
 
Det är här denna uppsats tar vid. Chefen för sjukhusbiblioteken i Kalmar län har gett 
mig i uppdrag att utreda hur sjukhusbiblioteken bättre kan ge hjälp och stöd till lands-
tingets tjänstemän och politiker. Detta är i första hand tänkt att ske genom att en särskild 
tjänst inrättas och genom att intressanta informationsresurser samlas på en särskild sida 
på landstingets intranät. För att dessa satsningar ska vara verkningsfulla måste först någ-
ra frågor besvaras. Hur fungerar informationsförsörjningen idag? Finns det överens-
stämmelse mellan informationsbehov och informationsanvändning? Hur stort behov av 
ytterligare hjälp och stöd upplever centralförvaltningens tjänstemän och politiker och 
vad efterfrågar de? Denna uppsats syftar till att försöka utreda detta. 
 

1.1 Problemformulering 
 
Att bibliotek och bibliotekarier är en viktig resurs för sin organisation är ett centralt an-
tagande inom Biblioteks- och informationsvetenskap. Organisationen som undersöks i 
denna studie har dock förlorat denna stödresurs och livet har fortgått utan den i över tre 
år. Detta väcker intressanta frågor om vad som händer en organisation som förlorar en 
viktig stödfunktion för sin informationshantering. Nedläggningen har rimligtvis inne-
burit nya krav på organisationens medlemmar, utan att deras ordinarie uppgifter mild-
rats. 
 
Två huvudscenarier är tänkbara: dels att medlemmarna utvecklar sina färdigheter och 
gör den gamla stödfunktionen onödig, dels att sökning och bearbetning av information 
blir eftersatt, vilket i längden kan leda till sämre beslutsunderlag.  
 
Ett bibliotek innebär i sig inte någon omvärldsbevakning men kan som samlare av in-
formationsresurser ha en viktig roll att spela för organisationsmedlemmarnas omvärlds-
                                                 
1 ”Uppdrag om översyn av biblioteksverksamheten inom Landstinget i Kalmar län” (2004) Uppdragsdi-
rektiv utfärdade av landstingsdirektören 2004-01-02 
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bevakning, såväl den övergripande systematiska omvärldsbevakningen, som den var-
dagliga informationssökningen.  
 
Under de år Landstinget i Kalmar län har saknat förvaltningsbibliotek har den tekniska 
utvecklingen varit snabb och Internets utbredning och användning har ökat. Allt mer 
information görs tillgänglig via Internet och sökmotorerna är i ständig utveckling. Detta 
medför ökade möjligheter för den enskilde tjänstemannen att finna den information 
han/hon behöver. 
 
Denna uppsats saknar empiriskt material om hur landstingets informationsförsörjning 
och omvärldsbevakning fungerade på förvaltningsbibliotekets tid och gör därför inte 
anspråk på att skildra denna process men den utgör en intressant bakgrund till dagens 
situation. Hur fungerar informationssökningen/omvärldsbevakningen inom Landstinget 
i Kalmar län idag? Finner dess tjänstemän och politiker den information de behöver? 
 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka tjänstemäns och politikers syn på befintliga 
informationsresurser och behovet av ytterligare hjälp och stöd med att hitta och bearbeta 
den information de behöver i sin omvärldsbevakning. För att uppnå detta undersöks 
även organisationsmedlemmarnas informationsbehov, med hjälp av PEST-analys, och 
deras informationsanvändning. Detta kommer att användas för ett resonemang om be-
hovet av utökad hjälp och stöd samt förbättringar av befintliga resurser.  
 
Detta sammanfattas i följande frågeställningar: 

• Vilket informationsbehov finns hos centralförvaltningens tjänstemän och politi-
ker? 

• Vilka informationsresurser används av centralförvaltningens tjänstemän och po-
litiker? 

• Vilken hjälp upplever centralförvaltningens tjänstemän och politiker att de be-
höver?  

 

1.3 Avgränsningar 
 
Undersökningens population har avgränsats geografiskt och yrkesmässigt. Geografiskt 
genom att den bara undersöker de politiker och tjänstemän som arbetar i Landstings-
huset, Strömgatan 13 i Kalmar, i denna uppsats kallad centralförvaltningen. I denna 
fastighet arbetar knappt 130 personer. Populationen har sedan avgränsats ytterligare 
beroende på befattning, där målet varit att varje respondent ska vara på sekreterarnivå 
eller högre2, och placering i organisationen. 
 
Populationen utgörs huvudsakligen av Landstingsdirektörens stab, dit även de båda pro-
jektgrupperna Vård-IT och Elvis (effektiv läkemedelprocess i vård och samhälle) räk-
nats. Totalt har 59 personer från dessa enheter tillfrågats.3 Till dessa kommer lands-
                                                 
2 I Landstinget i Kalmar läns terminologi betecknar ”sekreterare” en befattning med handläggaransvar 
och det är i denna mening ordet används i denna uppsats. 
3 De olika enheterna presenteras närmare i avsnitt 3.2 
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tingets politiska sekreterare, landstingsråd och andra förtroendevalda som förfogar över 
kontor i huset. Totalt har 24 personer ur denna kategori tillfrågats. Även de för-
valtningsledningar som har verksamhet i huset (Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, 
Primärvårdsförvaltningen samt Tandvårdsförvaltningen) har tillfrågats. Totalt har 18 
personer från dessa enheter tillfrågats. Även de tre anställda på Landstingsrevisionen – 
som har en självständig ställning gentemot övriga enheter men har sin verksamhet i hu-
set - har deltagit. Detta innebär en summa på 104 tillfrågade personer på utvalda platser 
i organisationen.  
 
Denna studie är även avgränsad i fråga om media. Jag intresserar mig här enbart för 
skriftlig information och studien har en klar tonvikt på elektroniskt tillgänglig informa-
tion.  
 
Min studie har även kommit att avgränsas genom att jag endast redovisar tidigare forsk-
ningsresultat från studier av svenska organisationer. Visserligen har utländska studier 
visat att omvärldsbevakning ökar effektiviteten för sjukvårdsinrättningar men dessa 
studier utgår inte från en offentlig vård av svensk modell.4 Dessutom har dessa forskare 
undersökt sjukhus som självständiga organisationer istället för att som jag intressera 
mig för deras gemensamma ledning. Detta har gjort att internationell forskning på om-
rådet inte bedömts vara särskilt relevant.  
 

1.4 Centrala begrepp 
 
Information är ett centralt begrepp i denna uppsats. I likhet med Castells ansluter jag 
mig till Porats definition: ”Information är data som har organiserats och kom-
municerats”.5 Denna studie behandlar dock bara en mycket smal del av informations-
begreppet och en snävare definition kan vara praktisk. Där inte annat sägs syftar ordet 
”information” på skriftligt organiserade data framställda utanför den egna organisa-
tionen som beskriver tendenser och förhållanden av betydelse för organisationens verk-
samhet.6  
 
Redan i min användning av ordet information förutsätts alltså en praktisk användbarhet 
men likafullt finns ordet informationsbehov att förhålla sig till, här använt på organisa-
tionsnivå. Choo beskriver termen ”informationsbehov” som ”omvärldsbevakningens 
fokus”7 det vill säga de områden som organisationen bedömer som viktiga för sin över-
levnad och utveckling och ägnar sin uppmärksamhet. Mitt informationsbehovsbegrepp 
är något vidare. Dels eftersom ett informationsbehov kan vara omedvetet eller känt bara 
av delar av organisationen. Dels eftersom det kan finnas områden som bedöms som vik-
tiga men av olika skäl inte bevakas.  

                                                 
4 Subramanian, Ram; Kumar, Kamalesh; Yauger, Charles (1994) The scanning of task environments in 
hospitals: An empirical study. Journal of Applied Business Research, Fall94, Vol. 10 nr 4, s. 104- 115 
5 Efter Castells, Manuel (2000) Informationsåldern. Ekonomi, samhälle och kultur. Band 1: Nätverksam-
hällets framväxt Göteborg: Daidalos s. 40 
6 Detta betyder givetvis inte att mitt personliga informationsbegrepp är lika smalt. Däremot innebär det att 
om muntlig information förekommer i uppsatsen kommer detta att påpekas särskilt.  
7 Choo, Chun Wei. (2001). “Environmental Scanning as Information Seeking and Organizational Learn-
ing.” Information Research 7, no. 1, s. 2 (min paginering och direktöversättning av begreppen) 
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Informationsbehov är alltså här använt som en profil av fenomen och tendenser som 
påverkar organisationens uppgifter och möjligheter och som organisationen kan anpassa 
sig efter om dess omvärldsbevakning upptäcker fenomenet i tid.  
 
Med informationsanvändning avses i denna uppsats vilken information organisationen 
väljer att uppmärksamma, det vill säga mot vilka källor organisationens medlemmar 
riktar sin informationssökning. Ett annat ord för att beskriva informationsanvändning 
vore ”käll-användning”. I Choos begreppsarsenal motsvarar mitt informationsanvänd-
ningsbegrepp närmast begreppet ”Information seeking”.8 
 
Omvärldsbevakning kan sammanfattas som den insamling, bearbetning och interna del-
givning som en organisation utför för att fungera optimalt i förhållande till sin omvärld. 
Det finns flera olika begrepp och beskrivningar av omvärldsbevakning och dess intres-
seområden. Dessa diskuteras närmare i kapitel 5. 
 
PEST-modellen är ett verktyg för omvärldsbevakning genom att sammanfatta faktorer 
av betydelse i omvärlden. Namnet är bildat av begynnelsebokstäverna i de fyra kate-
gorierna: Politiska, Ekonomiska, Sociala/kulturella och Teknologiska faktorer.  
 

1.5 Disposition 
 
I nästa kapitel redogörs för några av de bedömningar som präglade utformningen och 
genomförandet av studien. Där redogörs även för PEST-analys som kan sägas utgöra en 
metodologisk utgångspunkt. Vidare redogörs för EPISTELM, ett liknande verktyg som 
här används för att problematisera PEST. 
 
I det efterföljande kapitel 3 presenteras Landstinget i Kalmar län som organisation. Jag 
redogör även för det informationsarbete som utförs inom serviceförvaltningen, närmare 
bestämt landstingets informationsenhet och sjukhusbibliotek.  
 
I kapitel 4 redogörs för tidigare forskning som rör informationshantering i landsting och 
kommuner. Dit hör även en intern undersökning av informationsbeteendet hos Lands-
tinget i Kalmar läns anställda. 
 
Kapitel 5 ägnas åt begreppet omvärldsbevakning och underrättelsecykeln. Kapitlet tar 
sin utgångspunkt ur en modell över sambandet mellan omvärlden yttre faktorer och inre 
informationsarbete.  
 
I kapitel 6 redogörs för studiens resultat. Resultaten från de båda delundersökningarna 
presenteras tillsammans. Kapitlet är organiserat efter uppsatsens frågeställningar. Viss 
tolkning av resultaten görs i anslutning till varje fråga.  
 
Kapitel 7 ägnas åt sammanfattande analys och diskussion. 
 
Uppsatsen avslutas med en sammanfattning 

                                                 
8 Ibid. 
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2. Studiens genomförande 
 
Innan en studie kan genomföras krävs en rad principiella och praktiska beslut. I detta 
kapitel redogörs för de resonemang som låg bakom besluten och fakta kring studiens 
genomförande. Som det centrala verktyget för att undersöka och strukturera bilden av 
populationens informationsbehov valdes PEST-analys. 
 

2.1 PEST- och EPISTELM-analys 
 
PEST-analys är ett verktyg för att kartlägga vilka faktorer i organisationens omvärld 
som påverkar den och som måste beaktas. Namnet kommer av en sammandragning av 
de fyra aspekter modellen innehåller: 
 
Politiska faktorer 
Ekonomiska faktorer 
Sociala- och kulturella faktorer 
Tekniska faktorer9 
 
Det finns flera olika sätt att använda modellen. Man kan till exempel använda modellen 
för att bättre förstå sina kunders beteende.10 Ett annat, mer omedelbart sätt är att betrak-
ta de fyra faktorerna som samhälleliga faktorer som direkt påverkar organisationens 
produktion och ställning. Vad händer när en ny arbetslagstiftning träder i kraft eller en 
viktig kemisk substans förbjuds? Denna form av användning är ett sätt att få en tydliga-
re bild av organisationens informationsbehov, och det är i denna form – med fokus på 
organisationen själv - som jag kommer att använda det i denna studie.  
 
En väl genomförd PEST-analys innehåller en stor mängd variabler av betydelse och det 
anses då lämpligt att begränsa dem till fem huvudvariabler inom varje område. Dessa 
kan sedan rankas och vägas gentemot varandra enligt ett poängsystem.11 Något sådant 
är dock inte aktuellt i denna undersökning då ämnet inte är prioriteringar av olika områ-
den utan att utröna vilka områden som finns och eventuellt kan medvetandegöras ytter-
ligare.  
 
Även om metoden är mycket känd och används av företag och konsulter har den inte 
undgått kritik. Frankelius medger att modellen är vidsynt men anser att den har bristan-
de precision.  

 
Man kan således säga att den är för vag för att vara praktiskt användbar. Ett annat sätt att se 
det är att den överlämnar åt användaren att fylla den med ett innehåll. Det är nog en god 
tanke men i praktiken vill företagare ha mer konkret hjälp av de verktyg de arbetar med.12 

 
För den enskilde företagaren är kanske inte PEST lösningen på alla problem men meto-
den är inte avsedd att vara en precis teknik. Metoden är avsedd för strategisk riskmini-
mering och kommer alltså att vara unik för varje produkt eller organisation.13 
                                                 
9 Dessa faktorer kallas ibland även teknologiska faktorer. Jag använder båda uttrycken synonymt.  
10 Frankelius, Per (2001) Omvärldsanalys Malmö: Liber ekonomi s. 54 
11 Norburn, David (1997) ”PEST analysis” ingår i The Blackwell encyclopedia of management. s. 189 

12 Frankelius s. 54 
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Ett liknande verktyg för att strukturera omvärldsbevakning är EPISTELM – även det är 
en förkortning av ett antal betydande faktorer.14 Dessa är: 

 
Tabell 1. EPISTELM-analys15  
 
Som synes är finns alla PEST-faktorerna med under samma namn i modellen, men den 
åskådliggör några av modellernas kännetecken. För det första finns en viss osäkerhet, 
och utrymme för tolkning och godtycke, om var olika fenomen placeras i modellen. 
Själv skulle jag placera fenomenet ”Integration” under ”sociala och kulturella faktorer”. 
Men det finns naturligtvis även en politisk sida av frågan eftersom politiska beslut fattas 
i syfte att påverka integrationen. Samma sak gäller exemplet ”tillväxt” som jag främst 
betraktar som en ekonomisk fråga. 
 
”Institutioner” och ”lagstiftning” låter sig fördelas över andra områden men ”ekologi, 
miljö och hälsa” är ett område som inte riktigt passar in i PEST-modellen. Samtidigt är 
det ett viktigt område, för företag kanske främst i betydelsen ”image” men för offentliga 
institutioner som måste göra insatser vid krissituationer har det stor reell betydelse. Om-
rådet ”media” passar inte heller riktigt in i PEST-modellen som inte lägger någon sär-
skild vikt vid organisationens anseende. Dessa båda beståndsdelar av EPISTELM-
modellen tjänar som en påminnelse om att en modell enbart är en modell och att viktiga 
faktorer godtyckligt kan utelämnas. Jag har lagt viss vikt vid miljöområdet under min 
analys och berört ämnet under mina intervjuer. Området ”Media” valde jag däremot att 
inte lägga någon vikt vid i mina intervjufrågor – Landstinget i Kalmar län prenumererar 
på pressklipp om landstinget och gör dessutom en egen sammanställning av intressant 
material i de sex tidningar som utkommer inom länet. Detta sker inom Service-
förvaltningen, och alltså utanför mitt undersökningsområde. På så vis kunde jag parera 
för de brister i PEST-modellen som jag uppmärksammats på men invändningen kvarstår 
– ingen undersökning är bättre än sina modeller och risken att något viktigt område för-
bisetts kan inte uteslutas.  
 

                                                                                                                                               
13 Norburn s. 189 
14 Melbi, Märit (2004) Offensiv Omvärldsbevakning – En nödvändig ingrediens i kommuners styrning. s. 
6f 
15 Ibid., s. 7 Exemplen är hämtade från kommunsektorn. 
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2.2 Val av metod och förberedelser 
 
Denna studie har tre frågeställningar som kan sägas belysa olika sidor av populationens 
informationshantering. Detta gör det svårare att fastslå vilken metod som är lämpligast 
då olika metoder lämpar sig olika väl för olika frågeställningar.  
 
En enkätundersökning ger bred överblick men förutsätter förhållandevis enkla frågor. 
Vid en enkät är respondentens tid och tålamod ofta begränsad och enkäten bör alltså i 
möjligaste mån ställa noggrant operationaliserade frågor. En enkätundersökning torde 
därför vara ett trubbigt redskap för att undersöka informationsbehov men en svåröver-
träffad metod att med enkla medel kartlägga informationsanvändning. 
 
Det finns också en ”demokratisk” fördel med en enkätstudie gentemot en intervjustudie, 
i synnerhet då det som i det här fallet är fråga om en totalundersökning. Eftersom fler 
tillfrågas i enkätundersökningen minskar risken att någon attityd förbises. Detta är en av 
dess fördelar oavsett frågeställning men gör enkätstudien särskilt väl lämpad att få över-
blick över hela populationens syn på behovet av ytterligare hjälp och stöd. 
 
En intervju ger större möjligheter att diskutera abstrakta begrepp genom att intervjuaren 
kan lyssna och anpassa sig till den intervjuades egna ord. Det ger också möjligheter att 
ställa följdfrågor och i högre grad få exempel som belyser förhållandet. Möjligheten att i 
en intervju anpassa sig till den intervjuades egna ord är dock inte enbart positiv. Det 
finns en risk att intervjuaren tar till sig den intervjuades synsätt i alltför hög grad och 
resultatet blir trivialt.16  
 
Intervjuformen passar alltså bättre för ett djupare resonemang om arbetsuppgifter och 
informationsbehov. Det ger också möjlighet att få mer precisa svar på frågor som behov 
av extra hjälp eller resurser.  
 
Som metod valde jag en kombinerad ansats. Denna undersökning blir både en enkät-
undersökning (för bredd) och en intervjustudie (för djup). Ett sådant förfarande kallas 
metodtriangulering och anses i vissa fall kunna ge ett kraftfullt resultat: 
 

Att kombinera olika metoder ger ett bredare dataunderlag och en säkrare grund för tolk-
ningen. Samtidigt ska man vara klar över att datamängden kan bli ohanterligt stor och pro-
jektet så tidskrävande att uppläggningen spräcker de praktiska tidsramarna. Att kombinera 
olika metoder på samma aktörer kan också få den följden att det skapas en forskningstrött-
het hos dem.17 

 
Även om utgångspunkterna och de grundläggande frågorna i de båda delundersökning-
arna liknar varandra har de alltså något olika fokus.  
 
Skiljelinjen mellan kvalitativ och kvantitativ metod går i denna uppsats inte i första 
hand mellan de båda delundersökningarna utan snarare mellan undersökningens fråge-
ställningar. Den första frågeställningen är av kvalitativ art och enkäten kom därför att 
innehålla flera öppna frågor i ämnet. Den andra frågeställningen har hanterats nästan 

                                                 
16 Alvesson, Mats, Sköldberg, Kaj (1994) Tolkning och reflektion: Vetenskapsfilosofi och kvalitativ metod 
Lund: Studentlitteratur s. 113. 
17 Repstad, Pål (1999) Närhet och distans, Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap. Lund: Studentlittera-
tur s. 21.  
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helt kvantitativt medan den tredje fått en mellanställning då jag dels mätt enkät-
respondenternas intresse för olika tjänster och dels ställt öppnare frågor till mina inter-
vjupersoner.  
 
En central avvägning vid en kombinerad undersökning blir i vilken ordning de båda 
undersökningarna ska avlösa varandra. Det finns skäl för båda alternativen. En enkät 
som föregås av intervjuer har större chans att ställa de rätta frågorna och få relevanta 
och värdefulla svar. Intervjuerna får då karaktär av förstudie. Jag valde i stället att låta 
enkäterna föregå intervjustudien. Målet med detta är att använda intervjuerna för att få 
reaktioner på enkätundersökningens resultat. Denna studie gör inte anspråk på att klar-
lägga skillnader mellan olika avdelningars informationsbehov och informationsanvänd-
ning men det kan ändå vara av intresse att reflektera kring resultaten utifrån en bestämd 
avdelnings perspektiv.  
 
En metodologisk fördel med att låta enkätundersökningen ske före intervjuerna är att 
man undgår den metodologiskt problematiska situationen att lämna ut enkäter till perso-
ner som tidigare intervjuats om liknande frågor. När nu det omvända gäller finns inte 
denna ojämnhet i förberedelse hos de intervjuade. Däremot har samtliga intervjuade 
kommit i kontakt med frågorna och har därmed haft lite extra tid att tänka på ämnet.  
 
Som ett sätt att ändå få del av fördelarna med att börja med intervjuerna genomfördes en 
pilotintervju med en utredare. Syftet med detta var dock främst att öka förståelsen av 
centralförvaltningens uppgifter och arbetsmetoder. Utöver frågor om den intervjuades 
uppgifter utgick intervjun från ett tidigt enkätutkast. Samtalet varade i ungefär en timma 
och dokumenterades endast med anteckningar. Jag betraktar inte detta som empiri-
insamling utan enbart som en förberedande sondering.  
 

2.3 Enkätundersökning 
 
En enkät konstruerades i tre huvudsakliga delar, som grovt motsvarar uppsatsens fråge-
ställningar: Vilken information som behövs, vilka källor som används samt respondent-
ernas förhållande till informationssökning (se bilaga 1). Den första delen är strukturerad 
efter PEST-modellen och består till största delen av öppna frågor. Även den omfattande 
frågan om använda källor är en öppen fråga. Frågorna om förhållandet till informations-
sökning formulerades med ordinalskala, det vill säga alternativ som går att rangordna 
men inte användas för till exempel genomsnittsberäkningar. Avslutningsvis ställdes två 
frågor om sjukhusbiblioteken.se som är den länkkatalog som sjukhusbiblioteken i Kal-
mar län idag tillhandahåller.  
 
De i enkätundersökningar vanliga uppgifterna om kön och ålder bedömdes vara mindre 
intressanta eftersom den här uppsatsen syftar till en bild av organisationen som helhet. 
Enkäten kom av den anledningen att innehålla få bakgrundsvariabler. Däremot är re-
spondentens plats i organisationen av intresse. Enkäten ger fem alternativ: ”politiker”, 
”politisk sekreterare”, ”Landstingsdirektörens stab”, ”förvaltningsledning” samt ”an-
nat”. De två första kategorierna har en annan funktion i organisationen och andra upp-
gifter och rekryteringsvägar. Det kan vara intressant att se om de avviker från de andra i 
fråga om informationsbehov och syn på informationssökning. I redovisningen har popu-
lationen därför delats i två kategorier: tjänstemän och politiskt tillsatta. 
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Jag har eftersträvat korta och tydliga frågor. Samtidigt får frågorna inte vara så styrda 
att de ger förutsägbara och intetsägande svar. Däremot har jag försökt undvika ”dubbla 
frågor” dvs. frågor som egentligen motsvarar flera frågor och är otydligt formulerade 
eftersom intervjuaren inte är klar över vad han vill veta.18  
 
En fråga har till synes svarsmöjligheter på kvotskala – respondenten ombeds i denna 
uppskatta hur stor del av dennes informationsinhämtning som sker i elektronisk form - 
men denna siffra är en subjektiv skattning. Omständigheten att uppskattningen sker i 
procent leder till svar som felaktigt ger ett intryck av stor exakthet. Svaren på denna 
fråga kommer att redovisas på ordinalskala.19 
 
I fråga om distributionsform föll valet på att göra en webbenkät. Dels var antalet re-
spondenter så pass stort att det vore värdefullt att få svaren i elektronisk form. Dels 
fanns det distributionsmässiga fördelar. Det fanns alltså huvudsakligen praktiska skäl 
bakom beslutet att använda sig av en enkät på Internet. Det finns även viss forskning 
som tyder på att webbenkäter besvaras i högre grad än enkäter i pappersform och att 
svarstiden blir kortare.20 Samma forskning visar visserligen att det huvudsakligen är 
yngre respondenter som föredrar elektroniska enkäter men då målgruppen för min enkät 
utgörs av självständigt arbetande tjänstemän och politiker utgår jag från att den genom-
snittliga datorvanan är god. Av praktiska skäl publicerades dessutom enkäten på lands-
tingets intranät Bryggan, vilket är en gemensam och bekant plattform för respondenter-
na. 
 
Enkäten bearbetades för publicering i programmet SISS21, tillgängligt via Oskarshamns 
sjukhus. En mindre pilotstudie med två personer ur Serviceförvaltningen genomfördes. 
Dessa fick fylla i enkäten och lämnade synpunkter och bedömningar om hur lång tid 
enkäten tagit dem att fylla i. Denna undersökning blev dock tyvärr snarare en repetition 
av projektets tekniska lösningar än en allvarlig prövning av frågornas formulering och 
tolkning eftersom de båda respondenterna var informationsvetare. 
 
Parallellt med konstruktionen av webbenkäten hämtades adressuppgifter för de utvalda 
enheterna från Landstingets intranät Bryggan. Denna jämfördes med en lista över samt-
liga sekreterare inom centralförvaltningens basenheter.22 I flera fall fanns oklarheter om 
vilka som verkligen hade sina arbetsplatser i huset och detta kontrollerades så långt som 
möjligt med hjälp av Bryggans sökfunktion och telefonsamtal till de berörda avdelning-
arna.  
 
Den slutliga listan kom att innehålla 104 namn. Även denna lista visade sig ha vissa 
brister. Det huvudsakliga kriteriet för de tillfrågade tjänstemännen var att de skulle vara 
på minst sekreterarnivå men motstridiga uppgifter i olika listor och bristande aktsamhet 
från min sida gör det möjligt att någon av dem som tillfrågats i strikt mening inte skulle 
                                                 
18 Kylén, Jan-Axel (1994) Fråga rätt- vid enkäter, intervjuer, observationer och läsning Stockholm: Ky-
lén förlag AB s. 48 
19 Kvotskala är en skala där det är möjligt att genomföra matematiska beräkningar med mätvärdena och 
där det finns en tydlig nollpunkt (i det här fallet 0 %).  Ordinalskala är en skala för enheter som kan rang-
ordnas men inte användas för exakta matematiska slutsatser.  
20 Case, Donald O (2002) Looking for Information San Diego, Calif.: Academic Press. s. 192ff   
21 SISS är ett program för enkätbearbetning och statistisk analys. Det innehåller även funktioner för kon-
struktion av enkätformulär och webbenkäter. SISS 2000 www.anasys.se 
22 Inom Landstinget i Kalmar läns terminologi betecknar ”sekreterare” en befattning med handläggaran-
svar och det är i denna mening ordet används i denna uppsats.  
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ha ingått i undersökningspopulationen. Det fanns också oklarheter kring vilka som ar-
betade i Kalmar, eller vilka som upplevde centralförvaltningen som sin huvudsakliga 
arbetsplats. Jag anser inte att detta är något stort problem för studiens validitet då enkä-
tens inledning tydligt klargör att den undersöker ”informationsbehov och informations-
användning vid centralförvaltningen, Landstinget i Kalmar län”. Det visade sig också att 
ingen i en av de tillfrågade projektgrupperna hade besvarat enkäten. Däremot är detta ett 
problem för undersökningen på så vis att det sänker svarsfrekvensen genom att alltför 
många har tillfrågats.  
 
När listan fastslagits skickades ett e-brev med introduktion och hyperlänk ut till de ut-
valda 104 personerna. Varje meddelande innehöll en individuell kod som var nödvändig 
för att fylla i enkäten. Detta gjorde att en påminnelse kunde skickas ut, riktad enbart till 
de som inte fyllt i enkäten. Svarstiden var ursprungligen fastslagen till tre veckor, från 
eftermiddagen måndagen den 20 mars till och med fredagen den 7 april 2006. Eftersom 
jag fick flera svarsmeddelanden om bortresta respondenter lät jag svarstiden förlängas 
till att även omfatta den efterföljande veckan. Två påminnelser skickades ut under den 
ordinarie tiden. Dessutom bifogades hyperlänk och lösenord även i meddelandet om att 
svarstiden förlängts, som alltså blev ytterligare en påminnelse.  
 
Anonyma enkäter är något av en norm i den akademiska världen, även om Kylén anser 
att respondenten bör behöva stå för vad han säger och att anonymitet endast bör använ-
das i undantagsfall.23

 Ejlertsson medger att en enkät endast är riktigt anonym om forska-
ren inte vet vilka som tillfrågats men att det i praktiken kan räcka med att säkerställa att 
inga namn kan knytas till den enskilda enkäten.24 
 
En stor nackdel med enkätformen är svårigheten med att ställa följdfrågor, men kombi-
nationen webbenkät och individuella lösenord gör det faktiskt möjligt att återkomma till 
den enskilde respondenten. Detta är en värdefull möjlighet för bedömningen av den 
fråga i enkätens inledning som rör hur betydelsefulla PEST-analysens olika områden är 
för respondenten. SISS möjliggör inte prioriteringsfrågor med absolut hierarkisk ord-
ning – respondenten skulle kunna skatta alla alternativ lika högt och därmed slippa ta 
ställning. Detta innebär att enkäterna i strikt mening inte besvaras anonymt men lö-
senordssystemet är en förutsättning för att inga obehöriga ska fylla i enkäten. Konfiden-
tiell behandling av respondentens identitet fick räcka. Detta skapar en särskild möjlighet 
till uppföljning men det är inte problemfritt. Alltför många följdfrågor underminerar 
förtroendet för studiens konfidentialitet. Jag valde därför att enbart utnyttja den möjlig-
heten när respondenten besvarat denna rangordningsfråga uppenbart felaktigt, till exem-
pel genom att värdera alla alternativ. 
 
Ett e-brev skickades till dem som svarat motstridigt eller utelämnat något svar på priori-
teringsfrågan där de erbjöds att antingen besvara enkäten igen och enbart skriva ordet 
”komplettering” i övriga fält eller att skicka en rangordnad lista via e-post. Två personer 
besvarade meddelandet och justerade sin tidigare rangordning. En person har av allt 
döma besvarat enkäten två gånger och dessutom gjort det så pass mycket utförligare 
andra gången att det var en mycket enkel avvägning att enbart räkna det senare svaret. 
Totalt 24 personer vidtog ingen åtgärd och deras svar är fortfarande felaktiga i någon 
mening.  
                                                 
23 Kylén, s. 17 
24 Ejlertsson, Göran (1996) Enkäten i praktiken – En handbok i enkätmetodik Lund: Studentlitteratur s. 
36f 
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Det tycks ha funnit vissa tekniska problem vid inrapporteringen. En respondent hörde 
av sig och informerade mig om att hon fyllt i enkäten men sedan fått ett felmeddelande 
på grund av någon inställning eller bristfällig uppdatering. Det kan inte uteslutas att 
ytterligare någon förhindrats från att svara på liknande sätt.  
 
Resultatet bearbetades i SISS och sammanställdes till en rad frekvenstabeller och listor 
över lämnade kommentarer. Dessa var sedan en utgångspunkt vid konstruktionen av 
intervjuformulär. De är också kärnan i min resultatredovisning. 
 

2.4 Intervjuundersökning  
 
För att fördjupa förståelsen, framförallt i fråga om informationsbehov, genomfördes ett 
antal intervjuer. 
 
Den här delen av studien reste större krav på urval av respondenter. Den intervjuade 
måste vara representativ och väl insatt i avdelningens uppgifter. Jag valde att intervjua 
personer i ledande ställning, i stabens fall avdelningschefer. Dessa förväntas ha en större 
överblick över avdelningens uppgifter och arbetsmetoder. Vilka avdelningschefer som 
kom att intervjuas baserades på ett resonemang om vilket urval som ger god spridning 
mellan arbetsuppgifter och andra särskilda omständigheter. Därtill var jag mån om att 
avdelningarnas verksamhet skulle vara särpräglad för landstinget och av sådant slag att 
utredningar och bevakning av omvärlden torde utgöra en markant del. Enligt detta krite-
rium ansågs till exempel Utvecklingsenheten vara av större intresse än personalenheten. 
Dessa premisser gjorde valet lätt och de slutliga fyra avdelningarna blev: Utvecklings-
enheten, Kanslienheten, Planeringsenheten och Landstingsrevisionen. Utöver detta in-
tervjuades en politiker och en förvaltningschef. Dessa utsågs genom lottning, kombine-
rat med tillgänglighetsprincipen.25 
 
Av dessa sammanlagt sex intervjuade hade tre fyllt i enkäten. Ytterligare en hade läst 
igenom enkätfrågorna inför intervjun. Samtliga blev före intervjuns början uppmärk-
sammade på att de på grund av sina positioner i organisationen inte kunde garanteras 
någon anonymitet i ordets egentliga mening.  
 
Intervjuerna ägde rum på centralförvaltningen, i den intervjuades arbetsrum eller i något 
mötesrum som denne föreslog. De flesta intervjuer tog omkring en halvtimme men två 
av dem varade i omkring en timme. De följde en semistrukturerad intervjumall som i 
stort hade samma struktur som enkäten med skillnaden att vissa frågor tillkommit och 
andra delats i flera, mer detaljerade frågor. Samtliga intervjupersoner tillät att intervjun 
spelades in på band. Intervjuerna skrevs sedan ned i ”tvättad form”; Jag tillät mig själv 
att göra mindre språkliga justeringar och vara något sammanfattande i vissa exempel. 
För att minska risken att därmed förändra svaren skickades dessa transkriptioner ut till 
respektive intervjuperson. Samtidigt ställdes vissa följdfrågor och de ombads även för-
tydliga enstaka ställen där transkriptionen varit svår på grund av dålig ljudkvalitet eller 
ovana begrepp. Samtliga de intervjuade godkände transkriptionerna, i vissa fall med 
värdefulla förtydliganden.  

                                                 
25 Titulaturen är skiftande. Vissa av mina intervjupersoner bär titeln direktör, andra enhetschef. För en-
kelhets skull kallas de i denna uppsats genomgående för chefer för sina respektive enheter. Förvaltnings-
chefen kallas här chefen för Tandvårdsförvaltningen och politikern kallas landstingsrådet.  



 12 

2.5 Metoddiskussion 
 
Enkätens två första frågeområden bygger på vissa antaganden, som jag tycker är rimliga 
men ändå är just antaganden. Dessa antaganden kan sammanfattas i orden: koncentra-
tion, spridning och överlappning. Som exempel kan anföras frågan om vilka Internet-
resurser som används av Landstingets politiker och tjänstemän. Den har operationalise-
rats till att be dem uppge 7-10 webbplatser som de ofta använder. 
 
Antagandet om koncentration innebär att vissa källor antas vara väsentligare för den 
enskilde än andra källor. En anledning till att en källa bedöms som viktig kan vara dess 
rikedom, till exempel en myndighet vars webbplats ger tillgång till ett mycket stort antal 
dokument inom en rad av tjänstemannens intresseområden. En annan möjlig förklaring 
till att en källa upplevs som särskilt betydande kan vara att den visserligen har en betyd-
ligt mindre informationsmängd men behandlar ett särskilt ämne som är centralt i indivi-
dens arbete.  
 
Antagandet om spridning innebär ett antagande om att dessa centrala källor inte är de-
samma för hela populationen. Dels har organisationens delar olika arbetsuppgifter och 
behöver därmed information inom olika ämnen. En betydligt mer banal men fullt möjlig 
förklaring är också att den enskilde helt enkelt inte känner till en viss källa, som 
han/hon kunde ha nytta av att känna till.  
 
Antagandet om överlappning följer av de båda tidigare antagandena och innebär att en-
kätsvaren antas visa både likheter och skillnader utan tydliga gränser: att de olika in-
formationsanvändningsprofilerna så att säga övergår i varandra. Detta innebär att de 
olika svaren kan komplettera varandra och ge en sammanhängande bild av centralför-
valtningens informationsbehandling.  
 
Ett problem det funnits anledning att fundera över rör språkbruket. Biblioteks- och in-
formationsvetare uttrycker sig troligen på ett något annorlunda sätt än landstings-
tjänstemän och politiker. Begrepp som ”information” har för biblioteks- och inform-
ationsvetaren en mångtydig innebörd men han/hon är i regel medveten om problemati-
ken, har diskuterat den förr och kan vid behov upprätta en tillfällig definition. En lands-
tingstjänsteman kan mycket väl ha en delvis annan uppfattning om ordet och det faktum 
att begreppen har samma namn kan lura båda parter att tro att de talar om samma sak. 
Risken blir särskilt stor i enkätundersökningar där kontrollerande följdfrågor i regel är 
omöjliga att ställa. Denna studie är avgränsad till att behandla skriftlig, elektroniskt till-
gänglig information producerad utanför den egna organisationen och det betonas i enkä-
ten. Av liknande skäl har jag undvikt ord som ”söka” och ”informationssökning” då jag 
tror att de i vardagliga sammanhang och när samtalsämnet är Internet alltför mycket styr 
tankarna mot sökmotorer, som inte är intressanta i den här undersökningen. 
  
Ett litet problem utgörs också av min pilotintervju som innebär att en av deltagarna i 
enkätundersökningen hört frågorna tidigare. Att tjänstemannen skulle ha drabbats av 
”forskningströtthet” är inte så troligt då det går minst tre veckor mellan de båda tillfälle-
na men frågorna kan ha lett till reflektioner i ämnet. Det är dessutom möjligt att enkät-
frågorna kan komma att tolkas i ljuset av pilotintervjun, och det kan vara olyckligt. Jag 
tycker hursomhelst att de insikter jag fick av samtalet var värda dessa skönhetsfläckar 
på undersökningen.  
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Beslutet att intervjua chefer innebär en snedvridning av perspektivet. Om någon tjäns-
teman skulle ha stora problem med informationssökning eller källmaterial är det inte 
säkert att han/hon själv kommer att ta upp det till diskussion med sin chef. Hans/hennes 
bristande färdigheter kan i så fall möjligen märkas genom hans/hennes arbetsprestatio-
ner men detta kan ses som ett individuellt problem eller som en följd av någon annan 
faktor. Beslutet minskar även representativiteten hos de medverkande i fråga om kön. 
Med viss hjälp av lotten har det fallit sig så att samtliga intervjuade tjänstemän i denna 
studie är män, vilket knappast speglar tjänstemannasidans könsbalans i övrigt. Den enda 
kvinna som intervjuats är landstingsråd, en kategori där kvinnorna är i minoritet. Om 
det finns genusrelaterade skillnader i uppfattningar hos populationen riskerar alltså vissa 
uppfattningar att skymmas i intervjuundersökningen. Ändå bedöms beslutet att intervjua 
personer i ledande ställning vara det bästa sättet att försäkra sig om att den intervjuade 
är insatt och representativ för enhetens uppgifter och behov.  
 
Vad mäter då denna undersökning? Det är möjligt att de första delarna av undersök-
ningen kan antyda någon brist i respondenternas informationshantering men det bör 
betonas att frågorna om förhållandet till hjälp enbart mäter subjektiva uppfattningar. 
Dessa är av stort intresse men att utifrån dessa objektivt fastslå att informationsstödet 
måste utvecklas eller att informationshanteringen fungerar perfekt låter sig helt enkelt 
inte göras. Ett annat skäl till att bevisvärdet med denna studie är begränsat består av att 
studien gör anspråk på att undersöka informationsbehov i allmänhet men informations-
insamling begränsat till vissa media. Om något informationsbehov inte alls motsvaras 
av någon tänkbar källa kan förklaringen helt enkelt vara att respondenterna läser om 
frågan i tryckta tidningar eller får kännedom om det vid konferenser och intern-
utbildningar. 
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3 Landstinget i Kalmar län 
 
De offentliga uppgifterna i ett län är fördelade mellan kommunerna, länsstyrelsen och 
landstinget. Kommunen är den primära enheten med ansvar för skola, omsorg, gatunät 
och brandförsvar med mera. Länsstyrelsen är en statlig myndighet med ansvar för statli-
ga intressen som bostadsfrågor, kommunikationer och naturvård.26 Landstingen har 
samma geografiska omfattning som länsstyrelserna men arbetar istället med gemen-
samma regionala angelägenheter.  
 
Sverige är i nuläget indelat i arton landsting, två regioner (Skåne och Västra Götaland) 
och en kommun med landstingsansvar (Gotland).27 Dessa svarar för resurskrävande 
uppgifter som är gemensamma för stora områden. De främsta uppgifterna är hälso- och 
sjukvård samt att stärka tillväxt och utveckling.28  
 
Kalmar län innehåller tolv primärkommuner och omfattar östra Småland samt Öland. 
2006 hade länet 233 872 invånare.29 Förutom i residensstaden Kalmar finns sjukhus i 
Oskarshamn och Västervik och dessa tre är de centrala orterna för Landstinget i Kalmar 
län. Landstinget i Kalmar län har delat in sin verksamhet i fyra delar: hälso- och sjuk-
vårdsområde norr (Oskarshamn och Västervik), hälso- och sjukvårdsområde söder 
(Kalmar), tandvård och utbildning (landstinget är huvudman för fyra folkhögskolor).30 
 
Dagens arton landsting kan snart vara betydigt färre. Regionerna Västra Götalands län 
och Skåne län är försöksprojekt som avslutas 2006. Den av regeringen tillsatta Ansvars-
kommittén och en projektgrupp från Sveriges kommuner och landsting utreder möjlig-
heterna att ersätta dagens landsting med regioner med större inflytande. En SOU-rapport 
diskuterar möjligheten att förena Småland och Öland med Östergötland men finner att 
detta kolliderar med andra regionala intressen och att regionens tyngdpunkt skulle ham-
na långt från Öland och östra Småland31. Rapporten lämnar tre förslag till geografisk 
indelning, varav ett innebär att Kalmar län skulle föras till den Fjärde storstadsregionen 
(Östergötland) och de två övriga förslagen att Kalmar län skulle förenas med resterande 
Småland.32 Kommittén ska redovisa sitt resultat senast den 28 februari 2007.  
 
Landstingen finansieras huvudsakligen med skattemedel. I Landstinget för Kalmar läns 
budget för 2004 bestod intäkterna till 68 % av landstingsskatt, 24 % kom från olika 
former av statsbidrag och 4 % från patientavgifter.33  
 
 
 
 

                                                 
26 Knutsson, Leif (innehållsansvarig) (2004) Landstingsfakta 
27 Karlsson, Björn (2006) Landstingen och regionerna. 
28 Sveriges landsting och regioner, s. 5 
29 Ulf Erlandsson (2006) Kalmar län Nationalencyklopedins Internettjänst 
30 Knutsson, Leif (innehållsansvarig) (2004) Landstingsfakta 
31 Sveriges regionala indelning: om tillväxtperspektivet får råda s. 107 
32 Ibid., s. 109ff 
33 Knutsson, Leif (innehållsansvarig) (2004) Landstingsfakta: Vad kostar landstinget? 
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3.1 Mål och vision 
 
I landstingsplanen för perioden 2006-2008 fastslås att landstingets ”övergripande upp-
gift är att främja hälsa och ge en god vård på lika villkor till dem som är bosatta eller 
uppehåller sig inom landstingsområdet”.34 Detta härleds dels utifrån hälso– och sjuk-
vårdslagen. Dels betonas det utifrån att det ökar länets attraktionskraft och tillväxt. 
 
Landstingsplanen redogör även för en folkhälsopolitisk plan med fem mätbara delmål 
om en minskning av antalet långtidssjukskrivna, minskade livsstilsrelaterade sjukdomar, 
förbättring av den fysiska och psykiska hälsan, ökad hälsa och välbefinnande hos samt-
liga befolkningsgrupper samt införande av hälsoaspekter i beslutsprocesser. Det sist-
nämnda ska vara genomfört ”före år 2006”, resterande mål till 2010.35  
 
Landstinget i Kalmar län har en vision som sammanfattas i devisen: H-län – Hälsolänet: 
för ett friskare, tryggare och rikare län.36 Med detta betonas hälso- och sjukvård med 
helhetssyn och förebyggande arbete mot livsstilsrelaterade sjukdomar.  
 
För att nå målet och visionen fastlås ett antal strategiska områden såsom extern och in-
tern samverkan, utvecklandet av en lärande organisation, formuleringen av tydliga kva-
litetsmål, systematisk omvärldsbevakning och god ekonomisk hushållning.37  
 

3.2 Organisation. 
 
Landstinget i Kalmar län har totalt över 7 000 anställda.38 Enligt en enkätundersökning 
– som inte omfattar Landstingsdirektörens stab – är medelåldern hög: över femtio år. 
Endast 1 % av medarbetarna är under trettio år och endast 14 % är män. Den största 
andelen män finns i Serviceförvaltningen där medelåldern är mer än dubbelt så hög som 
i de andra verksamheterna. Män är även chefer i betydligt större utsträckning: nästan var 
tredje man har underställd personal, att jämföra med var tionde kvinna.39  
 
Som all offentlig förvaltning kan Landstinget i Kalmar delas i en politisk och en admi-
nistrativ del. Den politiska verksamheten är en förhållandevis liten del av organisatio-
nen: den omfattar 0,5 % av landstingets budget.40 Den är organiserad enligt följande: 

                                                 
34 Landstinget i Kalmar län (2005) Landstingsplan 2006-2008 s. 4 
35 Ibid. 
36 Ibid., s. 5  
37 Ibid., s. 5ff 
38 Knutsson, Leif (innehållsansvarig) (2004) Landstingsfakta 
39 ”Intern information vid Landstinget i Kalmar län” preliminär rapport från Linfab s. 4f. 
40 Ibid., s. 32 
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g
Landstingsfullmäktige 63 ledamöter

Revisorer 5 ledamöter

Patientnämnd 7 ledamöter

Folkhälso- och miljöutsk. 13 ledamöter

Utvecklingsutskott 13 ledamöter

Landstingsstyrelse 15 ledamöter

Landstingsstyr. beredning  6 ledamöter Förhandlingsdelegation 3 ledamöter

Skolstyrelse
Högalids FHSK

5 ledamöter

Skolstyrelse
Ölands FHSK
5 ledamöter

Skolstyrelse
Gamleby FHSK

5 ledamöter

Samverksansutskott 13 ledamöter

Skolstyrelse
Vimmerby FHSK

5 ledamöter

 
Figur 1. Politisk organisation för Landstinget i Kalmar län41 
 
Landstingets högsta beslutande organ är landstingsfullmäktige som består av 63 leda-
möter. Det löpande arbetet sköts av 15 personer i Landstingsstyrelsen som samman-
träder ett tiotal gånger om året. Styrelsen fattar beslut i övergripande frågor om hälso- 
och sjukvård, folkhögskolor och tandvård och verkställer landstingsfullmäktiges beslut. 
Landstingsstyrelsen har en beredning bestående av sex landstingsråd, som är arvoderade 
på heltid. Var och en av dessa har en politisk sekreterare. De politiska sekreterarna till-
bringar huvuddelen av sin arbetstid i det egna partiets lokaler men har ett gemensamt 
kontor på centralförvaltningen.  
 
Tjänstemannaorganisationen är betydligt mer omfattande och dominerar även den här 
studien. Den administrativa organisationen av Landstinget i Kalmar län har följande 
struktur: 
 

 
Figur 2. Landstingets administrativa organisation 42 
 
Landstinget leds av Landstingsdirektören som till sin hjälp har två sekreterare och en 
stab bestående av ett sextiotal personer. Dessa båda sekreterare och staben utgör kärnan 
i min enkätundersökning. Även Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Primärvårdsförvalt-
ningen och Folktandvården berörs i denna studie då de har sina förvaltningsledningar 

                                                 
41Informationsenheten (2006) Landstingspresentation. s. 30 
42 Ibid., s. 32 
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placerade på kansliet i Kalmar. Serviceförvaltningen är en stödenhet som bistår lands-
tinget med ”all yttre service”43. Det omfattar många skilda verksamheter som inköp och 
hjälpmedel, telefonväxel och centralkassa, information och bibliotek. Även delar av 
Serviceförvaltningen är inrymda i landstingshuset i Kalmar men denna förvaltning ingår 
alltså inte i denna undersökning. Det gör inte heller ledningen för folkhögskolorna, som 
saknar egen representation på kansliet och enbart berörs indirekt i en intervju.  
 
Landstingsdirektörens stab innehåller följande enheter: 
 

• Kanslienhet – har ärendeberedning som en central uppgift men har även befatt-
ningar för arkiv, en länshandikappkonsulent och är sekreterare åt patient-
nämnden .44 

• Planeringsenhet –arbetar med långsiktig planering och frågor av övergripande 
karaktär som säkerhetsfrågor, miljöfrågor och katastrofberedskap. Planerings-
enheten har även ansvar för utarbetandet av landstingsplanen.45 

• Utvecklingsenhet – ansvarar för övergripande verksamhetsutveckling (kvalitets-
arbete nämns i intervjun som ett specialområde), samordning av landstingsfull-
mäktiges utskott samt omvärldsbevakning och kontakt med samarbets-
organisationer.46  

• Personalenhet. 
• Ekonomienhet. 
• En Informationschef. 

 
Vid sidan av detta finns även Landstingsrevisionen med tre anställda revisorer som vid 
behov förstärks av externa konsulter. Dessa har till uppgift att vara ”sakkunnigt biträde” 
åt landstingets förtroendevalda revisorer, som är lekmän. Landstingsrevisionen har en 
särställning och är inte underställd landstingsdirektören. Även Landstingsrevisionen 
ingår i denna undersökning.  
 
På central nivå finns även två projektgrupper: Elvis (effektiv läkemedelsprocess i vård 
och samhälle) i samarbete med Apoteket AB47 och projektkontoret för Vård-IT som 
syftar till att införa ett enhetligt IT-stöd i hela patientens vårdprocess.48 Även dessa in-
gick i enkätundersökningen.  
 

3.3 Informationsarbete inom Landstinget i Kalmar län 
 
Här redogörs kort för informationsstöd och -resurser i landstinget. Framställningen är 
koncentrerad till det arbete som görs inom Serviceförvaltningen. Vad som framkommit 
om intervjupersonernas omvärldsbevakning presenteras i resultatkapitlet.  
 
En av de centrala enheterna inom centralförvaltningens informationsarbete är informa-
tionsenheten, som i stor utsträckning arbetar med spridning av information till allmän-
                                                 
43 Ingelsjö, Benoni (innehållsansvarig) (2005) Serviceförvaltningen 
44 Intervju med chefen för Kanslienheten 
45 Intervju med chefen för Planeringsenheten 
46 E-brev från chefen för Utvecklingsenheten 
47 Jutterdal, Stefan (innehållsansvarig) (2006) Säkerhetskultur och säkerhetsorganisation 
48 Järvholm, Eva (innehållsansvarig) (2005) VårdIT: Patientorienterat IT-stöd i vården vid Landstinget i 
Kalmar län. 
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het och patienter samt resten av landstinget genom att producera material som lands-
tingskatalogen och landstingets båda tidningar. En person på informationsenheten har 
till särskild uppgift att läsa igenom länets tidningar och klippa ut artiklar om landstinget. 
Dessa kopieras och distribueras inom landstinget. Landstinget prenumererar även på 
pressklipp ur riksmedia. 
 
Landstinget ger ut två tidningar: personaltidningen Nerven utkommer med sex pappers-
nummer om året. Ett urval av artiklarna publiceras även på Internet. Den andra tidning-
en är riktad till allmänheten i Kalmar län och heter Salvia – en tidning om vård och häl-
sa från Landstinget i Kalmar län. Den utkommer med fyra nummer om året till länets 
alla invånare och även den kan läsas på Internet.  
 
Informationsenheten ansvarar även för de gemensamma hyperlänkar som finns på 
landstingets intranät ”Bryggan”.  
 
Utöver detta finns även landstingets externa webbplats (www.ltkalmar.se) Denna inne-
håller information om landstingets verksamhet i stort men även webbservice gentemot 
vårdcentraler och patienter. Sidans innehåll och struktur har fått gott betyg i en gransk-
ning av Landstingsförbundet.49 
 
Annat informationsarbete som är av intresse för den här studien är naturligtvis det som 
utförs vid länets tre sjukhusbibliotek. För att öka användbarheten är den gemensamma 
bibliotekskatalogen tillgänglig via Internet. Patientinformationen förenklas och utökas 
genom att sjukhusbiblioteken i Kalmar län är en av samarbetsparterna bakom PION – 
Portalen till svensk patientinformation. En motsvarande satsning på medicinsk informa-
tion gentemot landstingets anställda sker genom portalen EIRA som är gemensam för 
Sveriges landsting och tillhandahåller elektroniska tidsskrifter och databaser. Lands-
tinget i Kalmar län har utmärkt sig genom ett högt användande av EIRA jämfört med 
andra landsting.50 
 
En liknande funktion fyller hemsidan sjukhusbiblioteken.se som tillhandahåller elek-
troniska resurser, företrädesvis länkar, inom en rad områden. Av särskilt intresse för den 
här studien är avdelningen med rubriken ”administrativ sjukvård” som tillhandahåller 
resurser inom ämnen som ”ledarskap”, ”sjukvårdsekonomi” och ”statistik”. 51 
 
Som framgått tidigare är det ont om tjänster som är specifikt utvecklade för de verk-
samma på kansliet i Kalmar men nyligen har en prenumeration på databasen politi-
ken.se tecknats. Databasen är tillgänglig via landstingets Intranät Bryggan.  
 
 
 
 
 

                                                 
49 Knutsson, Leif (innehållsansvarig) (2002) Information & Bibliotek i Landstingsplanen. Landstingets 
webbplats har dock rimligtvis utvecklats en hel del sedan den granskning som nämns.   
50 Ibid. 
51 Elfgren, Ulrica (webbansvarig) (2006) www.sjukhusbiblioteken.se 



 19 

4 Informationshantering i landsting och kommu-
ner 
 
För att öka förståelsen och ge perspektiv åt de kommande resultaten presenteras här 
några tidigare studier om omvärldsbevakning och informationsförsörjning i landsting 
och kommuner. Kommuner är en organisationstyp som är jämförbar med landsting 
(som även kallas sekundärkommuner). Båda är icke vinstdrivande, demokratiskt upp-
byggda och geografiskt avgränsade. De studier som här presenterats har i första hand 
valts ut därför att de på olika sätt belyser frågan om offentliga organisationers behov 
och inhämtning av extern information. Behov av intern information nämns då dessa är 
exempel på angelägna utvecklingsområden av intresse för omvärldsbevakning. Rena 
studier kring intern informationsbehandling som exempelvis lärandeprojekt i landsting 
har utelämnats. Ett undantag från denna princip har dock gjorts. Här presenteras en 
färsk granskning av Landstinget i Kalmar län som alltså ger en informationsrelaterad 
bakgrundsteckning till populationen och resultaten.  
 
I en studie från vad som då hette Svenska Kommunförbundet granskades omvärldsbe-
vakningen i åtta kommuner. Resultatet visade att kommunerna skötte sin omvärldsbe-
vakning på mycket olika sätt.52 Stockholm hade en särskild stab med ansvar för om-
världsbevakning medan Göteborg prioriterade att publicera material på sin webbplats 
och Malmö förlitade sig på ett rikstäckande expertnätverk.53 Ett viktigt mål med om-
världsbevakningen i många kommuner var att påverka beslut med konsekvenser för 
orten. Detta är ett möjligt särdrag hos offentliga organisationer som kommuner och 
landsting i förhållandet till privat verksamhet som till exempel tillverkningsföretag. En 
kommun eller ett landsting är en del i det stora offentliga beslutssystemet och kan därför 
på ett mer direkt sätt påverka beslut som fattas, inte bara anpassa sig till effekterna av 
dem. Naturligtvis använder sig även privata företag av ”lobbyism” men det känns rim-
ligt att anta att den politiska sidan av en kommun eller ett landsting i regel har ett myck-
et väl utvecklat nätverk. Dessutom utgör dessa kontakter en förhållandevis stor del av 
en offentlig organisations möjliga åtgärder. En kommun kan inte flytta utomlands eller 
byta verksamhetsområde. Därmed blir det viktigt att förebygga och påverka framtida 
förändringar. 
 
Intresset för omvärldsbevakning är stort i kommunerna. I en enkätundersökning i slutet 
av 1990-talet uppgav bara fem procent att de inte alls bedriver någon omvärldsbevak-
ning. En anledning till det stora intresset kan vara risken för stora förändringar, till ex-
empel nedläggning eller utflyttning av företag.54 Andra viktiga intresseområden är sta-
tens agerande, medborgarnas värderingar och livsstil, befolkningstal och syssel-
sättning.55 
 
Forskare och egna organisationsutvecklare tycks ha ägnat förhållandevis lite uppmärk-
samhet åt landstingens tjänstemän jämfört med dess dominerande verksamhetsfält: 

                                                 
52 Jerkert, Björn (2001) Lokala utsikter, En skrift om åtta kommuners omvärldsbevakning s. 5 
53 Ibid., Passim. Då det politiska läget hunnit ändrats sedan skriften trycktes 2001 ska dessa snarare ses 
som belysande exempel än som fakta i enskilda fall. Till exempel var den centrala staben i Stockholm 
redan då på väg att avvecklas s. 56 
54 Ibid., s. 6 
55 Ibid., s. 8 



 20 

sjukvården. Hälso- och sjukvården är en av de mest informationsrika verksamheter som 
finns i samhället.56 Inom sjukvården är den klart dominerande informationen den som 
handlar om patienterna.57 Detta har medfört att informationsförsörjningen för planering 
och styrning av sjukvården är den minst utredda informationsfrågan inom hälso- och 
sjukvården.58 
 
I Landstingsförbundets rapport Informationsförsörjningen i hälso- och sjukvården fast-
slås att informationsförsörjningen inom den svenska vården är väl fungerande, sett ur ett 
internationellt perspektiv, men att det finns brister och utvecklingsbehov.59 Som en av 
de stora bristerna hos huvudmännen (dvs. landstingen) nämns brist på ”allsidig och kva-
litativt god information om den egna verksamhetens innehåll och utveckling” och ”kva-
litativt god och jämförbar information om olika befolkningsgruppers vårdbehov”60. Sto-
ra delar av rapporten ägnas åt utförarledet i sjukvården och behandlar dessutom interna 
informationsproblem som kan lösas till exempel genom införandet av enhetliga patient-
registreringssystem som ger underlag för lärande och forskning, men som framgår av 
citatet ovan ges även vissa reflektioner kring vilken extern information ett landsting 
behöver för att kunna leda och utveckla vården. 
 
Landstingens informationshantering kom att beröras i en SOU-utredning om innovativa 
processer med fokus på offentlig sektor, utförd av Janerik Gidlund och Per Frankelius. 
Utredningen består av en serie storskaliga enkätundersökningar varav vissa delar är av 
intresse för den här studien. Granskningen av kommuner och landsting visar att det poli-
tiska och administrativa ledarskapet är avgörande för framgångsrika innovationer och 
förändringsarbete men att förnyelse ofta inte uppskattas av de ledande. Viljan till inno-
vationer tycks minska ytterligare i tider av ekonomiska nedskärningar. Utredarna menar 
att kommuner och landsting i hög grad saknar system för att återföra information och 
lära av sina erfarenheter samt att omvärldsbevakningen är eftersatt.61 
 
I den delundersökning som handlar om landstingen framkom att endast 13 % av respon-
denterna upplevde verksamheten som ”mycket förnyelseinriktad”. Däremot ansåg 45 % 
att verksamheten kunde förbättras utan att tillföra mer pengar eller personal, vilket är en 
av de indikatorer på en innovativ miljö som används i undersökningen.62 
 
Respondenterna upplevde information som en viktig resurs för att stödja innovationer; 
37 % uppgav informationssökning som en faktor som ”har underlättat för den innova-
tiva processen”. Det kommer visserligen först på nionde plats men utredarna påpekar 
särskilt att det är fler än de 34 % som uppger ekonomi som en stödjande faktor.63 

                                                 
56 Informationsförsörjningen i hälso- och sjukvården: verksamhetsbeskrivning, aktuella problem och 
pågående utvecklingsarbete: arbetsrapport från Landstingsförbundets kraftsamlingsområde, Ledning och 
styrning av hälso- och sjukvården (2004). s. 9 
57 Ibid., s. 29 
58 Ibid., s. 26 
59 Ibid., s. 13 
60 Ibid., s. 14 
61 Gidlund, Janerik, Frankelius, Per (2003) Innovativa processer: Betänkande av Utredningen om innova-
tiva processer s. 20-24 Det bör förtydligas att studiens författare gör en tydlig skillnad mellan innovatio-
ner och övriga förändringar. De anser inte att lösningen på den offentliga sektorns problem består av 
omorganisationer utan snarare av att uppmuntra till konstruktivt tänkande. 
62 Ibid., s. 246f. 
63 Ibid., s. 256. Ekonomi angavs däremot som den näst vanligaste försvårande faktorn vilket utredarna 
finner motsägelsefullt. Själv tycker jag att förklaringen helt enkelt verkar vara att innovationsarbete ofta 
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Endast 13 % av de landstingsanställda som tillfrågades uppgav att de bedrev ”system-
atisk omvärldsbevakning”.64 Även om undersökningen anser att landstingen har poten-
tial och att många innovationer sker kom en av utredarna, Janerik Gidlund, kort därefter 
att uttala sig hårt när han intervjuades i Biblioteksbladet: ”Omvärldsbevakningen och 
informationsförsörjningen är bedrövligt dålig inom kommun och landsting.”65 Jämförel-
ser görs med näringslivet som lägger stora resurser på informationsförsörjning och han-
terar sina innovativa processer mycket professionellt men: 
 

Offentlig verksamhet ser däremot helt annorlunda ut. 
- Det finns ingen medveten användning av till exempel tidsskrifter, omvärldsanalys, 

benchmarking. Bara en sorts harvande som inte leder någonstans [.]66 
 
Gidlund finner det ”särskilt märkligt” eftersom den offentliga sektorn har en betydligt 
högre andel akademiker än näringslivet.67 
 
Ett intressant bidrag har också lämnats av Sven Hamrefors som i en projektrapport från 
sitt avhandlingsarbete undersöker ”environmental scanning behavior” i fyra, sinsemel-
lan mycket olika, svenska organisationer. 68 En av de undersökta organisationerna, i 
denna mycket omfattande intervjustudie är ett landsting.  
 
Hamrefors resultat skiljer sig kraftigt mellan landstingets olika delar, vilket han förkla-
rar med organisationens decentraliserade beslutsfattande.69 De två faktorer som i högst 
grad påverkade landstingets verksamhet var teknisk/vetenskaplig utveckling och poli-
tiska förhållanden.70 Däremot kunde de undersökta avdelningarna i mycket liten grad 
tillgodogöra sig och utnyttja politisk information. Folkhögskolorna var de delorganisa-
tioner som lyckades bäst med det.71 
 
Hamrefors studie är intressant eftersom han utgår från individens informationssökning 
– han anser att uppfattningen att omvärldsbevakning är en chefsangelägenhet är ett 
missförstånd. Däremot gör hans perspektiv att hans resultat inte har särskilt stor rele-
vans för denna undersökning, då han definierar omvärlden som individens omvärld 
vilket medför att en stor del av hans rön handlar om vad som här betraktas som intern 
information. 
 
Under samma termin som huvuddelen av arbetet med denna uppsats pågått har Lands-
tinget i Kalmar län med stöd av utredningsföretaget Linfab genomfört en enkätunder-
sökning om medarbetarnas syn på landstingets interna informationskanaler. Studien 
omfattar totalt 500 enkäter, fördelade på landstingets olika verksamheter. Överlapp-
ningen i förhållande till den här studien är mycket liten, då fokus ligger på landstingets 
huvudsakliga verksamheter. I den mån någon på centralförvaltningen deltagit i under-
                                                                                                                                               
inte får extra resurser i samma utsträckning som önskat. På det sättet blir ekonomin ofta ett hinder och 
sällan ett stöd.   
64 Ibid., s. 248 
65 Eriksson Annika (2003) ”Kommunal förvaltning effektivare med hjälp av biblioteken” Biblioteksbladet 
2003:10 s. 14 
66 Ibid. 
67 Ibid. 
68 Hamrefors Sven (1996) Environmental Scanning Behaviour in Four Swedish Organisations – a Study 
of Environment-based Competence Development. IMIT-Report No.96: 83 
69 Ibid., s. 40. 
70 Ibid., s. 28 
71 Ibid., s. 35f 
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sökningen beror det på att hon/han arbetar inom Serviceförvaltningen eller någon för-
valtningsledning och slumpmässigt valts ut i stickprovet av hela den verksamheten. 
Landstingsdirektörens stab berörs inte av studien och central administration eller lik-
nande utgör ingen egen kategori i undersökningen.  
 
Undersökningen visar att de huvudsakliga kanalerna för information om den egna ar-
betsplatsen utgörs av arbetsplatsträffar och närmaste chef, även om det i det avseendet 
finns stora skillnader mellan olika verksamheter.72 Information om landstinget ”i stort” 
fås från fler källor. Förutom de tidigare nämnda hör även intranätet Bryggan och mass-
media till de vanligaste informationskällorna.73 
 
Undersökningen visar också på könsrelaterade skillnader i informationsanvändning där 
män i högre grad än kvinnor får sin övergripande information via e-post och landsting-
ets intranät.74 Män får även i högre utsträckning information om den egna arbetsplatsen 
genom indirekta informationskanaler som intranät och massmedia.75 Denna uppsats 
undersöker inte om det finns någon könsrelaterad skillnad i informationsbeteende även 
inom den centrala förvaltningen men det kan alltså finnas skäl att tro det. 
 
De flesta inom landstinget anser att de har tillräcklig information om landstinget i stort 
och om sin egen arbetsplats för att kunna göra ett så bra jobb som möjligt, i mycket eller 
ganska stor utsträckning. Mest nöjda är de som arbetar inom Tandvårdsförvaltningen.76 
Den information personalen värderar högst är ”Planerade framtida förändringar av org-
anisationen på den egna arbetsplatsen” och ”Mål för den egna verksamheten” samt in-
formation om rättigheter, skyldigheter och förväntningar på anställda. 
 
Den information som det minsta antalet anställda upplever som ”mycket viktig” är ”Hur 
man jobbar inom liknande verksamhet i andra landsting” och ”Hur man jobbar på andra 
arbetsplatser inom landstinget”.77 De båda sistnämnda informationstyperna är även de 
som minst antal anställda upplever som väl fungerande. Bäst fungerar information om 
det egna verksamhetsområdets ekonomi och om verksamhetens mål. Även i denna fråga 
finns skillnader mellan olika avdelningar där de anställda inom tandvården var mest 
nöjda. 78  
 
 
 

                                                 
72 Intern information vid Landstinget i Kalmar län (2006) s. 6f 
73 Ibid., s. 9 
74 Ibid., s. 97 
75 Ibid., s. 6 
76 Ibid., s. 26 
77 Ibid., s. 19 
78 Ibid., s. 25 
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5 Omvärldsbevakning 
 
Begreppet ”omvärldsbevakning” har sitt ursprung i militär underrättelsetjänst. Det civila 
intresset vaknade efter andra världskriget, främst genom de stora japanska ekonomiska 
framgångarna som till stora delar berodde på omvärldsbevakning. Bandet till den mili-
tära sektorn är fortfarande förhållandevis starkt: minst två av de teoretiker som nämns i 
detta kapitel har militär anknytning och flera berömda strateger för omvärldsbevakning 
har ett förflutet i organisationer som CIA. Det är också vanligt att litteraturen om om-
världsbevakning smyckas med citat ur krigslitteraturens klassiker.79 
 
Vad som i denna uppsats kallas omvärldsbevakning motsvarar en rad överlappande ut-
tryck i den engelskspråkiga managementlitteraturen. Choo har med stöd av andra fors-
kares definitioner sammanställt dessa begrepp i en figur där deras skillnader framträder 
som en utsträckning i tidsperspektiv och bredden på det område som bevakas: 
 

 
Figur 3. Forms of Organizational External Information Gathering80 
 
Det mest lättdefinierade begreppet är Competitor Intelligence som kan översättas med 
”konkurrentbevakning”.81 Detta innebär att organisationer arbetar för att förekomma 
sina konkurrenter och ett centralt redskap för detta, liksom i Competitive Intelligence, är 
Porters fem-krafters-modell.82 Dessa båda områden har mycket gemensamt och namnen 
används emellanåt synonymt men Competitive Intelligence har ett något bredare per-
spektiv och undersöker även andra marknadsfaktorer.83 Business Intelligence är det van-
ligaste begreppet i de arbeten som åberopas i denna uppsats och syftar till att bevaka 
och analysera alla områden som är av betydelse för en organisations beslutsfattande. 
Environmental scanning –Choos eget område – vidgar perspektivet ytterligare genom 
att studera omgivningen till stöd för långsiktig planering. 

                                                 
79 Se till exempel Choo, Chun Wei (2002): Information Management for the Intelligent Organization : the 
Art of Scanning the Environment, Medford, NJ: Information Today Inc. s. 83.  
80 Ibid., s. 88 
81 Ibid., s. 86 
82 Ibid., s. 88 
83 Ibid. 
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Issues Management verkar främst genom policydokument och handlingsplaner som 
syftar till att anpassa organisationen till rådande tendenser och därmed öka dess livs-
kraft.84 Social Intelligence, slutligen är ett totalbegrepp och avser hur stater eller deras 
beståndsdelar söker, analyserar och använder omvärldsinformation.85  
 
Som framgått har begreppen Competitor Intelligence och Competitive Intelligence lik-
som Business Intelligence och Environmental Scanning stora likheter. – Choo själv an-
vänder de båda senare begreppen synonymt.86 Jämförs Choos indelning med andra för-
fattares begreppsanvändning visar det sig att gränserna är än mer oklara. Choo anger 
som exempel på skillnaden mellan Competitive Intelligence och Business Intelligence 
intresset för uppköp och sammanslagningar, och dessutom alltså ett längre tidsperspek-
tiv. Mot detta kan ställas Kahaners bok Competitive Intelligence som har ett särskilt 
kapitel om uppköp och sammanslagningar och i en beskrivning av sin beundran för ja-
pansk informationsverksamhet resonerar i trettioåriga perspektiv.87 
 
Vilket av dessa begrepp passar då bäst för att beskriva omvärldsbevakningen hos ett 
svenskt landsting? Nedan följer ett resonemang om hur stort utrymme i ovanstående 
figur ett landstings omvärldsbevakning skulle behöva: 
 
Ett landsting har för det första knappast några naturliga konkurrenter i traditionell me-
ning, varför det nedre vänstra hörnet inte blir särskilt betonat. Visserligen finns det pri-
vata sjukvårdsmöjligheter i Kalmar län men landstinget har ett utvecklat samarbete ge-
nom vårdavtal med privata vårdgivare så i många fall är det snarare fråga om samar-
betspartners. Landstinget omges även av andra landsting och landstingets ”kunder” kan 
välja att vända sig till dem istället men några ”företagshemligheter” eller någon uttalad 
konkurrens om ”kunderna” förekommer mig veterligen inte. Att bevaka utvecklingen av 
andra landsting är av stort intresse men liknar snarare benchmarking – samarbete och 
studier av lyckade metoder. Följaktligen måste ytan som motsvarar landstingets om-
världsbevakning sträcka sig längre till höger på figurens horisontella axel.  
 
Även tidsaxeln påverkas av landstingens speciella karaktär. Landstingets verksamhet är 
dyr och ställer stora krav på personal, utrustning och lokaler. En missriktad investering 
(till exempel en vårdcentral som snabbt läggs ned) innebär stora kostnader och små in-
komster. Det är tveksamt om begreppet ”kortsiktig vinst” har någon egentlig innebörd 
för ett landsting, annat än som beskrivning av en besparing som leder till en långsiktig 
förlust. En privat organisation inom till exempel tillverkningsindustrin kan notera ett 
tillfälligt mode, lansera en ny produkt och sälja den i ett par år tills modet vänder. När 
produkten sedan är omodern tas den ur produktion och företaget har gjort en god vinst. 
Något sådant förekommer knappast i en offentlig organisation med ett omfattande sjuk-
vårdsuppdrag där finansieringen sker med skattemedel. Detta visar på att även om aktu-
ella händelser naturligtvis är av vikt bör ett landstings omvärldsbevakning och för-
ändringsarbete ha mycket långsiktiga mål. En försvårande omständighet för detta är 
dock landstingets politiska organisation som möjliggör att mål och visioner byts vid 

                                                 
84 Choo (2002) s. 87 
85 Ibid. 
86 Ibid., s. 94 
87 Kahaner, Larry (1997) Competitive Intelligence – How to gather, analyze and use Information to move 
your business to the top. Touchstone: Simon & Schuster s. 138 respektive 235f. Kahaner är inte forskare 
utan journalist, men detta är ingalunda ett fält enbart för de akademiska institutionerna.  
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maktförskjutningar efter landstingsval. Den formen av kortsiktighet är dock knappast 
unik för offentliga institutioner.  
 

5.1 Olika former av Omvärldsbevakning 
 
Den omvärldsbevakning som beskrivs i litteraturen är i hög utsträckning ”organiserad 
omvärldsbevakning”88 vilket har kritiserats av Sven Hamrefors med anledning av att det 
är ont om faktiska bevis för nyttan av organiserad omvärldsbevakning i västvärlden. 
Satsningar på omvärldsbevakning lever sällan upp till förväntningarna, främst på grund 
av bristande kommunikation och engagemang.89 Istället har han i sin doktorsavhandling 
ägnat sig åt att studera den ”spontana” omvärldsbevakningen hos en organisations med-
lemmar. Hamrefors ser ett starkt samband mellan individens erfarenheter och subjektiva 
världsbild och hans/hennes förmåga att använda informationen. Organisationen betrak-
tas därför som individens subjektiva upplevelse av organisationen och ”omvärlden” blir 
detsamma som individens omvärld. I Hamrefors användning av begreppet omvärldsbe-
vakning ingår alltså organisationsmedlemmens studium av vad den egna ledningen sän-
der för signaler och vad som är organisationens mål och strategi.  
 
Min ansats liknar Hamrefors i det att jag intresserar mig för organisationsmedlemmens 
arbetsrelaterade informationsinhämtning överlag, utan krav på att den är en del av en 
systematisk strategi för att öka organisationens kunskap om omvärlden. Mitt omvärlds-
begrepp är dock lite smalare, om inte annat därför att en liten studie som denna kräver 
ett någorlunda koncentrerat undersökningsområde. 
 
Även om ”spontan omvärldsbevakning” inte minskar begreppsförvirringen inom ämnet 
kan det sägas vara en intressant angreppsvinkel för en ekonom som Hamrefors. För en 
biblioteks- och informationsvetare skapar det däremot problem med etiketteringen. 
Gränsen till ett närliggande område – studiet av särskilda gruppers informationsbete-
ende – blir hårfin. Så har till exempel Katriina Byström skrivit sin doktorsavhandling 
om kommunaltjänstemäns användning av informationsresurser, med hjälp av en enkät 
och en population som liknar min.90 Ämnet är användning av informationsresurser och 
den studerade gruppen består av kommunaltjänstemän. Ändå har benämningen ”infor-
mationssökning” valts, vilket ger en annorlunda inriktning i fråga om tidigare forskning 
och teoretiskt ramverk. Vari består egentligen skillnaden? Mitt eget svar lyder: i forsk-
ningens mål och förhållandet till organisationen. Informationsbeteendestudier som By-
ströms betraktar i högre grad än denna sin population som ett exempel och målet är att 
producera kunskap som bidrar till diskussionen om det mänskliga informationssök-
ningsbeteendet. Studier som Hamrefors och min bryr sig mindre om mänskligheten som 
släkte och sorterar inte respondenterna utifrån sin kategori utan i första hand efter vilken 
organisation de tillhör. Målet med studierna är att bättre förstå och förbättra hur den 
studerade organisationen fungerar.  
 

                                                 
88 Detta uttryck liksom ”spontan omvärldsbevakning är direktöversättningar från engelskan.  
89 Hamrefors, Sven (1999) Spontaneous Environmental Scanning – Putting ”putting into perspective” 
into Perspective Stockholm : Economic Research Institute s. 7-10 
90 Byström, Katriina (1999) Task Complexity, Information Types and Information Sources. Tampere: 
University of Tampere 
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5.2 Omvärldsbevakningsprocessen 
 
En ofta åberopad modell för omvärldsbevakningsprocessen är Business Intelligence-
cykeln, även kallad ”The Intelligence Cycle” då den används inom både Business Intel-
ligence och Competitive Intelligence.91 Det är ursprungligen en mycket etablerad mo-
dell för militär underrättelsetjänst och jag väljer att här kalla den vid det svenska namnet 
underrättelsecykeln.92  
 
Cykeln består av fyra moment som kretsar kring uppgiften.  
 
 
 

 
 
Figur 4. Underrättelsecykeln. Figur efter Thorson, Mikael (1997) Business Intelligence – En teoristudie 
inom området omvärldsbevakning s. 19.  
 
Jag återger denna modell eftersom den ger en överskådlig bild av hur en väl fungerande 
organisations informationsinhämtning ser ut.  
 
Även om modellen avsiktligt är mycket enkel har den kritiserats för att vara alltför vag 
och enkel. Den går dessutom att tolka på flera olika sätt.93 En utveckling av modellen är 
”Business Intelligence 8: an” som liknar underrättelsecykeln men består av två cirklar 
som tillsammans bildar en åtta. Den övre cirkeln motsvarar de båda momenten ”plane-
ring” och ”delgivning”. De båda övriga momenten (”inhämtning”- dit även val av källor 
räknas - och ”bearbetning”) bildar en egen cirkel som tillsammans med den övre rör sig 
som två kugghjul. Den avgörande skillnaden är att den nedre cirkeln kan snurra flera 
varv beroende på resultatet – informationssökning i andra källor eller efter andra princi-
per kräver inte nödvändigtvis någon ny planering.94 Det påpekas även att en organisa-
tion kan ha en 8: a för varje uppgift och alltså kan befinna sig i flera olika faser samti-
digt.95  

                                                 
91 De båda begreppen används inom respektive område bland annat av Sandström, Björn (1988) Business 
Intelligence –företagets underrättelsetjänst 31f respektive Kahaner s. 43f.  
92 Thorson, Mikael (1997) Business Intelligence – En teoristudie inom området omvärldsbevakning.  
SISU-rapport 97:04 s. 19 har givit mig den översättningen. 
93 Thorson, Mikael (1997) De förberedda överlever – omvärldsbevakning hos tre svenska organisationer 
SISU-rapport 97:13 s. 29 
94 Ibid., s. 30 
95 Rexed, Daniel, Thorson, Mikael, Wingstedt, Ulf (1997) Verktyg för omvärldsbevakning SISU-rapport 
97:23 s. 4f.  
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5.3 Omvärld och beteende 
 
Denna studie anknyter till en modell Choo konstruerat med ambitionen att sammanfatta 
tidigare forskning om omvärldsbevakning. Den består av två kretsar varav den inre 
(som kan sammanfattas i ordet informationsbeteende) anses stå i växelverkan med de 
yttre faktorerna. Till de yttre hör till exempel ”situational dimensions”, vilket Choo ex-
emplifierar med graden av osäkerhet i en organisations omvärld.96 Informationsbeteen-
det indelas i ”informationsbehov: omvärldsbevakningens fokus”, “informationssökning: 
källanvändning och preferenser” och “informationsanvändning: strategisk planering och 
organisatoriskt lärande”.97 Begreppen används alltså med något annorlunda innebörd än 
i denna uppsats, som med Choos terminologi och vissa förbehåll fokuserar på ”informa-
tionsbehov” (i en vidare mening) och ”informationssökning”.  
 

 
Figur 5. A Conceptual Framework for Environmental Scanning.98  
 
Även om Choo inte resonerar särskilt mycket om det allmänna sambandet mellan den 
inre och den yttre kretsen så är de förenade i en tydlig växelverkan. Den inre kretsen – 
informationsbeteendet – påverkas av de yttre omständigheterna och vice versa. Detta 
betyder att en anpassning av de yttre omständigheterna kan påverka organisationens 
informationsbeteende i önskad riktning. Choo ger inget exempel som tydligt fastslår 
vilket begrepp som de eventuella följderna av den här uppsatsen motsvarar men sats-
ningar såsom informationsresurser och hjälp med informationssökning kan ses som del i 
en organisations strategi. Må vara att det inte är en uttalad strategi som delas av hela 
organisationen utan en strategi för en enskild serviceavdelning, vilket dock påverkar 
hela organisationen.  
 
Choo har även diskuterat organisationers beteende utifrån joharifönster. Ett sådant be-
står av en fyrfältsmodell där varje fält representerar olika kunskapsnivåer och enligt 
Choo följer av detta även uppgifter för organisationen:99 
                                                 
96 Choo, Chun Wei. (2001). s. 3 (min paginering) 
97 Ibid., s. 2 (min paginering) De svenska begreppen är min direktöversättning. 
98 Ibid. 
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Figur 6. Joharifönster100  
 
Ruta 1 och 2 handlar om den kunskap som redan finns i organisationen och åtgärderna 
handlar om förbättrad återfinning, internkommunikation och kartläggning (Information 
Audit). De två resterande fönstren beskriver situationer då information måste inhämtas, 
och är därför särskilt intressanta här.101 
 
Situationen i ruta 3 blir särskilt tydlig när organisationen etablerar sig inom en ny mark-
nad. Informationsbehovet är tydligt och väldefinierat och handlingen som följer blir 
informationssökning och forskning. Det är inom detta område som större delen av en 
organisations vardagliga informationssökning sker och det är detta fält som står i cent-
rum för denna uppsats.102 
 
Även fält 4 är av visst intresse. Det handlar om det ”okända” informationsbehovet, om 
information som skulle vara av stor nytta för organisationen men som av någon anled-
ning inte uppmärksammas, till exempel för att den inte helt stämmer överens med orga-
nisationens världsbild. Om fält 3 kännetecknas av informationssökning med tydliga 
frågeställningar och mål utmärks fält 4 av omvärldsbevakning i vidare mening.103 
 
Denna studie kan indirekt komma att beröra fält 2 eftersom den innebär en kartläggning 
av de informationskällor som organisationens medlemmar använder (känner till). Om 
några av dessa resurser som en följd av denna uppsats blir använd i större omfattning 
har informationen spritts och organisationen fått bättre kännedom om vad den vet. 
 
En tolkning av figur 2 är att varje organisation ständigt, i olika avseenden, befinner sig i 
alla de fyra fälten men ett mål med informationsarbete är att tänja fönster 1 och 3. 
Genom kartläggning av den kunskap som finns hos den egna organisationens medlem-
mar ökar den samlade kunskapen som organisationen kan utnyttja och genom lyhördhet 
och obundet tänkande kan nya givande undersökningsområden och sökfrågor konstrue-
ras. På det sättet förflyttas företeelser från fält 2 till fält 1 och från fält 4 till fält 3.104 

                                                                                                                                               
99 Choo (2002)s. 259-263 
100 Efter Choo, Chun Wei (2002) Figure 9.1. s. 260 (Min översättning och numrering av fältens namn.) 
101 Choo (2002) s. 262f 
102 Ibid.  
103 Ibid., s. 263 
104 jfr Choo (2002) s. 259f 
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6 Resultat 
 
Av 104 utsända enkäter inkom totalt 60 individuella svar vilket ger en svarsfrekvens på 
57,7 %. Svarsfrekvensen var ojämnt fördelad mellan olika delar av populationen. Inte 
ett enda svar inkom från en av projektgrupperna. En tänkbar förklaring är att grupp-
medlemmarna kanske inte upplever centralförvaltningen som sin primära tillhörighet 
även om de tillbringar en del av sin arbetstid där. Om denna enhet hade utelämnats ur 
enkätundersökningen hade populationen istället uppgått till 93 personer vilket givit en 
svarsfrekvens på 64,5 %.105 
 
Respondenternas uppgifter är fördelade enligt följande mönster: 
 
Markera det alternativ som bäst beskriver din plats i organisationen. 
 
Befattning  Antal  Procent 
Politiker  10  16.6 
Politisk sekreterare  2  3.3 
Landstingsdirektörens stab  30  50.0 
Förvaltningsledning  7  11.6 
Annat  9  15.0 
Respondenter som ej uppgav befattning  2  3.3 

Summa  60  100% 
Tabell 2. Respondenternas befattning.  
 
Färre än jag trodde identifierade sig som hörande till Landstingsdirektörens stab. Av de 
nio som valt alternativet ”Annat” har åtta preciserat sig i efterföljande fråga. Till denna 
kategori hör revisionen och patientnämndens sekreterare (totalt tre respondenter i dessa 
båda kategorier) samt ytterligare en rad skiftande titlar som ”ekonom” och ”PA-kon-
sult”. Samtliga åtta verkar dock vara tjänstemän. I denna uppsats kommer de som angi-
vit ”Landstingsdirektörens stab”, ”förvaltningsledning” eller ”annat” att redovisas som 
en grupp i egenskap av tjänstemän. Dessa kommer att jämföras med de som angivit ”po-
litiker” och ”politisk sekreterare” som redovisas tillsammans i egenskap av politiskt 
tillsätta. Men detta vilar alltså på antagandet att den nionde också är en tjänsteman.  
 
Två personer har inte uppgivit någon befattning. Därför blir totalsumman i de kom-
mande tabellerna ibland större än tjänstemännens och de politiskt tillsattas samman-
lagda värden. Den ena av dessa båda respondenter har uppenbarligen råkat ut för något 
tekniskt problem med lösenordet vilket gör att alla numerära svar – de slutna frågorna – 
är oläsliga. Jag väljer ändå att räkna denna respondent till de svarande eftersom han/hon 
lämnat minst lika goda svar som de övriga på de öppna frågorna.  
 
 

                                                 
105 Jag inser att det kan tyckas diskutabelt att dra sådana slutsatser utifrån konfidentiellt material, även då 
det skett utifrån en adresslista som inte innehåller någon information om hur någon svarat. Som jämförel-
se kan man dock nämna de allmänna valen i Sverige där det visserligen råder lagstadgad valhemlighet 
men där röstlängderna - och därmed uppgifter om vilka som röstat och inte röstat - är allmän och offentlig 
handling. 
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6.1 Informationsbehov 
 
I detta avsnitt ska svaren på frågorna kring informationsbehovet hos centralförvaltning-
ens tjänstemän och politiker redovisas. Uppställningen är liksom min enkät och mina 
intervjufrågor ordnad enligt PEST-modellen.  
 
Hur dessa olika faktorer ska vägas är en svårare fråga. Naturligtvis har alla faktorer be-
tydelse, samtidigt som deras betydelse skiljer sig mycket åt mellan olika personer och 
arbetsområden. En fingervisning ges dock av den enkätfråga som ber respondenterna att 
rangordna de olika informationskategorierna från ”viktigast” till ”minst viktig”. Nedan-
stående diagram redovisar hela populationens svar. Av tydlighetsskäl redovisas de båda 
lägre betygen (”mindre viktig” och ”minst viktig”) på en negativ skala.  
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Diagram 1. Den samlade populationens prioritering av information. Data saknas i 2-5 observationer (be-
roende på vilken delfråga som avses).  
 
De ”viktigaste” områdena är alltså i fallande ordning: politisk/juridisk, ekonomisk, tek-
nisk och sist sociokulturell information. Det sista området har även fått flest ”mindre 
viktig” och ”minst viktig”. Det sistnämnda visar ett av diagrammets största problem. 
Respondenten ombads att endast använda varje omdöme en gång vilket skulle ha givit 
varje värde lika stor yta. Dess fördelning över de olika staplarna skulle ha givit en bild 
av områdets betydelse. Många respondenter har som synes tagit lätt på dessa instruk-
tioner. I synnerhet har de varit obenägna att klassa någon information som ”minst vik-
tig”. Med ledning av kommentarerna kan man anta att det beror på att även den minst 
viktiga informationen upplevs som betydelsefull. 
 
Ett litet problem utgörs även av att uppdelningen i fyra delfrågor gav möjlighet att bara 
besvara några av dem. Detta är orsaken till staplarnas olika längd i tabellen.  
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Den totala summan av antalet inkomna svar från tjänstemännen har följande utseende: 
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Diagram 2. Tjänstemännens prioritering av information. Data saknas i 1-3 observationer (beroende på 
vilken delfråga som avses). 
 
Diagrammets brister kan i viss mån kringgås genom att ett urval görs av de som värde-
rat samtliga kategorier och använt alla de fyra värdenivåerna. Diagrammet blir då ”kor-
rekt” eftersom alla respondenter svarat i enlighet med frågornas principer men det leder 
till ett stort internt bortfall. Med en sådan korrigering får tjänstemännens rangordning 
följande utseende: 
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Digram 3. Prioritering av informationskategorier hos de tjänstemän som endast använt varje svarsvärde 
en gång. 30 observationer. 
 
Rangordningen är densamma men skillnaden mellan ”politik” och ”ekonomi” har mins-
kat. Endast en respondent mer har placerat den politiska informationen bland de viktiga-
re. Fler anser dessutom att ekonomisk information är viktigast – liksom fler anser att 
den är minst viktig.  
 
Det finns ett visst mått av godtycke i själva frågan. Bland de som korrigerat sina svar 
ser rangordningen ibland annorlunda ut än de som bara skulle förtydligas. I flera kom-
mentarer påpekas också svårigheten i att göra en sådan här rangordning. 
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Frågan har också en hög känslighet för respondentens tolkning av vad som egentligen 
ingår i de olika kategorierna. I enkätens inledning betonas att studien handlar om extern 
information och detta upprepas i frågan om exempel på viktig ekonomisk information. 
Ändå finns åtminstone ett exempel på en kommentar som handlar om landstingets egen 
ekonomi och budget. Det kan inte uteslutas att sådana aspekter bidragit till den höga 
värderingen av ekonomisk information. Däremot framgår det av frågan att frågan om 
teknologi även inkluderar vårdteknisk och medicinsk utveckling.  
 
Mycket kritik kan alltså riktas mot dessa diagram men de kan ändå ses som en finger-
visning. Bland intervjupersonerna hävdade alla att rangordningen i stora drag var giltig 
även för deras enhet, med undantag av två personer: chefen för Utvecklingsenheten, 
som har svårt att placera sina hjärtefrågor i PEST-modellen, och chefen för Planerings-
enheten som vill lägga större vikt vid ekonomin. Chefen för Landstingsrevisionen gjor-
de dessutom tillägget att han med ”ekonomisk information” främst avsåg regelverk.  
 
Svaren från de politiskt tillsatta följer ett liknande mönster: 
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Diagram 4. De politiskt tillsatta respondenternas prioritering av information. Inget bortfall. 
 
Politisk och juridisk information upplevs – föga förvånande- som viktigast av de flesta 
som besvarat frågan. De politiskt tillsatta är dessutom ännu mindre benägna att klassa 
någon information som ”minst viktig”. Den enda som av många hålls för minst viktig är 
informationen om sociala och kulturella förhållanden.  
 
Sex personer har besvarat frågan i enlighet med instruktionerna. Även om antalet re-
spondenter är diskutabelt lågt förstärker deras svar den bild som framträder ovan. Om 
urvalet begränsas till dessa som besvarat alla de fyra delfrågorna och använt varje värde 
en gång får rangordningen följande utseende: 
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Diagram 5. Prioritering av informationskategorier hos de politiskt tillsatta som endast använt varje svars-
värde en gång. 6 observationer.  
 
Detta diagram ger bilden av en ganska stor enighet bland de politiskt tillsatta, ett intryck 
som förstärks av att det intervjuade landstingsrådet håller med om den preliminära totala 
rangordning som visades vid intervjun.  
 
Helhetsbilden av denna prioriteringsfråga ansluter sig till Hamrefors tidigare rön om att 
landstings verksamhet i första hand påverkas av politiska förhållanden och teknisk/ ve-
tenskaplig utveckling. I det här fallet tillskrivs dock även ekonomisk information en stor 
betydelse. 

6.1.1 Behov av politisk och juridisk information 
 
Behovet av politisk och juridisk information kan, som det framträder i resultatet av en-
kät och intervjuer, sammanfattas som information om organisationer, lagar och övriga 
politiska diskussioner och beslut. De organisationer som bedöms vara av särskilt intres-
se återkommer i många fall senare i detta kapitel, i synnerhet i anslutning till listan över 
ofta använda webbplatser. Frågan om vilka organisationer som är viktiga för verk-
samheten och som enheten behöver fortlöpande information om har framförallt berörts 
under intervjuerna och därför gör jag ingen strikt redovisningsmässig åtskillnad mellan 
de som nämnts i intervju- och enkätsvar.  
 
Av central betydelse för landstinget är naturligtvis verksamheten i riksdag och regering. 
Dels genom lagar och beslut som fattas men även genom lagförslag och aktuell debatt. 
Det enda riksdagsutskott som uttryckligen nämns är Sociala utskottet, som nämns i ett 
enkätsvar. Myndigheter som nämns är Socialstyrelsen, Folkhälsoinstitutet och Datain-
spektionen. Apoteket är en annan betydande organisation på riksnivå och en viktig sam-
arbetspartner. 
 
En annan återkommande organisation är Sveriges kommuner och landsting (SKL) som 
nämns som en viktig informationsskälla men även spelar en mer aktiv roll som intresse-
organisation för landstingen.  
 
De organisationer som diskuteras i intervjuerna nämns sällan i första hand specifikt på 
grund av forskning men det finns undantag: Chefen för Utvecklingsenheten nämner 
universitet och högskolor och preciserar sig till Högskolan i Kalmar och Hälsouniversi-
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tetet i Linköping. Han nämner även Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU). 
Placerat i PEST-modellen motsvarar dessa dock närmast området teknologisk informa-
tion. 
 
Andra viktiga samarbetspartners är andra landsting, liksom regionförbundet. På Lands-
tingets egen nivå är länsstyrelsen en viktig samarbetspart. En av intervjupersonerna 
nämner även Polisen. 
 
Även länets kommuner är viktiga kontakter för landstingets tjänstemän och politiker. 
Ofta berör ärenden både kommuner och landsting. Som landstingsrådet uttrycker det: 
 

Vi har ju samma medborgare och har ju som uppgift att värna dem. Vi eftersträvar så 
mycket vård som möjligt och de andra har sina områden. Ofta har vi ju samma uppdrag, 
fast med olika delar av människan. 

 
De företag som har betydelse för landstinget är främst de privata vårdgivarna i länet. 
Utbildningsföretag har också en viss betydelse genom sitt förhållande till folkhögsko-
lorna (som dock inte behandlas närmare i denna studie).  
 
Det finns även ett antal föreningar som omtalas såsom betydelsefulla. Dels gäller det 
rena verksamhetsföreningar som Sveriges kommunala yrkesrevisorer (SKYREV) och 
FAR –en branschorganisation för auktoriserade revisorer. Dels gäller det olika intresse-
organisationer för olika frågor såsom pensionärsorganisationer (exemplet som tas är 
PRO), och olika patient-, handikapp och anhörigföreningar. Få respondenter tar enskilda 
föreningar som exempel. Tandvårdsskadeförbundet är ett av få exempel som ges.  
 
”Juridisk information” är nog för många synonymt med ”lagar”. Vikten av att hålla sig a 
jour med lagar påpekas flera gånger i svaren till enkätfråga 7: 
 
 Ge exempel på politisk/juridisk information som är viktig i ditt arbete.  
 
Flera har nöjt sig med att påpeka detta. ”Politiska beslut, nya lagar och regler” är ett 
representativt svar. Andra respondenter ger exempel på ämnen som regleras genom la-
gar men utan att ta den enskilda lagen som exempel. ”Viss sjukvårdsjuridik, sekretess 
m.m[.]” lyder ett sådant svar.  
 
De lagar som uttryckligen nämns bland enkätsvaren är (i alfabetisk ordning)106: 
Arbetstidslagen 
Biobankslagstiftningen 
Hälso- och sjukvårdslagen 
Kommunallag och kommunal redovisningslag 
Lag om allmän försäkring 
Marknadsföringslagen 
Momslagstiftning 
Personuppgiftslagen (PUL) 
Socialtjänstlagen 
Tandvårdslagen 
 
                                                 
106 Denna och efterföljande förteckning över viktiga lagtexter är båda i stort nedtecknade efter de beteck-
ningar som respondenterna givit dem. Jag har alltså inte efterforskat lagarnas formella namn och nummer 
och tar som juridisk lekman inte ansvar för benämningarnas korrekthet.  
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Exempel på svar som har en tydlig koppling till lagar men som berör dem mer indirekt 
är: ”Nya beslut och lagstiftning för ekonomisk redovisning etc[.]”, ”[ä]ndringar i lagar 
och förordningar avseende tandvårdsreformen”, samt ”[l]agar och rekommendationer, 
vårdkvalitet, arbetsmiljö, byggnationer etc[.]”. Ett annat är behovet av information om 
handikappolitiken och den tillhörande lagstiftningen och lagen om offentlig upphand-
ling.  
 
I enkätsvaren framträder snarare en mängd uppslag än något egentligt mönster. I inter-
vjustudien ställdes en specifik fråga: 
 
Vilka lagar påverkar er verksamhet? 
 
I dessa svar finns en tydligare koncentration. Nedan listas de lagar som nämndes sorte-
rade efter frekvens. De svar som uppgivits lika många gånger är ordnade alfabetiskt. 
Svaren ”offentlighetsprincipen” och ”sekretesslagen” berör egentligen samma område 
men jag har ändå valt att redovisa dem separat: 
 
Hälso- och sjukvårdslagen (4) 
Kommunallagen (3) 
Sekretesslagen (3) 
Arbetsmiljölagen (2) 
Lagen om offentlig upphandling (2) 
Socialtjänstlagen (2 – i båda fallen med tillägget att den är viktig för samarbetet med 
kommunerna.) 
Arbetstidslagen (1) 
Arkivlagen (1) 
Brottsbalken (1) 
Kommunala redovisningslagen (1) 
LSS (1) 
Offentlighetsprincipen (1) 
Skattelagstiftningen (1) 
Tandvårdslagen (1) 
Tryckfrihetsförordningen (1) 
 
Annat viktigt juridiskt material som nämns i intervjusvaren är förordningar som är base-
rade på lagarna men inte är lagar. De som nämns återkommande är de som utfärdas av 
Socialstyrelsen. Även Ekonomistyrningsverket (ESV) nämns. SKL:s föreskrifter har en 
liknande position.  
 
Även rättstolkningar nämns någon gång bland enkätsvaren. När frågan berörts i inter-
vjuerna har de intervjuade medgett att det har en viss betydelse men lämnat få konkreta 
exempel. Landstingsrådet nämner ett fall om anhörigvård i flyktingfamilj. Chefen för 
Tandvårdsförvaltningen utpekar domar i Arbetsdomstolen som särskilt intressanta. Des-
sa följs centralt av landstingets personalenhet som sedan diskuterar utfallet och dess 
konsekvenser med den del av Landstinget som påverkas.107 Chefen för Kanslienheten 
håller med om att man i ett oklart rättsläge får studera rättsfall och bakomliggande förar-
bete men att det också förekommer att man vänder sig till SKL för hjälp med tolkning-
ar.  
 
                                                 
107 Intervju med chefen för Tandvårdsförvaltningen.  
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En organisation och ett regelsystem som nämns i mycket liten utsträckning är Europe-
iska Unionen. Landstingsrådet nämner konkurrens från EU-området genom etableringen 
av en polsk tandläkarklinik i Emmaboda. Chefen för Tandvårdsförvaltningen nämner att 
förändringar i arbetslivslagstiftningen är att vänta eftersom denna ska harmoniseras med 
EU: s regler. Det är möjligt att mina intervjupersoner bortsett från denna faktor men den 
Europeiska Unionens arbete verkar mest vara av intresse när det väl leder till föränd-
ringar i svenska förhållanden (alltså ett så kallat reaktivt förhållningssätt).  
 

6.1.2 Behov av ekonomisk information 
 
Svaren på enkätfrågorna kombinerat med intervjusvaren kan delas in i fyra kategorier. 
För det första krävs information om den allmänna ekonomiska utvecklingen i samhället. 
Det innebär information om tillväxt, BNP och prisutveckling. Information om såväl 
nutiden som den närmaste framtiden behövs och till denna kategori kan ekonomiska 
prognoser föras. En central fråga handlar även om sociala och kulturella faktorer i form 
av en bedömning av det egna skatteunderlaget. Chefen för Utvecklingsenheten påpekar 
att vård är en konjunkturkänslig verksamhet.108 Det egna näringslivet och länets kom-
munikationer är av stor betydelse. Både landstingsrådet och chefen för Utvecklings-
enheten påpekar att dagens landsting är så kunskapsintensivt att det i sig är en tillväxt-
faktor.  
 
Den andra kategorin är ekonomisk information om andra landsting. Resultaten har en 
direkt påverkan på Landstinget i Kalmar läns egen ekonomi genom det statliga utjäm-
ningssystemet.109 Det finns dock fler skäl till intresset: en politiskt tillsatt nämner andra 
landstings patientavgifter som intressant information vilket tyder på att informationen 
används som jämförelsematerial.  
 
Förändringar i statsbidragen tillskrivs stor betydelse men uppges sällan innebära några 
överraskningar. Åtminstone inom tandvården skiljer det mellan ett och två år från att de 
första signalerna kan iakttas till att beslut fattas.110  
 
Den fjärde kategorin tangerar behovet av politisk och juridisk information och handlar 
om lagar och regler avseende ekonomi. Både lagar med mer specifika ekonomiska kon-
sekvenser som momslagstiftningen och mer indirekta redovisningslagar nämns. 
 
Denna typisering grundar sig på ganska få enkätsvar. Utöver detta har en del respon-
denter främst besvarat frågorna utifrån vilka källor de hämtar sin ekonomiska informa-
tion: ”Ekonomiuppgifter från andra landsting, Sveriges Kommuner och Landsting, 
SCB, företag, socialstyrelsen mfl.” svarar en tjänsteman. ”Media, artiklar och tidsskrif-
ter” respektive ”uppgifter från socialstyrelse, regeringskansli mm” svarar två av de poli-
tiskt tillsatta. 

                                                 
108 Intervju chefen för Utvecklingsenheten. 
109 Intervju med landstingsråd 
110 Intervju med chefen för Tandvårdsförvaltningen 
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6.1.3 Behov av information om sociala och kulturella aspekter 
 
Sociala och kulturella faktorer är det område som värderats lägst när respondenterna 
rangordnat de olika områdena. Att döma av kommentarer jag fick under enkätens ut-
formning och under någon av mina intervjuer var det en svår fråga. Det är också stor 
skillnad mellan svaren, även på vad som räknas till området ”sociala och kulturella fak-
torer” där även svaren ”Pensionärsorganisationernas verksamhet” och ”byggnation av 
en ny arena” återfinns.  
 
En grundläggande fråga för landstinget är: ”vem är vårdkonsumenten?” Landstinget 
behöver information om olika sociala mönster i syfte att bättre förstå och utveckla ut-
formningen av vården av den enskilde, till exempel genom att utveckla bemötandet. 
Denna information är framförallt länsspecifik och handlar om särskilda sociala grupper 
som kvinnor, barn och invandrare. 
 
Länsspecifika frågor som länets socioekonomiska befolkningssammansättning belyses 
till stor del genom egna undersökningar, till exempel av Folkhälsocentrum i Oskars-
hamn, men i intervjuerna hänvisas även till statistik från SCB.  
 
En angränsande fråga handlar om personalens etniska kompetens. I ett mångkulturellt 
samhälle ställs krav på att detta återspeglas i personalsammansättningen. Det ställs hög-
re krav på språkkunskaper och skilda kulturella erfarenheter. Den etniska samman-
sättningen i länet kan alltså vara en viktig bakgrund för rekrytering. Samtidigt uppstår 
behov av ökad kunskap om bemötande och omhändertagande av länsinnevånare med 
annan bakgrund.  
 
Behovet av social och kulturell information handlar inte bara om bemötandet av den 
enskilde. Det handlar även om behovet av olika insatser och resurser. Kalmar län har 
hög medelålder och äldre människor har andra vårdbehov än yngre. En annan över-
gripande aspekt är boende- och pendlingsmönster för bästa placering av tandvårdsklini-
ker och ambulansstationer.  
 
Länsinvånarnas levnadsvanor är av avgörande betydelse för landstingets verksamhet. 
Chefen för Tandvårdsförvaltningen påpekar att karies är en levnadssjukdom. Lands-
tingsrådet nämner i intervjun att det i framtiden kan gå åt stora resurser till att behandla 
diabetes till följd av fetma.  
 
Kalmar län profilerar sig som H-län: Hälsolän, vilket innebär en betoning på förebyg-
gande folkhälsoarbete. Detta kräver information om länsinvånarnas värderingar och 
förhållande till hälsa. 
 
Den information om länsinvånarna som behövs kan sammanfattas. 

• Befolkningsutveckling och åldersstruktur 
• Etnisk sammansättning 
• Arbetslöshetsnivåer och utbildningsnivå 
• Boende- och resemönster 
• Hälso- och sjukdomsmönster (hit hör rimligtvis även frågor om motions- och 

kostvanor.) 
• Attityder gentemot landstinget. 
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• Länsinvånarnas ekonomi 
 
Länsinvånarnas ekonomi nämns av någon i enkätundersökningen och de flesta intervju-
personer medger på direkt förfrågan att det har betydelse. Uppgiften används dock mest 
för att bedöma det framtida skatteunderlaget. Någon direkt påverkan på patientavgifter 
har det inte. Däremot påverkar det valet av olika behandlingsmetoder inom tandvår-
den.111 Dessutom avskrivs en del av landstingets fodringar varje år med anledning av att 
brukarna inte kunnat betala och det kan vara angeläget att i förväg kunna bedöma unge-
fär hur stor den summan kommer att bli. 
 
Arbetslösheten har naturligtvis direkt ekonomisk betydelse för landstinget men är även 
av intresse i samband med rekrytering. En respondent har uppgivit ”antalet arbetslösa 
sjuksköterskor i länet” som exempel på en viktig social omständighet. I en intervju 
nämns även att det idag råder brist på tandläkare i Sverige till följd av att det tidigare 
rådde överskott och att en olycklig hantering av situationen lett till att många tandläkare 
söker sig utomlands.112 Arbetslösheten och invånarnas ekonomi är även av intresse ef-
tersom den påverkar det psykiska välbefinnandet.113 
 
Detta är i stora drag den information som behövs om länsinvånarna själva men utöver 
det behövs forskning för att tolka konsekvenserna av de sociala mönstren. Vad har åttio-
talisterna för attityd till andra sociala grupper? Vad kännetecknar en särskild etnisk 
grupp? 
 
Vissa av dessa frågor kan besvaras av studier av länets invånare. Andra kräver mer 
forskning och erfarenheter från andra landsting och andra organisationer.  
Ett exempel från enkätundersökningen illustrerar detta: 
 

Jämställdhetsfrågan, varför behandlas manliga och kvinnliga patienter olika[?] Vad behöver 
vi veta i mötet med andra kulturer när det gäller hälso[-] och sjukvård[?] 

 
Den frågan besvaras troligen inte genom enskilda studier av länets egna invånare utan 
snarare med hjälp av annan, mer generell forskning. Men för att bedöma vikten och re-
levansen av olika rön måste man alltså först ha god kännedom om länets sociala möns-
ter, som skillnader i mäns och kvinnors sjukdomsmönster i området och vilka etniska 
grupper som finns inom länet.  
 
Social och kulturell information behövs av flera skäl. I enkäten framgår att det är viktigt 
för landstingets marknadsförare att kunna ”tala till” länets invånare och det kräver för-
ståelse. Det är även viktigt att känna till allmänhetens värderingar gentemot landstinget 
vilket kartläggs genom informationsenhetens pressklippstjänst. Revisionen har dess-
utom till särskild uppgift att följa tidningarnas insändarsidor, vilket i vissa fall kan leda 
till utredningar.114  
 
 

                                                 
111 Intervju med chefen för Tandvårdsförvaltningen 
112 Ibid. 
113 Intervju med landstingsråd 
114 Intervju med chefen för Landstingsrevisionen 
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6.1.4 Behov av teknologisk information  
 
Den teknologiska informationen har i denna undersökning delats i två delar. En medi-
cinsk/vårdteknisk och en för övrig teknik. Den medicinska/vårdtekniska kategorin upp-
visar störst mångfald och innehåller svar som ”Nya läkemedel”, ”Katastrofmedicinsk 
information” och ”Injektions’system’ för cytostatika”. De specifikt medicinska exem-
plen är dock få. Respondenterna betonar istället vikten av övergripande information. 
”Allmän info för att kunna diskutera med vårdpersonal och förstå deras frågeställningar 
på ett adekvat sätt.” skriver en tjänsteman. 
 
Detta är något som återkommer även i intervjuerna. ”[F]ör mig är det jätteviktigt även 
om jag inte behöver veta allt om varje maskin.” säger landstingsrådet. Den enda avdel-
ning där intervjupersonen inte påstår sig behöva någon medicinsk information är Kans-
lienheten.  
 
En viktig anledning till att följa den medicinska utvecklingen som också återkommer i 
intervjun med landstingsrådet är att ny utveckling kan göra det enklare att utföra avan-
cerade behandlingar på mindre sjukhus. 
 

 Det vi gör idag var omöjligt för bara tio år sedan eller fanns bara på regionsjukhusen. Som MR-
kameror. Och olika behandlingar, som PCI, ballongsprängningar. Det gör vi på länssjukhuset nu, 
förr behövde vi skicka dem till Linköping. 

 
Två särskilda sakfrågor framträder: digital röntgen och användning av informations-
teknik för lagring och bearbetning av medicinsk information, till exempel genom enhet-
liga patientjournaler och digitala arkiv för långtidslagring.  
 
Kommunikation, dokumentation och arkiv återkommer i fråga om övriga teknologiska 
informationsbehov. Dit kan man även räkna de fem tjänstemän som enbart svarat ”IT”.  
 
Andra tekniska aspekter som nämns är säkerhetssystem för landstingets lokaler. I inter-
vjuerna framkommer även ett visst intresse för tjänstemännens vardagsteknik som vi-
deokommunikation och bärbara datorer.  
 
En politiker har uppgivit ”hållbar utveckling” som en viktig teknisk faktor. De intervju-
personer som fått frågan medger att miljöområdet är viktigt men har i regel inte givit 
några konkreta exempel. Det landstingsövergripande miljöarbetet hör till Planerings-
enhetens uppgifter. Landstingsrådet nämner att Kalmar län har en stor andel diabetiker i 
förhållande till resten av landet och att man misstänker att detta är miljörelaterat. Utför-
ligare svar har lämnats av chefen för Tandvårdsförvaltningen. En stor del av tand-
vårdsområdets miljöarbete kretsar kring miljö- och hälsoeffekter av använt material: 
Röntgen byts mot digital röntgen vilket sparar kemikalier. Amalgamet är numera nästan 
borta ur verksamheten men vilka effekter dagens plastmaterial får är ännu okänt. Tand-
vården arbetar med miljöcertifiering av sina kliniker och som miljöfrågor anges även 
sådant som transporter till och från klinikerna och klinikernas energiförbrukning. En 
särskild tjänsteman inom Tandvårdsförvaltningen arbetar med utrustnings- och miljö-
frågor och följer den utvecklingen.  
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6.2 Informationsanvändning 
 
För att få en uppfattning om hur viktiga elektroniska media är för centralförvaltningens 
informationsförsörjning ombads respondenterna uppskatta hur stor andel av deras in-
formation som de hämtade elektroniskt. Frågan löd: 
 
Uppskatta i procent hur stor del av den skriftliga information du använder i ditt arbete som hämtas elek-
troniskt (med hjälp av din dator).  
 
Bland de 42 tjänstemän som besvarade frågan fördelade sig svaren enligt följande 
mönster: 
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Diagram 6. Andel av tjänstemäns information som inhämtas på elektronisk väg. Data saknas i 4 observa-
tioner. 
 
Medianvärdet ligger inom intervallet 60-70% och 50-70% är det intervall som flest sva-
rat inom.  
 
Frågan är naturligtvis ganska godtycklig, även om procenttalet lätt leder till tanken att 
det skulle vara en fråga med hög precision. Så är inte fallet. Frågan ger möjlighet till 
skilda tolkningar om ifall e-postkorrespondens ska inkluderas och hur man ska räkna 
fall där en referens hittats i en databas men själva dokumentet sedan kopierats ur en 
papperskälla. Framförallt ställer frågan stora krav på respondentens förmåga att genera-
lisera kring sitt arbete. I de fall där respondenten ändrat sina svar skiljer sig också sva-
ren på denna fråga.  
 
Någon exakt uppgift är detta inte men det ger ändå en fingervisning om att den genom-
snittlige respondenten i hög grad hämtar sin information elektroniskt. Den genomsnitt-
liga kvoten kan tänkas ligga på kring hälften eller högre.  
 
För att få en uppfattning om hur representativa intervjupersonerna är för populationen 
berördes frågan under intervjuerna. De tjänstemän som intervjuats, med undantag av 
chefen för Tandvårdsförvaltningen som inte uppgav någon precis siffra, uppger att de 
hämtar mer än hälften av sin information elektroniskt och att det är ungefär lika mycket 
eller mer än de andra som arbetar på enheten. 
 
De 11 politiskt tillsatta som besvarat enkätfrågan visar ett liknande svarsmönster: 
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Diagram 7. Andel av de politiskt tillsatta respondenternas information som inhämtas på elektronisk väg. 
Data saknas i 1 observation. 
 
Medianvärdet är här marginellt lägre, samtidigt som en förhållandevis stor andel – mer 
än var tredje respondent – svarat inom intervallet 80-85 %. Det finns också färre ex-
tremvärden. Landstingsrådet som deltog i intervjun skattade sin andel till 80-90 % och 
antog att de flesta hade en väldigt hög andel. De skillnader som finns inom denna grupp 
kan delvis förklaras genom att enkätundersökningen inte bara innehåller landstingsråd. 
Det ingår även politiska sekreterare och andra förtroendevalda som visserligen förfogar 
över ett rum på centralförvaltningen men som inte tillbringar hela sin arbetstid där. Det 
kan medföra skillnader i informationsbeteende.  
 
De som deltog i enkätundersökningen ombads också uppge ett antal webbplatser som 
ofta används för informationsinhämtning. Frågan löd: 
 
Uppge 7-10 webbplatser (till exempel myndigheter, organisationer, fritt tillgängliga databaser) du ofta 
använder när du letar efter information som du behöver i ditt arbete (förutom www.ltkalmar.se, Bryggan 
och sökmotorer som Google). Om du har svårt att ge exempel får du gärna utgå från dina ”favori-
ter”/”bokmärken”. 
 
Bortser man från svaren ”Bryggan” respektive ”Google” angavs ungefär 90 olika källor 
av de 35 tjänstemän som besvarade frågan, sedan viss gruppering gjorts. Totalt gjordes 
193 angivelser vilket innebär att varje tjänsteman i genomsnitt angav 5,5 källor. Nästan 
två tredjedelar av källorna uppgavs bara av en respondent men i den återstående tredje-
delen kan en klar koncentration skönjas. Här presenteras de källor som nämnts fyra 
gånger eller fler: 
 
23 SKL 
16 Socialstyrelsen 
8 SCB 
7 Andra landsting, specifika eller i allmänhet 
6 Kommuner specifika eller i allmänhet 
6 Skatteverket 
5 Försäkringskassan 
5 Regeringen 
5 Riksdagen 
4 Carelink 
4 Universitet och högskolor, specifika eller i allmänhet 
 
SKL - Sveriges Kommuner och Landsting har en särställning i centralförvaltningens 
informationsförsörjning, vilket också framkommer vid intervjuerna. SKL genomför och 
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publicerar särskilda undersökningar av intresse för landstingen och för landstingens 
talan i olika frågor. Det är även ett rådgivande organ som kan vara behjälpligt med till 
exempel lagtolkningar.  
 
Socialstyrelsen är också en viktig part. Den är dessutom tillsynsmyndighet för lands-
tingen så dess bestämmelser är av stor betydelse.115 
 
Från de politiskt tillsatta inkom nio svar. Bortsett från sökmotorn ”leta.se” angavs 19 
olika källor sedan viss gruppering gjorts. Totalt gjordes 42 angivelser. Varje respondent 
angav alltså i genomsnitt 4,7 källor.  
Sju källor uppgavs två gånger eller fler: 
 
7 Politiska partier, inklusive Allians för Sverige 
6 SKL 
5 Riksdagen 
5 Socialstyrelsen. 
3 Kommuner specifika eller i allmänhet 
2 Regeringen 
2 Folkhälsoinstitutet 
 
Flera av tjänstemännens högst rankade källor återkommer även bland de mer priorite-
rade hos de politiskt tillsatta. Den stora skillnaden är den stora roll som politiska partier 
tycks spela i informationsförsörjningen. Denna kategori återfinns inte alls bland de käl-
lor som uppgivits av tjänstemännen. En hög andel av dem anger också Riksdagen som 
en viktig källa. Dess webbplats nämns av fem respondenter, lika många som nämner 
Socialstyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
115 Intervju med chefen för Utvecklingsenheten. 
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6.3 Befintlig informationshjälp och resurser  
 
För att få en uppfattning om vilka former av mänskligt informationsstöd som används 
av centralförvaltningens tjänstemän och politiker ställdes enkätfrågan: 
 
Brukar du ta hjälp av någon med att hitta information dvs. för att få tips om eller hjälp att hitta en bra 
källa eller låta någon annan ta fram informationen åt dig? (flera alternativ möjliga)  
 
      Tjänstemän   Politiskt tillsatta Totalt 
  Antal  Procent  Antal  Procent  Antal  Procent
Ja, kollegor  29  67.4  9  75.0  39  69.6 
Ja, assistent/politisk sekreterare  2  4.7  8  66.7  10  17.9 
Ja, bibliotekarie  7  16.3  2  16.7  9  16.1 
Ja, informatör  7  16.3  2  16.7  9  16.1 
Ja, annan  4  9.3  3  25.0  7  12.5 
Nej  12  27.9  0  0.0  12  21.4 
Antal svarande  43    12   56   

Tabell 3. Vilka respondenterna vänder sig till för att få hjälp med informationssökning. Fyra respondenter 
har ej besvarat frågan. En av respondenterna har inte uppgivit befattning. 
 
Den mest använda mänskliga resursen vid informationssökning är alltså kollegor.  
Ungefär var sjätte respondent, oavsett om han/hon tillhör tjänstemannakåren eller de 
politiskt tillsatta, brukar ta hjälp av bibliotekarie respektive informatör. Två av de sva-
rande – en tjänsteman och en politiskt tillsatt – har markerat både alternativet informatör 
och alternativet bibliotekarie.  
 
En stor brist i frågan är att den inte tydliggör vilka bibliotekarier respondenterna vänder 
sig till. Utöver sjukhusbiblioteken finns även stadsbiblioteket och högskolebiblioteket 
som möjliga kandidater. Att en av de båda politiskt tillsatta som angivit att de vänder 
sig till en bibliotekarie är politisk sekreterare och alltså tillbringar en ganska stor del av 
sin arbetstid på ett annat kontor är en fingervisning om att fler biblioteksorganisationer 
kan dölja sig bakom siffrorna i tabellen. De personer som nämns här måste inte nödvän-
digtvis vara formellt knutna till respondentens yrkesutövning – bland de kommentarer 
som lämnats för att ge exempel på en ”annan” hjälpare återfinns i två fall respondentens 
egna barn.  
 
Användningen av informatör respektive bibliotekarie verkar i övrigt vara ganska jämt 
fördelat mellan Landstingsdirektörens stab och förvaltningsledningarna vilket är förvå-
nande eftersom resultatet av intervjuerna tyder på att förvaltningsledningarna, i synner-
het Tandvårdsförvaltningen som är den förvaltningsledning som deltagit i intervju-
undersökningen, har ett betydligt mer utvecklat omvärldsbevakningssystem än Lands-
tingsdirektörens stab. Tandvårdsförvaltningen har förutom en informatör dessutom en 
särskild utvecklingsenhet i Västervik där två personer arbetar med omvärldsbevakning 
av tandvårdsområdet, till exempel genom att kontinuerligt söka efter ändringar av lag-
texter. En av dem hjälper dessutom till med informationssökning: 
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[P]å utvecklingsenheten finns en person som är suverän på att söka på nätet. Får jag 
problem så ringer jag henne. Det är enklast. Eller så ger jag henne i uppgift att ta fram. 
Mitt tålamod i att söka är lite begränsat.116 
 

Hur länge dessa informatörer funnits till hands är inte helt klart. Chefen för Tandvårds-
förvaltningen uppger att han haft sin tjänst sedan år 2000 och att den tjänsten fanns re-
dan då. Den fanns alltså innan förvaltningsbiblioteket lades ned.  
 
Förutom detta bevakas tandvårdsrelaterad informationsteknik och miljöfrågor av sär-
skilda enheter inom förvaltningsledningen. Landets olika folktandvårdsorganisationer 
samarbetar genom fördelning av olika bevakningsområden. Som exempel tas en infor-
matör i Skåne som särskilt bevakar Socialstyrelsens hemsida för att upptäcka ny, viktig 
information. När sådan dyker upp meddelar hon tandvårdsinformatörerna i resten av 
landet via e-post. På det sättet minskar tiden som går åt för att bevaka olika organisatio-
ner. Folktandvården i de olika länen samarbetar också vid utprovningen av ny teknik: 
för att spara kostnader för ny utrustning prövas ny teknologi först endast i ett län medan 
de andra inväntar utvärderingsinformation.  
 
Enligt intervjun med chefen för Utvecklingsenheten är Tandvårdsförvaltningen den av 
förvaltningarna som har bäst utvecklad omvärldsbevakning. Hälso- och sjukvårdsför-
valtningen har ännu ingen särskild informatör. Utvecklingsenheten arbetar delvis för att 
kompensera den eventuella bristen och samarbetar även med primärvårdsförvaltningens 
informatör.  
 
Det är inte omöjligt att de tjänstemän inom Landstingsdirektörens stab som uppger att 
de brukar ta hjälp av en informatör syftar på informationsenheten, men det är inte sä-
kert. Informatörerna på informationsenheten arbetar inte med någon regelbunden om-
världsbevakning, med undantag för att de sammanställer pressklipp.  
 
I intervjun med landstingsrådet betonas att förhållandet till informationssökningen är en 
läroprocess. Som ny i organisationen är det svårt då man ännu inte hunnit ”hitta sina 
informationsvägar”.  
 
Förhållandet till de länkar som sjukhusbiblioteken tillhandahåller har också undersökts i 
enkäten. Först och främst hur väl känd den informationsresursen är: 
 
Känner du till sjukhusbiblioteken.se:s sjukvårdsadministrativa länkar?  
 
  Tjänstemän   Politiskt tillsatta      Totalt 
  Antal  Procent  Antal  Procent  Antal  Procent 
Ja, väl  4  8.7  0  0.0  5  8.5 
Ja, något  31  67.4  6  50.0  37  62.7 
Nej  11  23.9  6  50.0  17  28.8 
Summa  46  100%  12  100%  59  100% 

Tabell 4. Kännedom om sjukhusbibliotek.se:s administrativa länkar. En respondent har ej besvarat frågan. 
En av respondenterna har inte uppgivit befattning. 
 
De allra flesta tjänstemän är något bekanta med länksamlingen, men få är väl förtrogna 
med den. Hälften av de politiskt tillsatta är bekanta med resursen men ingen tycker sig 

                                                 
116 Intervju med chefen för Tandvårdsförvaltningen 
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vara väl insatt. Två av dem som är väl bekanta med länkarna har även svarat att de bru-
kar ta hjälp av en bibliotekarie för att hitta information. Något starkare samband mellan 
användning av bibliotekarie och länksamlingen verkar det däremot inte finnas, förutom 
att ingen av dem som är väl förtrogna med länkkatalogen brukar ta hjälp av en informa-
tör.  
 
Det finns rimligtvis skillnader mellan olika respondenter ifråga om vad de menar med 
”väl” respektive ”något”. Dessutom har det ingen betydelse att en länkkatalog är känd 
om den inte används. Därför ställdes ytterligare en kvantitativ fråga om länksamlingen: 
 
Om ja: Använder du sjukhusbibliotekens länkkatalog eller källor som katalogen gjort dig uppmärksam 
på? 
     Tjänstemän  Politiskt tillsatta  Totalt 
  Antal  Procent  Antal  Procent  Antal  Procent
Ja, minst en gång i veckan  1  2.9  0  0.0  1  2.4 
Ja, minst en gång i månaden  7  20.0  1  16.7  9  21.4 
Nej, sällan eller aldrig  27  77.1  5  83.3  32  76.2 
Summa  35  100%  6  100%  42  100% 

Tabell 5. Användande av sjukhusbibliotekens länkkatalog. Urvalet baserat på de som svarade Ja på före-
gående fråga vilket innebär att åtta personer – som följaktligen svarade ”nej, sällan eller aldrig” på denna 
fråga har här utelämnats. En av respondenterna har inte uppgivit befattning. 
 
Ungefär var sjätte av de respondenter som känner till länkkatalogen använder den alltså. 
Det är naturligtvis möjligt att ”en gång i månaden” upplevs som förhållandevis ofta av 
någon enskild respondent som inte når upp till den användningsgraden men ändå upp-
lever det som en värdefull resurs. I så fall borde detta kommenterats i den efterföljande 
öppna frågan men den synpunkten har inte framförts. Undantaget är en respondent som 
markerat ”sällan eller aldrig” men lämnat kommentaren ”Vid behov”. 
 
Även i intervjuerna framstår länkkatalogen som en mindre använd källa. Endast en av 
intervjupersonerna påstår själv att han använder den. En vanlig inställning hos de andra 
är att det är något de borde göra men inte haft tid att lära sig. En av intervjupersonerna, 
som själv använder de gemensamma länkar som informationsenheten tillhandahåller, 
betonar att det är bra med gemensamma länkar för att inte förlora alltför många gen-
vägar när datorerna byts ut. Det är också få konkreta synpunkter på den befintliga länk-
katalogen, även om de flesta anser att det är viktigt och meningsfullt att utveckla den.  
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6.4 Syn på professionell hjälp och ytterligare redskap 
 
Enkäten innehöll frågan:  
 
Tycker du att det är svårt att hitta den information som du behöver?  
 
    Tjänstemän  Politiskt tillsatta   Totalt 
  Antal  Procent  Antal  Procent  Antal  Procent 
Ja, ofta  0  0.0  1  8.3  1  1.8 
Ja, ibland  28  65.1  8  66.7  37  66.1 
Nej, sällan eller aldrig  15  34.9  3  25.0  18  32.1 
Summa  43  100%  12  100%  56  100% 

Tabell 6. Svårigheter att hitta information. Fyra personer har ej besvarat frågan. En av respondenterna har 
inte uppgivit befattning.  
 
Tabellen visar att två tredjedelar av tjänstemännen och tre fjärdedelar av de politiskt 
tillsatta tycker att det ibland är svårt hitta information men endast en person - en politisk 
assistent - upplever att det inträffar ofta. Följdriktigt har det också lämnats få kommen-
tarer till frågan ”Är det någon särskild information du ofta saknar eller tycker är svår att 
hitta?”  
 
På följdfrågan fördelar sig svaren enligt följande: 
 
Skulle du vilja ha mer hjälp och stöd med att hitta information? 
      Tjänstemän  Politiskt tillsatta   Totalt 
  Antal  Procent  Antal  Procent  Antal  Procent 
Ja  2  4.8  1  8.3  3  5.5 
Ja, delvis  22  52.4  6  50.0  28  50.9 
Nej  15  35.7  3  25.0  19  34.5 
Vet ej  3  7.1  2  16.7  5  9.1 
Summa  42  100 %  12  100 %  55  100% 

Tabell 7. Önskemål om mer hjälp med informationssökning. Fem personer har ej besvarat frågan. En av 
respondenterna har inte uppgivit befattning.  
 
Drygt hälften av tjänstemännen och sju av de tolv politiskt tillsatta som besvarat frågan 
instämmer åtminstone delvis men få gör det odelat. Ett mönster som även återkommer i 
svaren på de följande frågorna: 
 
Skulle du vilja ha mer hjälp och stöd att skilja viktig information från mindre viktig?  
    Tjänstemän  Politiskt tillsatta   Totalt 
  Antal  Procent  Antal  Procent  Antal  Procent 
Ja  2  5.3  2  20.0  4  8.2 
Ja, delvis  16  42.1  6  60.0  22  44.9 
Nej  20  52.6  2  20.0  23  46.9 
Vet ej  0  0.0  0  0.0  0  0.0 
Summa  38  100%  10  100%  49  100% 

Tabell 8. Önskemål om hjälp med informationssovring. Elva personer har ej besvarat frågan. En av re-
spondenterna har inte uppgivit befattning.  
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Jämfört med föregående tabell upplever tjänstemännen mindre behov av hjälp medan de 
politiskt tillsatta respondenterna är något mer positiva. Denna fråga har besvarats av 
färre personer, vilket också kan tolkas som ett mindre intresse eller att frågan upplevs 
som mindre relevant. Den tredje frågan om önskad hjälp och stöd hade däremot något 
högre svarsfrekvens, lika högt som den första. Frågan löd: 
 
Skulle du vilja ha mer hjälp med att granska och värdera källor?  
 
    Tjänstemän  Politiskt tillsatta   Totalt 
  Antal  Procent  Antal  Procent  Antal  Procent 
Ja  5  11.9  1  8.3  6  10.9 
Ja, delvis  18  42.9  8  66.7  26  47.3 
Nej  17  40.5  3  25.0  21  38.2 
Vet ej  2  4.8  0  0.0  2  3.6 
Summa  42  100%  12  100%  55  100 % 

Tabell 9. Önskemål om hjälp med källgranskning. Fem personer har ej besvarat frågan. En av respondent-
erna har inte uppgivit befattning 
 
Färre tjänstemän vill ha hjälp med källgranskning än med informationssökning men fler 
är bestämda. De politiskt tillsatta är däremot överlag mer positiva till hjälp med käll-
granskning än med informationssökning.  
 
Det kan inte urskiljas något tydligt mönster mellan vem man ber om hjälp idag och ifall 
man vill ha mer hjälp och stöd med informationssökning. En förhållandevis stor del (10 
personer) uppger faktiskt att de varken brukar be någon om hjälp eller vill ha mer hjälp i 
framtiden. Sju av dem som helt eller delvis vill ha mer hjälp och stöd att söka informa-
tion brukar ta hjälp av en bibliotekarie (respektive åtta som brukar ta hjälp av en infor-
matör). Det finns ingen verksam bibliotekarie vid centralförvaltningen så den tjänsten 
kan upplevas som svårtillgänglig men det väcker ändå frågor.  
 
Intresset bland intervjupersonerna för en ny informationstjänst är svalt: Tre av de inter-
vjuade säger tydligt att de inte upplever något behov av någon särskild tjänst för fakta-
sökning. Två andra intervjupersoner betonar vikten av att informationshjälpen i så fall 
måste vara inriktad på något som inte ges idag, utan att kunna ge något exempel. Den 
ena av dem, landstingsrådet, är ganska positiv: 

 
Det tror jag skulle vara bra. Över huvudtaget behöver vi utveckla vår information här i 
landstinget, både internt och externt. Sedan måste man ju alltid fundera på ”vad har vi idag 
och vad kan bli bättre?”, så man inte gör något som redan finns. 

 
Medan chefen för Tandvårdsförvaltningen är mer skeptisk: 
 

Det beror sig ju på vad den tjänsten skulle erbjuda. Skulle den erbjuda det jag har idag är 
det ju inte ett skvatt intressant. I så fall måste det ju erbjuda det paketerat på ett sådant sätt 
så att jag känner att det är en vinst, och det är jag inte bombsäker på att det är så lätt att er-
bjuda.  

 
En möjlig förklaring till denna skillnad är att det är skillnad på det upplevda behovet 
hos tjänstemännen respektive deras överordnade. Det kan också bero på särskilda, kan-
ske inte helt medvetna, önskemål om informationshjälpen, till exempel att den skulle 
vara tillgänglig inom den egna avdelningen: Chefen för Planeringsenheten vill gärna att 
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en bibliotekarie eller motsvarande kommer och presenterar informationsresurser på ett 
enhetsmöte men vad han framförallt skulle vilja är att någon inom avdelningen utveck-
lade särskilda färdigheter och kännedom om olika källor. Däremot upplever han inte 
något behov av någon enskild sådan tjänst.  
 
Vilka ytterligare behov ser då de intervjuade? Vid sidan om det ganska svala intresset 
för ett utökat faktamässigt stöd nämns några andra informationsrelaterade tjänster. Jag 
redogör kort för dem, även om åtminstone vissa organisatoriskt faller utanför sjukhus-
bibliotekens område. 
 
Landstingsrådet nämner vikten av en ökad medborgardialog för att få in fler idéer och 
synpunkter: 
 

Vi har en frågelåda på vår hemsida men där hör man ju mest av dem som ser ett problem. 
Det vore mycket intressant att hitta en metod att nå ut till medborgarna och få en diskussion 
innan man ser ett problem. Hur vill de se sjukvården i framtiden? Vad är viktigt för dem? 
Är det viktigast att man alltid får samma läkare när man går till en vårdcentral fast man 
kanske går dit en gång vart femte år? Eller något annat?  
 

En synpunkt som nämns i en enkät är att de lokala pressklippen borde gå att få elektro-
niskt. Detta önskas även av chefen för Landstingsrevisionen, som dock inte fyllt i enkä-
ten. Han skulle även uppskatta att få dem tidigare på dagen. 
 
Chefen för Utvecklingsenheten talar om nyttan med SBU:s sammanställningar av det 
aktuella forskningsläget inom viktiga områden men problemet att sammanställningarna 
åldras. Han skulle därför gärna ha att någon följde upp rapporterna.  
 

I rapporten står det inte att vissa metoder är dåliga, det står att det är för lite vetenskapligt 
arbete gjort på det. Då skulle jag vilja veta ”har ni följt upp de här rapporterna” ”Har ni in-
fört kognitiva behandlingsmetoder i vissa delar av psykiatrin, som vi vet är en bra metod el-
ler ska vi hålla på och experimentera med andra metoder?” Ett bättre tryck skulle behövas. 

 
Även om han själv inte använder sig av bibliotekarier för sin informationsförsörjning 
ser han dem som viktiga resurser och inspiratörer och vill gärna ha enklare sätt att 
komma i kontakt med dem.  
 
Om en ny informationstjänst skulle han gärna se att en del av tjänsten avsattes till att 
varje dag ge landstingets anställda ”gemensamma bilder” – korta, snabblästa texter av 
PowerPoint-typ på intranätet. Det skulle vara ett sätt att både standardisera informatio-
nen och att inspirera medarbetarna. Han exemplifierar med informationsmöten som 
hålls månadsvis som spelas in och läggs ut i skriftlig sammanfattning på intranätet men 
den informationen är omfattande och han tvivlar på att särskilt många läser det. ”Då 
skulle man kunna ha någon som transformerar det budskapet och lägger det på fyra bil-
der istället för fyrtioåtta.” 
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7 Analys och diskussion 
 
7.1 En sammanfattande PEST-analys  
 
I denna figur har de faktorer som i avsnitt 6.1 nämnts som betydelsefulla för Lands-
tinget i Kalmar län samlats. 
 

 
Tabell 10. Sammanfattande PEST-analys 
 

Samhällsekonomi ”I 
stort”. Tillväxt, BNP, 
konjunktur, Prisutveck-
ling. 
 
Ekonomisk information 
om andra landsting 
 
Förändringar i 
statsanslag. 
 
Lagar och regler för 
ekonomi och revision, 
det senare genom orga-
nisationer som:  
SKYREV och FAR 
 
Skatteunderlaget 
 
 
 

Befolkningsutveckling 
och åldersstruktur 
Etnisk samman-
sättning 
Arbetslöshetsnivåer 
och utbildningsnivå 
Boende- och rese-
mönster 
Hälso- och sjukdoms-
mönster (hit hör rim-
ligtvis även frågor om 
motions- och kostva-
nor.) 
Länsinvånarnas eko-
nomi 
Länsinvånarnas attity-
der gentemot lands-
tinget. 
 
Forskning för tolkning 
av sociokulturella 
mönster: Vad känne-
tecknar en viss befolk-
ningskategori?  
 

Organisationer: 
Högskolor och uni-
versitet t.ex. Hög-
skolan i Kalmar och 
Hälsouniversitetet i 
Linköping. 
SBU 
 
Medicin 
Övergripande medi-
cinsk information 
Digital röntgen 
Vård-it. 
Informationsteknik 
för lagring och be-
arbetning av medi-
cinsk information 
Patientjournaler, 
digitala arkiv för 
långtidslagring 
 
Övrig IT 
It-säkerhet 
 
 
Övrig teknik 
Säkerhetsrelaterad 
teknik: larm för 
landstingets lokaler, 
Videoteknik och 
bärbara datorer.  
 
Hållbar utveckling 

Organisationer: 
Regering och riksdag (So-
ciala utskottet) 
Socialstyrelsen 
Folkhälsoinstitutet 
Datainspektionen 
Apoteket 
Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL) 
Andra Landsting 
Länets kommuner 
Ekonomistyrningsverket 
Polisen 
Pensionärsorganisationer 
(PRO), patient-, handikapp 
och anhörigföreningar 
Tandvårdsskadeförbundet 
 
Företag: privata vårdgivare 
och utbildningsföretag. 
 
Lagar: 
Arbetsmiljölagen 
Arbetstidslagen 
Arkivlagen  
Biobankslagstiftningen 
Brottsbalken 
Hälso- och sjukvårdslagen 
Kommunallagen 
Kommunala redovisnings-
lagen 
Lag om allmän försäkring 
Lagen om offentlig upp-
handling 
LSS 
Marknadsföringslagen 
Momslagstiftning 
Offentlighetsprincipen 
Personuppgiftslagen (PUL) 
Sekretesslagen 
Skattelagstiftningen 
Socialtjänstlagen 
Tandvårdslagen 
Tryckfrihetsförordningen 
 

Politisk          Ekonomisk        Sociokulturell           Teknologisk  
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I denna tabell har några aspekter förts till en annan kategori än de som de presenterades 
under i avsnitt 6.1. I övrigt består sammanställningen av de konkreta faktorer som på-
verkar landstingets verksamhet och som det är angeläget att hålla sig informerad om. 
Däremot ska listan kanske snarare ses som en samling exempel än någon slutlig och helt 
täckande redogörelse för centralförvaltningens informationsbehov, även om den i någon 
mån kommer att användas som en sådan under resten av detta kapitel.  
 
Om EPISTELM valts som centralt verktyg i denna uppsats hade kategorierna blivit mer 
jämnstora eftersom ”Lagstiftning” där utgör en egen kategori.117  
 
Att notera är att detta är en sammanställning över organisationens informationsbehov 
vilket innebär att den inte utan vidare låter sig direktöversättas till lämpliga informa-
tionskällor. Vissa organisationer kan vara intressanta ur flera aspekter och det kan krä-
vas mer information om dem än vad som är tillgängligt via deras webbplatser.  

7.2 Samband mellan informationsbehov och källor 
 
Sambandet mellan informationsbehovet och de källor som används kan värderas på fle-
ra olika nivåer: Efter hur god ämnesmässig samstämmighet det finns, efter i hur hög 
grad den använda informationen täcker de olika ämnesområdena och hur det motsvarar 
den betydelse de olika ämnesområdena tillskrivs. Och efter i hur hög grad den tillgäng-
liga informationen ger svar på de direkta frågor som finns. Det sistnämnda är det som är 
av störst direkt intresse men också det som är svårast för en utomstående att bedöma. 
Det är inte heller något ”slutgiltigt” mått eftersom frågor förändras med tiden och fixe-
ring vid enskilda fakta riskerar att dölja andra omständigheter som är värdefulla att kän-
na till.  
 
Likväl kommer jag här att försöka göra en jämförelse. Jag vill dock påminna om min 
tidigare brasklapp att jag försökt få en bild av organisationens informationsbehov oav-
sett medium, strukturerat via PEST-modellen samtidigt som jag undersökt organisatio-
nens användning av elektroniskt tillgänglig information, utan att strukturera denna efter 
PEST-modellen. Det är alltså fullt möjligt och rimligt att det finns vissa informations-
behov som tillfredställs med andra media liksom att det finns värdefulla källor som inte 
motsvarar något av de behov som framkommit till exempel genom att ämnet är svårpla-
cerat i PEST-modellen. Det ligger bortom denna undersöknings möjligheter att ifråga-
sätta källors relevans.  
 
Kärnan i denna jämförelse är den sammanfattande PEST-analys som presenterats i av-
snitt 7.1 och de webbplatser som angivits i enkäten. Jämförelsen är strukturerad efter 
modellens olika områden men jag bortser från de myndigheter som nämnts då dessa i 
regel har väl utbyggda webbplatser som är lätta att hitta. Att påpeka att en intervju-
person nämnt Ekonomistyrningsverket (ESV) som en organisation av betydelse men 
ingen respondent angivit verkets hemsida som en viktig källa och att därav dra slut-
satsen att tjänstemän och politiker inte tillgodogör sig information från Ekonomistyr-
ningsverket vore en ansträngd tolkning och ett försök att konstruera brister snarare än 
att upptäcka dem. Den genomsnittlige respondenten angav färre än 6 webbplatser och 
även om de svaren är kärnan i detta avsnitt får man anta att listan inte är helt komplett.  
 

                                                 
117 Se s. 6 i denna uppsats.  
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Politisk och juridisk information 
Politisk och juridisk information är ett mycket omfattande område men genom sin of-
fentliga natur troligen det enklaste att bevaka, även om arbetet kan vara omfattande. 
Samtliga svenska lagar finns tillgängliga på Internet och genom riksdagens och reger-
ingens webbplatser (som båda angivits som betydelsefulla) kan utredningar och remis-
ser följas. En person har även angivit Sveriges offentliga utredningar (SOU) som en 
frekvent källa. Lagtolkningar tillskrivs även de viss betydelse. Två respondenter har 
uppgivit Lagrummet som en viktig webbplats. Denna innehåller förutom Sveriges för-
fattningar även en söksida för rättspraxis. En tolkningsinstans som däremot inte nämns 
bland enkätsvaren är Arbetsdomstolen. Denna nämns som en viktig informationskälla i 
en intervju men Arbetsdomstolens arbete följs centralt av personalavdelningen, som inte 
deltagit i intervjustudien. Kanske är det därför denna instans inte nämnts. Inga special-
domstolar nämns men dessa kan nås via Lagrummet. Tre respondenter har dessutom 
uppgivit Notisum, en juridisk webbportal med en rad specialprofilerade sidor efter 
abonnentens behov.  
Listan på webbplatser ger få exempel på företag men en tjänsteman har skrivit ”privat-
tandl” och en politiskt tillsatt ”privata vårdbolag”. Dessutom framstår det i intervjuerna 
som att Landstinget håller sig informerat om de privata vårdgivarna så det är rimligt att 
tro att landstingets tjänstemän och politiker har vetskap om dessa företags hemsidor.  
 
Ekonomisk Information 
Frågorna om ”ekonomin i stort” ges rimligtvis tillfredsställande svar av Statistiska Cen-
tralbyrån och Konjunkturinstitutet. Det sistnämnda har dock bara nämnts av en respon-
dent. Ekonomisk information om andra landsting är ett annat informationsbehov. Andra 
landsting, i allmänhet eller specifika, är den fjärde mest frekventa bland de som uppgi-
vits av tjänstemän. Beträffande statsanslag och lagar och regler för ekonomi och revi-
sion borde dessa frågor kunna lösas med samma politiska källor som nämnts ovan.  
I en intervju utpekas Statistiska centralbyrån även ut som en god källa för bedömning av 
skatteunderlaget.118 
 
Social och kulturell information 
I fråga om sociala och kulturella skillnader är Landstinget i Kalmar län som jag nämnt i 
avsnitt 6.1.3 delvis hänvisade till egna mätningar. Dock finns mycket statistiskt under-
lag på kommun- eller regionnivå att hämta från Statistiska centralbyrån Motsvarande 
statistik om hälsa och levnadsvanor finns att hämta på Folkhälsoinstitutets webbplats, 
som nämnts av två respondenter. Vad som i min PEST-analys kallas ”Forskning för 
tolkning av sociokulturella mönster” saknar direkt motsvarighet i listan över webb-
platser. SKL har dock arrangerat konferenser och forskningsprojekt kring ämnet integ-
ration.119 Viss sådan information finns även hos Socialstyrelsen som publikationer om 
utsatta barn och invandrarfrågor. Även Folkhälsoinstitutet har publikationer som berör 
ämnet. Svårigheten att peka ut täckande källor är intressant sedd ur ljuset av den låga 
skattning information om sociala och kulturella förhållanden fått i enkätundersök-
ningen120 och att information om olika befolkningsgruppers vårdbehov utpekats som en 
bristvara i landstingens informationsförsörjning.121  
 
 
                                                 
118 Intervju med chefen för Planeringsenheten 
119 Sveriges kommuner och Landsting (2006) Integration i kommuner och landsting  
120 se s. 30-33 i denna uppsats. 
121 se s. 20 i denna uppsats. 
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Teknologisk information 
Övergripande medicinsk information motsvaras av webbplatser som Dagens medicin, 
FASS och Medline (de båda sistnämnda bara nämnda av en respondent vardera). 
Beträffande Vård-IT finns Carelink som även finns tillgängligt via SKL:s webbplats. 
Inom området ”övrig IT” nämns flera källor. IDG, Microsoft och Post- och telestyrelsen 
har samtliga uppgivits av mer än en respondent. Till den senare ska läggas Sitic – Sve-
riges IT-incident-centrum som är en del av Post- och telestyrelsen.  
 
Förhållandet till befintliga länkar 
Det är av intresse för denna studie att veta hur många och vilka av de källor som uppgi-
vits som betydande som även återfinns bland sjukhusbiblioteken.se:s länkar eftersom 
detta är den länkkatalog som idag tillhandahålls av sjukhusbiblioteken i Kalmar län och 
en särskilt utvecklad länkportal skulle kunna komma att likna denna. Därför ska en kort 
jämförelse göras. De källor som används är listan på uppgivna webbplatser och sök-
funktionen på sjukhusbiblioteken.se. I tveksamma fall jämförs även med webbplatsens 
sökstatistik för perioden mars 2005- januari 2006. 
  
Bland de elva källor som nämns av fyra respondenter eller fler på tjänstemännens lista 
saknas Skatteverket (6 respondenter). Av de kvarvarande tio källorna/kategorierna är sju 
av dem tillgängliga via sidan administrativ sjukvård, som kan tänkas vara av särskild 
relevans för populationen i den här undersökningen. Länkar till regering och riksdag 
återfinns under kategorin Medicinska nyheter.  
 
Bland de 21 källor som nämnts av två eller tre respondenter saknas sex stycken – IDG, 
Naturvårdsverket, Microsoft, Post- och telestyrelsen, Länsstyrelsen och Patent- och re-
gistreringsverket – helt. Vissa av dem kan anses ha marginell betydelse men då Läns-
styrelsen nämnts som en viktig organisation i intervjuerna måste detta ses som en brist. 
Rixlex nämns av 2 respondenter och enligt statistiken har sjukhusbiblitoteken.se tidigare 
haft en länk dit men denna databas är numera nedlagd även om namnet alltså lever kvar. 
Sjukhusbiblioteken saknar alltså en sådan länk utan tillhandahåller istället andra verk-
tyg. Resterande länkar finns på sidan, med reservation för att de i vissa fall är placerade 
där landstingets tjänstemän och politiker kanske inte letar i första hand. Apoteket och 
Krisberedskapsmyndigheten är placerade under kategorin Patientinfo och Socialdepar-
tementet återfinns i kategorin Medicinska nyheter. De fackliga organisationer som kan 
nås återfinns i kategorin Specialistföreningar och Arbetsförmedlingen finns med i länk-
katalogen i egenskap av rehabiliteringsaktör.  
 
Till dessa kommer ytterligare 58 webbplatser av olika slag som nämnts av endast en 
person. I bilaga 3 har de som inte har någon länk på sjukhusbiblioteken.se markerats.  
 
Som framgick av listorna i avsnitt 6.2 är den stora skillnaden i fråga om informations-
användning mellan tjänstemännen och de politiskt tillsatta, användandet av politiska 
partiers webbplatser. De politiska partierna är de enda webbplatser som uppgivits av 
mer än en av de politiskt tillsatta och som inte finns på tjänstemännens lista. Sjukhus-
biblioteken.se innehåller inga länkar till politiska partier. De tolv källor på de politiskt 
tillsattas lista som endast uppgivits av en respondent har markerats i bilaga 3 på samma 
sätt som tjänstemännens.  
 
Sammanfattningsvis har sjukhusbiblioteken.se en ganska god täckning över de källor 
som används av centralförvaltningens tjänstemän och politiker. Det finns dock några 
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mindre brister och i vissa fall har länkarna placerats på en del av webbplatsen som kan 
vara mindre aktuell för den här undersökningens population.  
 
Lagar och befintliga länkar 
Sjukhusbiblioteken har även länkar till ett antal lagar. En jämförelse mellan de lagar 
som uppgivits som betydelsefulla i enkäter och intervjuer och de som förtecknas på 
webbplatsen visar på vissa brister. Av de 6 lagar som nämnts två gånger eller fler finns 
3 förtecknade på sjukhusbiblioteken.se. Den befintliga länksamlingen är i hög grad cen-
trerad kring vård och sociala frågor och saknar därför några av de lagar som klargör 
landstingets roll som en del i den offentliga förvaltningen och dess skyldigheter som 
arbetsgivare. De tre källor som saknas är: kommunallagen, arbetsmiljölagen och lagen 
om offentlig upphandling. Totalt 12 av de 21 uppgivna lagarna motsvaras inte av någon 
länk i sjukhusbiblioteken.se:s förteckning. Dessa förtecknas i bilaga 3. Däremot finns 
alla de lagar som förtecknats samlade inom en kategori och har alltså högre tillgänglig-
het i den meningen. 
  

7.3 Landstingets omvärldsbevakning och informations-
försörjning 
Den omvärldsbevakning och informationssökning som stödjer rutinarbetet inom Lands-
tingsdirektörens stab präglas av individuellt ansvar och självständighet mellan avdel-
ningar och individer i fråga om att till exempel själva kunna ta initiativet till utred-
ningar.  
 
Utvecklingsenheten svarar för övergripande omvärldsbevakning för landstinget. Varje 
förvaltning som ingått i den här studien undersöker sitt område, Tandvårdsförvaltningen 
ganska självständigt, de båda andra med stöd av Utvecklingsenheten.  
 
Det finns flera parallella system för informationsstöd. Utöver kollegor och bibliotekarier 
spelar även informatörer en stor roll. Denna uppsats kan inte besvara frågan huruvida 
dessa utvecklats som en följd av förvaltningsbibliotekets nedläggning men det finns 
inget som direkt tyder på det. Tandvårdsförvaltningens informatörer med ansvar för 
omvärldsbevakning och informationssökning har haft sina nuvarande uppgifter åtmin-
stone sedan år 2000, alltså två år innan förvaltningsbiblioteket lades ned 
 
De flesta som tillfrågats i denna undersökning verkar vara ense om att informations-
arbetet fungerar tillfredsställande. Det klagas på tidsbrist och enstaka missade källor 
men inga tjänstemän klagar på stora och återkommande problem med att hitta informa-
tion. Flera i min intervjuundersökning medger att de säkerligen inte tar del av alla källor 
som skulle kunna vara till nytta men att det är tveksamt om ytterligare källor skulle un-
derlätta arbetet. Snarare har de tillgång till mer information än de kan tillgodogöra sig. 
Det verkar föreligga risk för ”informationsövermättnad”.  
 
Att informationsarbetet upplevs som tillfredsställande kontrasterar mot den tidigare un-
dersökning som fastslog att landstingets anställda upplever information om andra lands-
tings arbetsmetoder som minst viktig och sämst fungerande.122 Detta motsvarar dock 
bara en ganska lite del av omvärlden och dessutom har studierna olika populationer.  

                                                 
122 Se s. 22 i denna uppsats.  
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Resultaten från denna undersökning ligger i linje med Sven Hamrefors rön att landsting 
i första hand är beroende av politisk och teknologisk information.123 Respondenterna i 
den här studien har även betonat vikten av ekonomisk information men få exempel har 
givits och den tillskrivna betydelsen kan åtminstone delvis tolkas som att respondent-
erna menar att de ekonomiska ramarna har stor betydelse för verksamheten, vilket inte 
uteslutande är en omvärldsbevakningsfråga. Information om sociala och kulturella fak-
torer har dock klassats relativt lågt, samtidigt som detta utpekats som en bristvara i en 
tidigare undersökning.124 
 

7.4 Det eventuella behovet av förstärkt stöd 
 
Bakgrunden till denna studie var nedläggningen av det gamla förvaltningsbiblioteket i 
landstingshuset. Detta innebar att en centralt placerad instans där landstingets tjänste-
män och politiker kunde få hjälp att finna information försvann. Samtidigt fick sjukhus-
biblioteken nya uppgifter. Det blev därför av intresse att veta vilket behov av hjälp och 
stöd som finns bland centralförvaltningens tjänstemän och politiker och vilka särskilda 
tjänster dessa skulle ha nytta av.  
 
Studiens två delundersökningar ger motstridiga resultat i denna fråga. Ungefär hälften 
av de som besvarat enkäten vill åtminstone delvis ha mer hjälp och stöd att söka infor-
mation. Något färre vill ha hjälp med sovring och källgranskning. Enkäten innehöll ing-
en fråga om behovet av fler elektroniska resurser, såsom en länkkatalog men då endast 
en sjättedel av de som känner till den länkkatalog, som rekommenderas idag använder 
den någorlunda regelbundet får intresset betecknas som ganska svalt.  
 
Intervjuundersökningen ger däremot en annorlunda bild. Ingen av de intervjuade är ore-
serverat positiva till ett utökat stöd för att öka mängden tillgängliga fakta. Däremot be-
tonar vissa av intervjupersonerna vikten av goda länkkataloger.  
 
Dessa båda resultat tycks svårförenliga. Frågan om länkkataloger kan i viss mån för-
klaras av bristande kunskap eller att de deltagande i enkätundersökningen hellre använ-
der någon annan länksamling, som de gemensamma länkarna på intranätet eller att de i 
första hand använder sina egna ”bokmärken” men uppskattar en gemensam förteckning. 
Det saknas dessutom en direkt fråga så tolkningen av enkätundersökningen är lite 
vansklig i det fallet. Men motsättningen i fråga om inrättandet av en mänsklig tjänst 
kräver ett ambitiösare tolkningsförsök. 
 
En möjlig förklaring är att intervjupersonerna inte är representativa för den vanlige 
tjänstemannens arbetssituation. I tjänstemannaorganisationen har endast personer i le-
dande ställning intervjuats. Dessutom är samtliga dessa män, medan de allra flesta 
landstingsanställda är kvinnor. Det kan alltså finnas såväl en hierarkisk som en genus-
relaterad klyfta mellan mina enkätrespondenter och mina intervjupersoner. Jag har själv 
inte kunnat hitta något direkt stöd för det antagandet i undersökningsmaterialet. För 
tolkningen talar däremot den undersökning som visat att det finns könsrelaterade (och 

                                                 
123 Se s. 21 i denna uppsats.  
124 Se s. 20 i denna uppsats.  
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därmed även hierarkiska) skillnader i informationsbeteende bland landstingets perso-
nal.125  
 
En annan möjlig förklaring utgår från antagandet att intervjupersonerna är representa-
tiva för sin verksamhet och att deras avvisande måste tolkas annorlunda, liksom enkät-
respondenternas bejakande. En sådan förklaring skulle vara att problemet upplevs som 
marginellt samtidigt som alternativet ”ja, delvis” i enkäten inte ses som särskilt förplik-
tigande.  
 
En annan förklaring utifrån samma grundantagande är att en gemensam resurs i form av 
en bibliotekarie inte upplevs som en lösning på problemet. Vad som talar för denna 
tolkning är det svaga sambandet mellan de som brukar be en bibliotekarie om hjälp och 
respondenternas tillfredställelse i informationssökningssituationen (mätt utifrån frågan 
”skulle du vilja ha mer hjälp och stöd med att hitta information?”). De allra flesta av de 
som uppger att de brukar vända sig till en bibliotekarie för att få hjälp med att hitta in-
formation vill i någon mån få mer hjälp och stöd. Frågan utesluter inte att respondenten 
kan vilja ha mer hjälp i ungefär samma form som idag men den tolkningen är inte given.  
 
Sammanfattningsvis upplever respondenterna ett visst behov av en utökad informations-
tjänst men det saknas en artikulerad efterfrågan hos de intervjupersoner som utvecklat 
frågan. 

                                                 
125 Se s. 22 i denna uppsats Denna skillnad kan i så fall vara både genusrelaterad och hierarkisk eftersom 
fler män än kvinnor har chefsbefattningar. Se s. 15 i denna uppsats.  
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8 Sammanfattning 
Bakgrunden till denna uppsats är nedläggningen av Landstinget i Kalmar läns förvalt-
ningsbibliotek. Detta skapade nya uppgifter för sjukhusbiblioteken i Kalmar län och för 
att lösa dessa krävdes kännedom om behov och önskemål hos landstingets tjänstemän 
och politiker. Situationen innebar också en intressant möjlighet att studera vad som 
händer i en organisation som förlorar en informationsresurs.  
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka tjänstemäns och politikers syn på befintliga 
informationsresurser och behovet av ytterligare hjälp och stöd med att hitta och bearbeta 
den information de behöver i sin omvärldsbevakning. För att uppnå detta undersöktes 
även organisationsmedlemmarnas informationsbehov, med hjälp av PEST-analys, och 
deras informationsanvändning. 
 
Detta sammanfattades i tre frågeställningar:  

• Vilket informationsbehov finns hos centralförvaltningens tjänstemän och politi-
ker? 

• Vilka informationsresurser används av centralförvaltningens tjänstemän och po-
litiker? 

• Vilken hjälp upplever centralförvaltningens tjänstemän och politiker att de be-
höver?  

 
Undersökningen genomfördes i två steg. I första steget ombads hela populationen fylla i 
en webbenkät på landstingets intranät Bryggan. Enkäten var strukturerad efter PEST-
modellen. Från de 104 tillfrågade inkom 60 svar. I det andra steget genomfördes inter-
vjuer med ett landstingsråd, chefen för Landstingsrevisionen, chefen för Tandvårdsför-
valtningen samt tre personer i ledande ställning inom Landstingsdirektörens stab. Båda 
delundersökningarna gav exempel inom vart och ett av PEST-analysens områden på 
faktorer av betydelse för landstingets tjänstemän och politiker. Dessa har sammanställts 
i tabell 10, avsnitt 7.1. 
 
Den andra frågeställningen belystes på flera olika sätt. I enkätundersökningen ombads 
respondenterna lista några webbplatser de ofta använde. En sammanställning av svaren 
visar att de webbplatser som används mest av landstingets tjänstemän är Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen, Statistiska Centralbyrån (SCB), 
kommuner och andra landsting. De politiskt tillsatta respondenterna redovisade en snar-
lik lista med den stora skillnaden att de mest använda källorna var politiska partier. 
Dessutom rankades riksdagen högre på politikernas lista medan SCB nämndes av färre.  
 
De uppgivna webbplatserna har jämförts med sammanställningen av populationens in-
formationsbehov. Resultatet visar att svaren på de flesta av de frågor som utgör cen-
tralförvaltningens informationsbehov borde kunna besvaras med de källor som upp-
givits. Dessa uppgivna källor har även jämförts med de länkar som tillhandahålls via 
sjukhusbibliotekens gemensamma webbplats sjukhusbiblioteken.se. De allra flesta av 
länkarna återfinns även här och sjukhusbiblioteken.se kan alltså anses vara ett gott red-
skap för att tillhandahålla och förmedla länkar till centralförvaltningens tjänstemän och 
politiker. Några källor – av mycket varierande slag – har inte kunnat återfinnas på 
webbplatsen. Dessa markeras i bilaga 3. Vissa länkar är inte heller placerade där det är 
troligt att en tjänsteman på centralförvaltningen skulle leta efter dem. Webbplatsen in-
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nehåller även länkar till ett antal lagar. Dessa har jämförts med dem som anförts som 
betydelsefulla i enkäter och intervjuer. Resultatet visar att länkkatalogen har vissa bris-
ter i fråga om lagar som rör landstingets plats i den offentliga förvaltningen och dess 
ansvar som arbetsgivare.  
 
En annan belysning av studiens andra frågeställning gavs genom att respondenterna fick 
uppge vem eller vilka de tog hjälp av när de hade svårt att hitta den information de sök-
te. Den allra vanligaste gruppen att söka hjälp hos är de egna kollegorna. De politiskt 
tillsatta tar i hög grad även hjälp från de politiska sekreterarna. En knapp tredjedel av de 
tillfrågade tar hjälp av en bibliotekarie eller informatör. Något färre använder den länk-
katalog som idag tillhandahålls via sjukhusbiblioteken.se – totalt tio personer använder 
den minst en gång i månaden, men det är något fler än de som vänder sig till en biblio-
tekarie för att få hjälp och stöd. 
 
Av enkätundersökningens respondenter uppger två tredjedelar att de ibland har svårt att 
hitta den information de behöver. Omkring hälften av respondenterna medger att de till 
viss del skulle vilja ha mer hjälp och stöd att hitta information men ytterst få svarar 
tveklöst ”ja” på frågan.  
 
Tolkningen av detta resultat försvåras av att de som intervjuats förhåller sig ganska re-
serverade till tanken på ett utökat informationsstöd. De flesta av dem medger att infor-
mationsarbetet kan utvecklas och vissa har förslag till andra informationstjänster men 
ingen av dem anser att deras avdelning har ett faktamässigt behöv av informations-
sökningshjälp eller kan uppge någon särskild form av information som avdelningen har 
svårt att hitta eller tillgodogöra sig. Intervjupersonerna beskriver i regel informations-
tillgången som god, kanske inte fullständig men åtminstone så ymnig att mer vore svår-
hanterligt. Risken för stress och ”informationsövermättnad” upplevs som större än ris-
ken för bristfällig information.  
 
Detta motstrida resultat kan bero på en hierarkisk eller genusrelaterad motsättning men 
kan även ses som två belysningar av ett komplext förhållande. En anledning till vad som 
tycks vara en motsättning skulle kunna vara att informationssökningsproblem ses som 
marginella. En annan att en bibliotekarietjänst inte upplevs som någon lösning på pro-
blemet. Vad som talar för en sådan förklaring är att de som uppgivit att de brukar ta 
hjälp av en bibliotekarie i lika hög grad som övriga önskar mer hjälp och stöd med att 
söka information. Detta påpekas med brasklappen att enkäten inte tar hänsyn till biblio-
tekariernas låga tillgänglighet på centralförvaltningen och att enkäten inte tar hänsyn till 
vilka bibliotekarier respondenterna tar hjälp av. (Respondenterna skulle även kunna ha 
vänt sig till stadsbiblioteket eller biblioteket vid Högskolan i Kalmar.)  
 
Det finns alltså ett visst behov, eller om man så vill: ”utrymme”, för en utökad mänsklig 
informationstjänst riktad mot centralförvaltningens tjänstemän och politiker men det 
saknas i hög grad verbaliserad efterfrågan. En sådan tjänst blir heller inte en ensam ak-
tör inom informationsområdet utan ett komplement till de andra mänskliga system som 
används i omvärldsbevakningen för Landstinget i Kalmar län.  
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Bilaga 1: Webbenkät 
Enkät om informationsbehov och informationsanvändning vid 
centralförvaltningen, Landstinget i Kalmar län. 

Denna enkät är en del av ett magisterarbete vid Bibliotekshögskolan i Borås och syftar 
till att utvärdera informationshanteringen vid centralförvaltning för Landstinget i Kal-
mar län. Resultatet kommer att användas för att anpassa och förbättra sjukhusbibliote-
kens service gentemot centralförvaltningen.  

  

Enkäten beräknas ta 10-15 minuter att fylla i. Alla individuella uppgifter kommer at 
behandlas konfidentiellt. 

  

Frågorna med textsvar är av tekniska skäl begränsade till 250 tecken men i det fall då 
det kan behövas finns ett extra svarsfält. Om du efter att ha besvarat enkäten kommer på 
något du vill tillägga går det bra att besvara de frågorna igen.  

  

Sista dag att besvara enkäten är den sjunde april. 

  

Jag svarar gärna på frågor om enkäten eller studien i övrigt. 

Urban Jarvid 

S044238@utb.hb.se 

033-12 94 57 

------- 

OBSERVERA 

Studien lägger särskilt tonvikt på extern information. ”Information” syftar här på skrift-
ligt material framställt av aktörer utanför Landstinget i Kalmar län som du använder i 
ditt arbete. 

 
 



 v 

Markera det alternativ som bäst beskriver din plats i organisationen.  
 

Politiker  
 

Politisk sekreterare  
 

Landstingsdirektörens stab  
 

Förvaltningsledning  
 

Annat  

Om annat: vad?  
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Rangordna vilken information som är viktigast för dig i ditt arbete. 
Ange varje värde endast en gång.  

Politisk/juridisk information:  

Viktigast  Näst viktigast  Mindre viktig  Minst viktig  

Information om ekonomiska förhållanden och tendenser:  
 

Viktigast  Näst viktigast  Mindre viktig  Minst viktig  

Information om Sociala och kulturella faktorer:  
 

Viktigast  Näst viktigast  Mindre viktig  Minst viktig  

 Information om teknisk och medicinsk utveckling och möjligheter:  
 

Viktigast  Näst viktigast  Mindre viktig  Minst viktig  

 
  

Kommentarer till din rangordning  

 

Ge exempel på politisk/juridisk information som är viktig i ditt arbete.  

 

Nämn ett politiskt/juridiskt förhållande som du nyligen behövt infor-
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mation om.  

 

Ge exempel på ekonomisk information du ofta behöver i ditt arbete. 
(Kom ihåg att denna studie fokuserar på texter producerade utanför 
landstinget i Kalmar län.)  

 

Nämn ett specifikt ekonomiskt förhållande du nyligen behövt informa-
tion om.  

 

Ge exempel på sociala och kulturella faktorer som du måste ta hänsyn 
till och hålla dig informerad om.  

 

Ge ett exempel på en social eller kulturell aspekt du nyligen upplevt 
som viktig eller önskvärd att känna till.  



 viii 

 

Ge exempel på medicinsk/vårdteknisk utveckling och möjligheter du 
behöver information om i ditt arbete.  

 

Inom vilket annat område är det viktigast för dig att känna till den 
tekniska utvecklingen?  

 
 

 
 



 ix 

Uppskatta i procent hur stor del av den skriftliga information du an-
vänder i ditt arbete som hämtas elektroniskt (med hjälp av din dator).  

% 

Uppge 7-10 webbplatser (till exempel myndigheter, organisationer, 
fritt tillgängliga databaser) du ofta använder när du letar efter infor-
mation som du behöver i ditt arbete (förutom www.ltkalmar.se, Bryg-
gan och sökmotorer som Google). Om du har svårt att ge exempel får 
du gärna utgå från dina ”favoriter”/”bokmärken”. 

 

Fortsätt vid behov att skriva här  

 

Kommentar:  

 
 

 
 



 x 

Är det någon särskild information du ofta saknar eller tycker är svår 
att hitta?  

 

Tycker du att det är svårt att hitta den information som du behöver?  
 

Ja, ofta  
 

Ja, ibland  
 

Nej, sällan eller aldrig  
 

Brukar du ta hjälp av någon med att hitta information dvs. för att få 
tips om eller hjälp att hitta en bra källa eller låta någon annan ta fram 
informationen åt dig? (flera alternativ möjliga)  
 

Ja, kollegor  
 

Ja, assistent/politisk sekreterare  
 

Ja, bibliotekarie  
 

Ja, informatör  
 

Ja, annan  
 

Nej  
 

Om "Annan": Vem?  



 xi 

 

Kommentar:  

 

Skulle du vilja ha mer hjälp och stöd med att hitta information?  
 

Ja  
 

Ja,delvis  
 

Nej  
 

Vet ej  
 

Skulle du vilja ha mer hjälp och stöd att skilja viktig information från 
mindre viktig?  
 

Ja  
 

Ja,delvis  
 

Nej  
 

Vet ej  
 

Skulle du vilja ha mer hjälp med att granska och värdera källor?  
 

Ja  
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Ja,delvis  
 

Nej  
 

Vet ej  
 

Kommentar:  

 
 

 
 



 xiii 

Känner du till sjukhusbiblioteken.se:s sjukvårdsadministrativa län-
kar?  
 

Ja, väl  
 

Ja, något  
 

Nej  
 

Om ja: Använder du sjukhusbibliotekens länkkatalog eller källor som 
katalogen gjort dig uppmärksam på?  
 

Ja, minst en gång i veckan  
 

Ja, minst en gång i månaden  
 

Nej, sällan eller aldrig  
 

Kommentar:  

 

 
 
 

Skicka svaren och avsluta
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Bilaga 2 Intervjumall 
Nedan återges den mall som låg till grund för studiens intervjuer. Vilka frågor som 
ställdes och hur de ställdes kom i hög grad att påverkas av samtalet och förhållandena 
vid den berörda avdelningen.  
 
Intervjumall: Centralförvaltningen för Landstinget i Kalmar län. 
 
Kort introduktion med etik-genomgång och fokus på två saker: 

1. Även om jag anlitats av sjukhusbiblioteken har jag inget särintresse av dem som 
institutioner. Den här intervjun gäller information. 

2. Informationen som vi här kommer att diskutera är den externa informationen. 
 
Bakgrundsfrågor: 
 
Har du själv fyllt i enkäten? 
I enkäten finns en fråga om hur stor del av den information som behövs som hämtas 
elektroniskt. Vad svarar du själv på den frågan? Tror du att det är högre eller lägre än 
din enhet i övrigt? 
Kort diskussion om enhetens uppgifter. 
Om ni träffar på information som ni bedömer som viktig för landstinget: har ni då man-
dat att utforma egna uppgifter och åtgärder, till exempel att tillsätta utredningar?  
 
Övriga frågor: 
Huvudfråga: Vad behöver ni inom din enhet veta om omvärlden för att lösa era uppgif-
ter? 
 
Här ser du en sammanställning av hur de som deltog i enkätundersökningen prioriterade 
information om olika områden. Tycker du att det är representativt för din avdelning? 
 
Vilka organisationer påverkar er verksamhet? (Myndigheter, företag, föreningar?) 
Vilka lagar påverkar er verksamhet? (regelverk och föreskrifter, rättstolkningar, lagför-
slag?) 
(Hur påverkas ni av politiska beslut och förändringar?) 
(Använder ni information ni får in för att rapportera och försöka påverka politiker inom 
och utanför landstinget?)  
Vilken teknologisk utveckling påverkar er verksamhet? (är medicin viktig? Vilken? 
Vilken annan?) 
Vilka sociala/kulturella faktorer påverkar er verksamhet? (vilken sorts demografi? Vilka 
levnadsvanor? Värderingar? Annat? Vad behöver ni veta om länets invånare? Deras 
ekonomi?) 
Vilka ekonomiska faktorer påverkar er verksamhet? 
Finns det globala faktorer som påverkar er verksamhet? 
 
Har det hänt att det inträffat något överraskande i omvärlden som påverkat er verksam-
het? Har ni blivit överraskade?  
 
Vilka skulle du säga är era viktigaste elektroniska källor? (vilka hemsidor? Är det några 
frågor av de vi tidigare nämnt som är enklare att söka information om via nätet än 
andra?) 
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Är det vanligt att ni pratar om ifall det är någon information som är svår att hitta eller 
någon faktor som är svår att få grepp om? 
 
Upplever du att en stor del av enhetens tid går åt till att ta fram information? 
 
Upplever du att ni får in all information ni behöver? Finns det någon information som 
du tror att ni har problem att få tag på? 
 
Upplever du att enheten skulle vara betjänt av ökat informationsstöd på något sätt? Ta 
fram information? Granska källor? Sovra?  
 
Hur skulle ni se på och utnyttja en ny informationstjänst? 
 
 
Den länksamling som redan finns. Vad saknas, vad är överflödigt, hur kan den nyttjas 
bättre, vilka tilläggstjänster skulle det finnas behov av etc. 
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Bilaga 3 Åberopade källor 
Här listas de webbplatser som nämnts i enkätundersökningen, samt de två som enbart 
nämnts i intervjustudien, med notering om vilka som återfinns bland länkarna på sjuk-
husbiblioteken.se. Här förtecknas även de lagar som nämnts i enkät- och intervju-
undersökningen och vilka av dessa som återfinns i länkkatalogen. Sökningen efter de 
webbplatser som nämndes i enkätstudien genomfördes 2006-1016. De båda källorna 
som endast nämndes i intervjuerna samt lagarna eftersöktes 2006-10-28. 

* innebär att källan inte kunde återfinnas vid en sökning på sjukhusbiblioteken.se.  
? innebär att någonting i beskrivningen är oklart och det därför varit svårt att be-

döma om källan finns med bland länkarna eller inte.  
- betyder att källan upphört. 

De på listan som saknar markeringar har återfunnits. Anmärkningar lämnas inom paren-
tes. 
 
  
Källor uppgivna av tjänstemän 
 
23 SKL 
16 Socialstyrelsen 
8 SCB 
7 Andra landsting spec/allm 
6 Kommuner spec/allm 
*6 Skatteverket 
5 Försäkringskassan 
5 Regeringen 
5 Riksdagen 
4 Carelink 
4 Universitet och högskolor 
3 Dagens medicin 
*3 Idg 
3 Notisum 
3 Rkr 
2 Apoteket 
2 Arbetsförmedlingen 
2 BFN 
2 Eniro 
2 fackliga organisationer 
2 Folkhälsoinstitutet 
*2 h.lst.se/h 
2 Krisberedskapsmyndigheten 
2 Lagrummet 
*2 microsoft.se 
2 Naturvårdsverket 
*2 patentverket 
*2 post- och telestyrelsen 
-2 Rixlex 
2 Räddningsverket 
2 SBU 
2 Socialdepartementet 
*1 7-säk 
*1 afa.se 

?1 andra tandvårdsenheter 
1 arbetsmiljöupplysningen 
1 arbetsmiljöverket 
*1 Banker 
1 Barometern.se 
?1 bibliotek 
*1 boverket.se 
*1 Brandskyddsföreningen 
?*1 byggfakta 
*1 Computer Sweden 
?1 CS 
1 Dagstidningar 
*1 Dataforeningen.se 
1 Datainspektionen (endast källa) 
?1 Departementen 
*1 FAR 
1 FASS 
*1 Fora.se 
*1 FORSS 
*1 fsb.se 
?1 http://uno.svekom.se/bibliotek/index.jsp  
*1 http://www.ltkalmar.se/salvia_frame/ (intern) 
*1 infotorg.sema.se 
*1 ITEV 
*1 JÄMO 
*1 kalmar.regionforbund.se 
1 Kemikalieinspektionen (Källa) 
*1 Konjunkturinstitutet 
*1 Kontentan 
*1 KPA 

?1 
Landstingens mail-adresser i söd-
ra/mellersta Sverige 

?1 Länets alla tidningar 
1 Medicinska ordböcker 
1 medline 
*1 miljodata.se 
*1 ostrasmaland.se 
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*1 paletthrm.se/ 
?1 privattandl 
*1 RA.se 
1 Redovisningsrådet 
*1 Regeringens kansli 
?1 Riksdagens kansli 
?1 Rättsdatabas (Regeringskansliets finnes) 
1 Rättsnätet 
*1 Sitic.se 
*1 SKYREV 
*1 SMHI 
1 Sou 
*1 Starev 
1 Suntliv 
*1 Sveaekonomi.se 
*1 Sveriges informationsförening 
*1 Sveriges kommunalekonomer 
1 Tandläkarförbundet 
1 tidningar 
1 Vägverket (Endast som källa) 
 
 
Källor uppgivna av politiskt tillsatta 
respondenter. 
*7 Politiska partier, inkl Allians för Sverige 
6 SKL 
5 Riksdagen 
5 Socialstyrelsen. 
3 Kommuner allm/spec 
2 Regeringen 
2 folkhälsoinstitutet 
1 Andra Landsting spec/allm 
1 Barnombudsmannen 
1 Dagens medicin 
1 dn.se 
1 försäkringskassan 
?1 privata vårdbolag 
*1 Regionförbundet i Kalmar län 
1 Rosenbad (regeringskansliet) 
1 Rädda barnen 
1 Röda korset 
1 SCB 
1 svd.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källor som enbart nämnts i intervju-
er: 
 
*Sjukvårdsupplysningen 
*Qulturum 
 
Lagar nämnda i intervjuer (frekvens 
i parentes) och enkäter (e) 
Hälso- och sjukvårdslagen (4) 
*Kommunallagen (3) 
Sekretesslagen (3) 
*Arbetsmiljölagen (2) 
*Lagen om offentlig upphandling (2) 
Socialtjänstlagen (2) 
*Arbetstidslagen (1) 
*Arkivlagen (1) 
Biobankslagstiftningen (e) 
*Brottsbalken (1) 
*Kommunala redovisningslagen (1) 
Lag om allmän försäkring (e) 
?LSS (1) 
*Marknadsföringslagen 
*Momslagstiftningen 
*Offentlighetsprincipen (1) 
Personuppgiftslagen 
*Skattelagstiftningen (1) 
Tandvårdslagen (1) 
*Tryckfrihetsförordningen (1) 
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