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Abstract:                               
The purpose of this thesis, was to study decision processes and the importance of information 
management in the processes within an academic organisation, which led to the work with 
adaptions according to the law of Equal Treatment of Students in Higher Education, (SFS 
2001:1286). A general question was formulated concerning how different information- and 
knowledge flows interact within an academic organisation and its library during the decision 
processes. The questions at issue we have tried to examine, concern the factors that have 
influenced the participants´ choice of information during the decision processes, in their work 
of adapting the law of equal treatment, and how these choices have influenced the priorities 
that were made. The theoretical starting point was basically Cohen, March and Olsens 
Garbage Can Model. We also found the author Chun Wei Choo´s descriptions of 
organisations, as systems of information processing, useful for parts of our thesis, especially 
the parts that deals with the role of information management within the decision processes. To 
answer our questions interviews were made with seven participants who had been involved in 
the work concerning the adaption of the law. The result shows constantly present interaction 
between the information- and knowledge flows during the decision processes. New 
information is processed continuously by the participants. The information processes can be 
transformed to knowledge in sense making processes, and be useful when the information- 
and knowledge flows coincide with each other and provide opportunities for decision making.   
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1 Inledning                             
                                                                  
Hur kommer det sig att saker blir som de blir? 
Denna fråga ställde vi oss när vi för cirka ett år sedan talade om de anpassningar som skett 
inom högskolebiblioteken för studenter med funktionshinder. Vårt intresse för dessa frågor 
grundas i kunskap av att möta människor med varierande behov av stöd samt i vår erfarenhet 
av arbete på bibliotek.  
 
Vi kände till att det sedan tillkomsten av lagen för likabehandling av studenter inom 
högskolan, SFS 2001:1286, skett förändringar och ökad fokusering på frågor som relaterar till 
dessa studentgrupper (Lag om likabehandling, bilaga 1). Syftet med lagen är att på 
högskoleområdet främja lika rättigheter för studenter och sökande till högskolan samt att 
motverka diskriminering på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. Vi anser att det är en viktig lag för att 
stärka arbetet med likabehandlingsfrågorna inom högskolan samt för att möjliggöra för 
studenter med olika typer av funktionshinder att kunna söka till högskolan.  Denna lag 
benämner vi fortsättningsvis i uppsatsen som ”lagen”.  
 
Nyfikenheten växte kring hur man kom fram till beslut om vilka typer av anpassningar som 
skulle genomföras inom högskolan. Frågor vi ställde oss var bland annat om lagen i detalj 
beskrev hur anpassningarna skulle se ut eller om högskoleverket gjort tolkningar och utarbetat 
riktlinjer och i så fall om dessa klart beskrivit vad som skall uppfyllas. Kanske var det så att 
varje enskild högskola kan bestämma hur anpassningarna skall utformas och hur har detta i så 
fall hanterats.  
 
Angående de delprocesser som föregår beslutsfattande, är vårt antagande att de inte är 
rationella fullt ut. Strävan efter rationalitet styr ofta vårt handlande, men det är troligtvis andra 
faktorer som är avgörande såsom osäkerhet angående den tillgängliga informationens 
tillförlitlighet och tillräcklighet, osäkerhet kring val mellan olika handlingsalternativ, 
svårigheter att överblicka beslutens förväntade konsekvenser samt tillgänglig tid. Dessa 
faktorer antar vi kan ha påverkat de val och prioriteringar som gjorts under arbetet med att 
anpassa organisationens verksamhet till lagens intentioner. Vår utgångspunkt i denna uppsats 
är att informationshantering spelar en viktig roll inom beslutsprocesser. 
 
 
1.1 Problembeskrivning  
 
Alla organisationer befinner sig i en omvärld där olika omständigheter påverkar hur 
verksamheten bedrivs. Det kan vara behov av att anpassa verksamheten efter kunders behov 
av varor eller tjänster. Universitet och högskolor befinner sig i en omgivning som ställer krav 
på dem, bland annat regleras verksamheten av olika lagar och förordningar. De bedriver också 
en betydande verksamhet med fokus på att erbjuda utbildningstjänster till studenter.  
 
När det gäller hur ärenden hanteras och förbereds fram till beslut, har de flesta organisationer 
rutiner kring detta. Det finns rutinmässiga ärenden som har en redan fastställd 
hanteringsordning. Organisationers utformning av beslutande organ, besluts- och 
delegeringsordningar underlättar för att få en fungerande och effektiv verksamhet där besluts- 
och ansvarsfrågor är fundamentala. Det finns även informella beslut som en medarbetare kan 
fatta i egenskap av anställd med ansvar och uppdrag inom organisationen. Vi anser att den 
enskilde medarbetaren strävar efter att vara rationell i sitt arbete samt under 
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beslutsprocesserna kring åtaganden i samband med att lösa arbetsuppgifter. Däremot menar vi 
att det finns förutsättningar och omständigheter som gör att både formella och informella 
beslutsprocesser inte kan betecknas som rationella.  
 
Beträffande universitet och högskolor fanns tidigare ingen lagstiftning som omfattade 
studenter rörande likabehandlingsfrågor. Beroende på samhällsutvecklingen och krav på 
breddad rekrytering inom högskolan tillkommer ytterligare behov av anpassning till det 
omgivande samhället. Likabehandlingsfrågorna har funnits på den politiska dagordningen 
under en längre tid, lagen har förberetts via förarbeten och remissomgångar. 
Högskoleorganisationen har också naturliga förbindelser till regering och riksdag, vilket gör 
att det finns en viss framförhållning med information kring aktuella frågor samt om vad som 
kommer att ske.  
 
Lagen om likabehandling av studenter inom högskolan (SFS 2001:1286) och dess 
ikraftträdande mars 2002 utgör tidsmässigt startpunkten i denna uppsats. Lagen har påverkat 
utbildningsorganisationernas sätt att hantera och anpassa sin verksamhet under åren som följt. 
Lagen kan ses som ett utifrån kommande krav eller pålaga som skall lösas inom 
organisationen. Man kan också se den som en möjlighet till anpassning i riktning mot det 
omgivande samhället och de studentgrupper som universitets- och högskoleorganisationen 
skall erbjuda sina utbildningstjänster till.  
 
Vi kommer att undersöka beslutsprocesser och informationens betydelse för dessa. Vi vill ta 
reda på vad som har påverkat medarbetarnas informationshantering inom beslutsprocesserna 
samt hur man funnit och prioriterat lösningar kring anpassningarna.  
 
 
 
1.2 Syfte och frågeställningar  
 
Syftet med denna uppsats är att studera beslutsprocesser och informationshanteringens 
betydelse för dessa inom en högskoleorganisation med tillhörande bibliotek. Utgångspunkten 
är arbetet med anpassningarna enligt lagen om likabehandling av studenter inom högskolan. 
Fokus ligger på den del av lagen som rör studenter med funktionshinder.  
 
Hur samspelar olika informations- och kunskapsflöden inom högskoleorganisationen med 
tillhörande bibliotek under beslutsprocesserna? 
- Vilka faktorer påverkar deltagarnas val av information ? 
- Hur påverkar valet av information de prioriteringar som deltagarna gör?     
 
 
1.3 Avgränsningar 
 
Studien i denna uppsats avgränsas till att genomföras inom en högskoleorganisation med 
tillhörande bibliotek. Fokus ligger på beslutsprocesserna och informationens roll för dessa 
inom den valda organisationen och dess anpassningar till de delar av lagen som rör studenter 
med fysiska funktionshinder samt studenter med läs- och skrivhinder. Beslutsprocesser kan 
föregå både formella, rutinartade beslut samt de beslut som fattas inom en organisation i 
vardagliga arbetsrelaterade situationer. Studien skall inte värdera utfallet av 
beslutsprocesserna.   
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1.4   Teoretisk utgångspunkt 
 
Eftersom vi skall undersöka beslutsprocesser och informationens betydelse för dessa vill vi på 
lämpligt sätt reda ut vad som har påverkat medarbetarnas informationshantering inom 
beslutsprocesserna. Lagen om likabehandling av studenter var startpunkten för vår studie. På 
detta stadium blev vi rekommenderade av en lärare att titta på en modell över beslutsfattande 
inom en komplex organisation, Garbage Can-modellen eller den så kallade 
”soptunnemodellen”, till vilken högskoleorganisation kan räknas. Inom denna beskrivs 
organisationens flöden av problem, lösningar, deltagare och beslutstillfällen. Fortsättningsvis 
kommer vi att använda en delvis svensk översättning av The Garbage Can Model till svenska, 
Garbage Can-modellen.  
 
Vi fann också att andra författare hanterat detta ämne, Chun Wei Choo professor vid 
fakulteten för Information Studies vid universitetet i Toronto, anlägger ett 
informationsperspektiv vid sina studier av organisationer. Han utforskar organisationer som 
informationshanteringssystem inom vilket man finner två huvudlinjer angående synen på 
användandet av information. Inom den första huvudlinjen som benämns the decision-making 
perspective, beslutsfattandeperspektivet [uppsatsförfattarnas översättning och användning av 
benämningen], analyseras organisationer som rationella beslutsfattande system. Inom detta 
perspektiv finner man bland annat den ovan nämnda Garbage Can-modellen, vilken 
ifrågasätter det rationella beslutsfattandet och dess beslutsprocesser. Inom den andra 
huvudlinjen, the enactment perspective, meningsskapandeperspektivet, [författarnas 
översättning och användning av benämningen], analyseras organisationer som sociala löst 
sammankopplade system. Meningsskapandeperspektivet kan härledas till Karl Weicks teori 
om organisationer som sociala konstruktioner och hans modell över hur organisationer 
organiserar sig. Meningsskapandeprocesser betraktar vi som individernas 
informationsbearbetningsprocesser inom organisationen.   
Läs mer om den teoretiska referensramen i uppsatsens teoretiska del, kapitel 4.  
                                                          
Vi gjorde bedömningen att de båda ovan nämnda perspektiven verkade vara användbara 
ingångar i försöket att uppfylla syftet med denna uppsats. Litteratur som innehållsmässigt kan 
sorteras in inom de båda perspektiven kommer att användas och utgör större delen av 
teoriavsnittet. Fortsättningsvis kommer de båda huvudlinjerna att benämnas 
beslutfattandeperspektivet respektive meningsskapandeperspektivet.   
 
Med stöd av Garbage Can-modellens fyra flöden utformades intervjufrågorna och det 
empiriska materialet samlades in. Under arbetet med analysen valde vi att överge 
struktureringen enligt den ursprungliga Garbage Can-modellen för att i stället omtolka flödena 
som informations- och kunskapsflöden utifrån vår egen omarbetade modell. Under 
analysdelen användes dessutom Weicks modell över meningsskapandeprocessen som vi 
omarbetat för uppsatsens syfte. De båda ursprungliga modellerna introduceras i teoriavsnittet,  
kapitel 4.          
 
 
1.5 Centrala begrepp 
 
Nedan redovisas definitioner av några centrala begrepp samt en beskrivning av hur vi 
använder dessa begrepp i uppsatsen.  
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Beslutsprocesser  
Jacobsen och Thorsvik beskriver beslutsprocessen som att den består av en rad olika 
överväganden av alternativ samt handlingar på vägen mot ett beslut (2002 s. 366-367). Enligt 
Cohen, March och Olsens beskrivning av Garbage Can-modellens flöden, förändras dessa 
kontinuerligt och omtolkas under beslutsprocessen. Dessa flöden ser vi som informations- och 
kunskapsflöden som samspelar och växelverkar. Vi tolkar och använder benämningen 
beslutsprocess som en informationshanteringsprocess inom vilken informationssökning, 
informationsbearbetning och informationsanvändning ingår.  
 
Beslut  
Det är först när flödena sammanfaller i Garbage Can-modellen som beslutstillfälle uppstår. 
Jacobsen och Thorsvik (2002) refererar till Simon (1945) som definierar beslut som val 
mellan olika alternativ och det slutliga utfallet av en beslutsprocess. Inom denna uppsats 
används en vid tolkning av begreppet beslut. Begreppet används både när det handlar om 
formella, rutinartade beslut samt när det handlar om beslut som fattas inom en organisation i 
vardagliga arbetsrelaterade situationer.   
 
Funktionshinder, läs- och skrivhinder och fysiska funktionshinder 
Funktionshinder är inte något som en person har utan det är miljön som är funktionshindrande 
för personen (Socialstyrelsen 2007). Funktionshinder definierat enligt lagen om 
likabehandling av studenter i högskolan: Funktionshinder är varaktiga fysiska, psykiska eller 
begåvningsmässiga begränsningar av funktionsförmågan som till följ av en skada eller en 
sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå (SFS 2001:1286).  
 
Vi har inte funnit någon allmän vedertagen definition av benämningen läs- och skrivhinder 
eller fysiska funktionshinder. Inom denna uppsats används begreppet läs- och skrivhinder och 
fysiska funktionshinder som en del av begreppet funktionshinder.  Med läs- och skrivhinder 
avser vi funktionshinder i form av dyslexi, synnedsättningar och andra typer av läs- och 
skrivhinder. Med fysiskt funktionshinder menar vi hinder i den omgivande miljön som 
begränsar personens möjlighet att nå universitetsorganisationens lokaler.    
 
Information                            
Vi väljer att använda en bred definition av begreppet information och ansluter oss till 
Höglund och Perssons tillämpning av begreppet: ”Information kan då sägas bestå av 
potentiellt relevanta data”. Denna definition innebär att information inte behöver reducera 
osäkerhet (Höglund & Persson 1985, s. 42-43).   
 

Informationsflöde 
Flödena av problem, lösningar och beslutstillfällen betraktar vi som flöden av information 
kring anpassningarna enligt lagen.  

 

Kunskapsflöde  

Deltagarflödet kan ses som medarbetarnas kunskap vilken består av bearbetad information 
och vilken deltagarna bidrar med utifrån tillgänglig tid och energi. De olika flödena 
sammanstrålar när deltagarna fattar beslut av något slag.  
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2 Lagen om likabehandling och högskoleorganisationen  
 
I detta avsnitt beskrivs bakgrunden till lagen om likabehandling av studenter inom högskolan.  
Dessutom följer en kort sammanfattning av lagens olika delområden samt myndigheternas 
tillsyn över dessa. Till sist beskrivs högskolan generellt, den högskoleorganisation som vår 
studie genomförs inom samt var inom denna organisation likabehandlingsfrågorna samordnas 
och utreds. Högskoleorganisationen benämns som universitetsorganisationen, då detta ger 
information om dess storlek och karaktär. Detta tror vi kan vara värdefull information för 
läsaren att ta del av, utan att för den sakens skull röja vilken organisation det rör sig om, 
eftersom det finns 14 universitetsorganisationer i Sverige.   
  
 
2.1 Lagen om likabehandling                                                                                        
 
Före tillkomsten av denna lag omfattades inte studenter vid universitet och högskolor av 
arbetsmarknadslagarna med förbud mot diskriminering. I högskoleförfattningen fanns 
särskilda föreskrifter som gällde jämställdhet mellan kvinnor och män samt åtgärder mot 
sexuella trakasserier men det saknades bestämmelser om andra former av diskriminerande 
behandling.  
 
Inom EU finns regler som förbjuder diskriminering på grund av ras eller etniskt ursprung. Det 
finns också ett förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av religion, övertygelse, 
funktionshinder, ålder och sexuell läggning. Som komplement till denna lagstiftning stödjer 
EU insatser som syftar till att bekämpa diskriminering och bakomliggande orsaker. EU: s 
grundfördrag har ändrats ett antal gånger genom att medlemsländerna har antagit så kallade 
ändringsfördrag. Ändringar av fördragen skall ske enligt proceduren i artikel 48 i  
EU-fördraget. Förenklat innebär det att en regeringskonferens tillkallas där medlemsländerna 
diskuterar vilka ändringar som kan behöva beslutas om (EU-upplysningen 2007).    
 
Amsterdamfördraget är ett ändringsfördrag som förtydligade att EU och medlemsländerna 
förbinder sig att respektera allmänna principer om frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. 
Amsterdamfördraget införde en rättslig grund för EU-institutionerna att vidta åtgärder för att 
bekämpa diskriminering på grund av kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, 
funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. År 1999 fick EU möjlighet att införa regler mot 
diskriminering eftersom Amsterdamfördraget, som då trädde i kraft, innehöll sådana 
bestämmelser. Med utgångspunkt i Amsterdam-fördraget antog ministerrådet år 2000 de två 
huvuddirektiv som nu gäller mot diskriminering, direktiv 2000/43/EG av den 29 juni 2000 om 
genomförandet av principen om likabehandling av personer oavsett deras ras eller etniska 
ursprung samt direktivet 2000/78/EG av den 27 november 2000 om inrättande av en allmän 
ram för likabehandling i arbetslivet. Det är i första hand medlemsländerna som ansvarar för 
att bekämpa diskriminering. EU: s lagstiftning syftar till att driva på detta arbete.   
 
 
Med de båda direktiven som utgångspunkt trädde lagen om likabehandling av studenter i 
högskolan i kraft den 1 mars 2002 (SFS 2001:1286). I direktiven uppställs miniminivåer för 
anpassningen och Sverige har som medlemsland i EU, en grundregel att följa: lagstiftningen 
får inte vara mindre skarp än EU: s direktiv, dock strängare och mer omfattande om 
medlemslandet väljer att tolka det så. Lagens syfte är att på högskoleområdet främja lika 
rättigheter för studenter och sökande och att motverka diskriminering på grund av 
könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och 
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funktionshinder. De grupper som omfattas av lagen är tydligt redovisade. Gällande etnisk 
tillhörighet inkluderas personer som tillhör en grupp av personer som har samma hudfärg eller 
nationella eller etniska ursprung. Till gruppen sexuell läggning innefattas personer med 
homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning. Gruppen med funktionshinder beskrivs 
som personer med varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av 
funktionsförmågan. Dessa begränsningar är en följd av skada eller sjukdom, de kan också ha 
funnits vid födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå (ibid.).  
 
Enligt lagen skall högskolorna driva målinriktat arbete med aktiva åtgärder för att leva upp till 
lagens syfte. Årligen skall varje enskild högskola upprätta handlingsplaner och dessa skall 
innehålla en sammanfattning över de åtgärder som krävs för att främja studenters lika 
rättigheter. Högskolorna är också skyldiga att utreda om studenter eller sökande anmäler att 
de blivit utsatta för trakasserier samt att genomföra de åtgärder som krävs för att förebygga  
fortsatta trakasserier. De beslut som högskolorna fattar kring diskrimineringsförbuden kan 
överklagas vid Överklagandenämnden för högskolan men därefter kan denna nämnds beslut 
inte överklagas (ibid.).   
 
Det är fyra statliga myndigheter som utövar tillsyn över lagen. Dessa är 
Jämställdhetsombudsmannen (JO), Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO), 
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) samt 
Handikappombudsmannen (HO). Företrädare för dessa myndigheter kan som part föra talan 
när student eller sökande till högskolan begär detta. Högskolorna är också skyldiga att lämna 
uppgifter i de fall där företrädarna begär detta. Det finns en övergripande statlig myndighet, 
Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam). Handisam har regeringens 
uppdrag att samordna och arbeta för att driva på handikappolitiken samt påskynda 
utvecklingen mot ett samhälle där alla kan delta, oavsett funktionsförmåga. Detta arbete görs 
bland annat genom att utarbeta riktlinjer för tillgänglighet (Myndigheten för handikappolitisk 
samordning 2008).                             
       
2.2 Högskolan  
  
Det är regering och riksdag som utformar övergripande riktlinjer för högskolornas 
verksamhet, inom dessa givna ramar har högskolorna dock stor frihet att fatta beslut.  
Det kan gälla frågor som rör hur de skall organisera sin verksamhet när det gäller olika 
enheter samt utformningen av dess beslutande organ. Regeringen reglerar att högskolorna 
skall ha en styrelse och en rektor. De resurser som tilldelas förfogar respektive högskola över. 
Även hur utbildningar och olika program skall utformas bestäms av den enskilda högskolan 
samt hur kvalitén skall säkras och utvecklas. Svenska universitet och högskolor har tre 
huvuduppgifter. Den första uppgiften är att bedriva högre utbildning vid statliga universitet 
och högskolor. Den andra uppgiften för svenska universitet och högskolor, är att bedriva 
statligt finansierad forskning. Till sist den tredje uppgiften; att samverka med det omgivande 
samhället och informera om verksamheten (Högskoleverket 2007).      
 
Ett universitet eller en högskola skall ledas av en extern styrelse, regeringen utser ordföranden 
samt flertalet av ledamöterna i den externa styrelsen. De som utses är personer som anses ha 
betydelse för högskolans utbildnings- och forskningsuppdrag. Även lärare och studenter har 
rätt att ingå i styrelsen. Styrelsens uppgift är att fatta beslut i viktigare frågor om ekonomi och 
organisation. Även rektor utses av regeringen för att leda den dagliga verksamheten vid 
universitet eller högskolan (Högskoleverket 2007).                                   
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2.3 Vår universitetsorganisation  
 
Rektorn är universitetets chef och verkställer styrelsens beslut samt leder den dagliga 
verksamheten med stöd av prorektorerna samt ett ledningsråd. Utbildningarna bedrivs inom 
universitetets olika fakulteter, vilka leds av fakultetsnämnder med tillhörande institutioner. 
Rektorssammanträden hålls kontinuerligt med olika deltagare som bland annat är 
föredragande i aktuella ärenden. En av prorektorerna är ordförande i 
likabehandlingskommittén och har ansvar för frågor som rör jämlikhet, jämställdhet och 
likabehandling (Högskoleorganisationen 2007).     
    
Biblioteksnämnden utses av styrelsen och består av ledamöter som representerar olika delar 
av universitetet. Ledamöterna är lärare, prorektor, vicerektor samt överbibliotekarien. 
Biblioteksnämnden skall ha insyn i alla biblioteksangelägenheter och verka för goda villkor 
för verksamheten vid biblioteket. Exempel på uppgifter för biblioteksnämnden är att vara länk 
mellan biblioteket och styrelsen, utverka budgetförslag för medelstilldelning till biblioteket 
och besluta om inrättande av nya tjänster vid biblioteket (ibid.).   
 
I bibliotekslagen (SFS 1996:1596) definieras uppdragen för högskolebiblioteken. Enligt 
denna skall det finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla högskolor. Dessa bibliotek skall 
svara för biblioteksservice inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid 
högskolan. Vårt bibliotek är en fristående enhet inom högskoleorganisationen där 
överbibliotekarien ansvarar för verkställandet av biblioteksnämndens beslut samt för 
ledningen av bibliotekets löpande verksamhet. Målen för bibliotekets verksamhet är att stödja 
vetenskaplig forskning och utveckling, undervisning och högre studier. Biblioteket är 
offentligt och öppet för allmänheten. Man erbjuder informationstjänster och samlingar, en 
studiemiljö med läsplatser och datorer, studentsupport samt tillgång till elektroniska resurser. 
Biblioteket är även en pedagogisk samarbetspartner och skall bidra till 
informationskompetens hos universitetets studenter och anställda. Biblioteket har representant 
i rektorns ledningsråd, forskningsberedningen, grundutbildningsberedningen och 
samverkansberedningen. (Högskoleorganisationen 2007).   
 
Inom universitetsorganisationen finns en gemensam förvaltning som består av nio avdelningar 
vilka ansvarar för universitetets centrala administration. Fyra av respondenterna arbetar vid 
olika avdelningar inom den gemensamma förvaltningsavdelningen, nedan följer en 
beskrivning av de avdelningar där dessa personer arbetar inom. Förvaltningsavdelningen leds 
av förvaltningschefen, denna enhet skall vara ett strategiskt stöd för universitetsledningen.  
Avdelningen har även till uppgift att vara ett stöd för hela organisationen i fråga om 
utbildning, forskning och samverkan med det omgivande samhället och näringslivet, bland 
annat genom att ge service, stöd och anvisa lösningar. Till förvaltningsavdelningen hör även 
personalavdelningen där frågor som rör personal- och organisationsutveckling behandlas.  
Man erbjuder också stöd, information och råd till studenter och anställda samt utvecklar 
policys som är gemensamma för universitetsorganisationen. Det gemensamma arbetet med 
likabehandlingsfrågor samordnas och utvecklas inom denna avdelning. 
Förvaltningsavdelningen bereder även ärenden åt Likabehandlingskommittén. Arbetet med 
strategi- och policyfrågor kring likabehandlingsarbetet sker sedan år 2007 genom en 
sammanhållen policy och handlingsplan plan för det förebyggande arbetet mot diskriminering 
samt för arbetet med breddad rekrytering (ibid.).  
 
Studentavdelningen hör till den gemensamma förvaltningen och denna avdelning har tre 
huvuduppdrag. Det första är myndighetsutövning, det andra är generella insatser som till 
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exempel studentinformation. Det tredje är individuella insatser till exempel 
studentstödsenheten. Inom denna enhet ges pedagogiskt stöd till studenter med dokumenterat 
funktionshinder. (ibid.).                                                                  
 
Fastighetsavdelningen svarar för att universitetet har en effektiv lokalanvändning och 
ändamålsenliga lokaler med en god arbetsmiljö. Inom avdelningen finns fackkunskap om 
arbetsmiljö, strålskydd, säkerhet, byggprojekt, förhyrning och upphandling. Här utarbetas de 
lokalplaner som utgör underlag för universitets lokalplanering. Denna avdelning företräder 
universitetet vid planering av ny- till- och ombyggnader samt har kontakter med 
fastighetsägare och byggherrar. Inom ramen för fastställd budget fattas beslut om byggprojekt 
som berör universitetets lokaler samt uthyrning av universitets lokaler i andra hand (ibid.).  
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3 Tidigare forskning 
 
 
Cohen, March och Olsens modell från 1972, Garbage Can-modellen, har främst prövats och 
använts inom forskningsområdena organisationsteori och statsvetenskap för att tydliggöra hur 
beslutprocesser kan förstås. Grunden för modellen bygger på idéer om att en organisation kan 
ses som en organiserad anarki och att beslutsprocesser inte kan betraktas som rationella. 
Denna typ av organisation finner man enligt författarna inom offentliga organisationer, 
speciellt utbildningsorganisationer.  
 
Nedan följer två exempel på områden där modellen har använts, det första inom en politisk 
organisation och det andra inom en akademisk utbildningsorganisation. 
 
I boken Agendas, Alternatives and Public Policies (1995) redogör statsvetaren John W 
Kingdon för sin studie där han försökt ta reda på varför vissa men inte andra angelägna frågor 
kommer upp på dagordningen inom den politiska maktapparaten och blir föremål för 
beslutsfattande och handling.  
 
Studien rör public policy inom de beslutande organen för hälso- och transportsektorerna i 
Förenta Staterna. Studien består av över två hundra djupintervjuer med personer i 
beslutsfattande position eller i position nära beslutsfattande ställning under fyra års tid. 
Kingdon använde sig av en egen utvecklad variant av Garbage Can-modellen för att beskriva 
de processer som styr den politiska agendan. Istället för de fyra flödena: problem, lösningar, 
deltagare och beslutstillfällen använde Kingdon tre flöden, problemidentifiering, formulering 
av policies och politiska idéer (Kingdon John W 1995, s. 86-87). Problemflödet genererar 
förslag om policyförändringar och dessa kan i sin tur leda till politiskt engagemang. Flödet av 
deltagare, som i Kingdons studie består av politiker och sakkunniga, behandlas som ett 
separat flöde som flödar in och ut genom de tre flödena, kors och tvärs. Som exempel på ett 
problemflöde nämns att inom hälsosektorn identifierades ett problem, oro för kostnaderna för 
sjukvården, inom detta problem fanns oro för statens kostnader, försäkringsbolagens utgifter 
och kostnader för patienterna. Samtidigt fanns andra presumtiva problem som lika gärna 
kunde föras upp på dagordningen som t ex oro för medborgarnas hälsostatus eller hur man får 
tillgång till sjukvård. Det andra flödet, formulering av policies, representeras av specialister, 
sakkunniga akademiker och forskare som koncentrar sig på att producera förslag där alla har 
sina ideér om vilka förslag som är viktigast. Inför valkampanjer valdes några förslag ut och 
andra avfärdades. Det tredje flödet, det politiska, bestod av delar som rörde den nationella 
mentaliteten, den offentliga opinionen, valresultat och intressegrupper som ledde kampanjer i 
enskilda frågor. Dessa tre processflöden existerar och utvecklas relativt oberoende av 
varandra, nya förslag utvecklas utan att det finns specifika problem på dagordningen (ibid. s. 
88).  
  
Kingdon beskriver vidare förutom att flödena kan existera relativt oberoende av varandra, så 
korsas deras vägar vid vissa kritiska tidpunkter. Ett problem är identifierat, en lösning finns 
tillgänglig samtidigt som det politiska klimatet är det rätta och inga hinder finns i vägen för ett 
agerande. Vid en sådan kritisk tidpunkt öppnas som Kingdon benämner, ett ”policy window”, 
möjlighetsfönster [författarnas egen översättning]. Vid detta tillfälle är omständigheterna goda 
för att förslaget ska få genombrott och komma upp på den politiska dagordningen (ibid. s. 89).  
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I artikeln ”Garbage Can decison making in a structured anarchy for your CWIS 
Can you translate that for me please?”, försöker författarna och tillika bibliotekarierna vid 
universitetet i North Carolina,  Sherman L Hays och Patricia B McGee, reda ut och förstå 
universitetets organisationsstruktur och dess beslutsprocesser. Författarna ansluter sig till   
Cohen, March och Olsens teorier om universitetsorganisationen som en organiserad anarki 
samt Garbage Can-modellen som en användbar modell över hur beslutsprocesser ter sig. 
Artikelförfattarnas utgångspunkt är problem relaterade till CWIS, Campus-Wide Information 
Systems, ett nätverk av informationsteknologisk infrastruktur vilken används inom det 
Campusområde där författarna arbetar med utveckling av den informationsteknologiska 
infrastrukturen. Syftet med artikeln är att erhålla ökad förståelse för hur den akademiska 
organisationen fungerar samt få vägledning inför att fatta beslut om hur man ska utveckla den 
informationsteknologiska infrastrukturen så att den ska passa organisationsstrukturen (ibid. s. 
29-30).   
 
Författarna beskriver Cohen, March och Olsen´s tre karakteristiska drag som man kan finna 
hos en organisation vilken kan betraktas som en organiserad anarki; oklara mål, oklar 
teknologi samt flytande deltagande.  De drar ingående och raka paralleller till den egna 
organisationen.    
 
Oklara mål finner författarna stämma väl med deras universitetsorganisation. När andra 
organisationer producerar varor och tjänster med syftet att uppnå ekonomisk vinst eller 
sjukhusen räddar liv, så skall universiteten uppnå ett antal mål som är svåra att mäta: lärande, 
forskning, generera idéer, utveckla samhället, mm.  
 
Även det andra särdraget, oklar teknologi, tycker författarna stämmer överens med Cohen et 
al´s beskrivning av en organiserad anarki. Organisationen och dess medlemmar förstår inte de 
processer som pågår inom organisationen. Här menar man inte enbart 
informationsteknologiska processer utan processer i vidare mening, till exempel 
överenskommelsen om vad som skall levereras i slutändan. Beslutsprocesserna är komplexa 
och att utveckla en informationsteknologisk infrastruktur som ska passa 
universitetsorganisationen beskriver författarna som ett svårt uppdrag. De nämner 
undervisningsområdet som ett exempel inom vilket många olika typer av pedagogiska 
förhållningssätt och närmanden används, till och med inom samma institution. Då författarna 
försökt införa olika pedagogiska informationsteknologiska verktyg som stöd inom 
undervisningen har de mötts av entusiasm från vissa men samtidigt misstro och motstånd från 
andra håll.  
 
Det tredje karaktäristiska draget, flytande deltagande kopplar författarna till den stora 
autonomitet som organisationens medlemmar har inom sina uppdrag. Författarna frågar sig 
hur många andra typer av organisationer som tillåter att den enskilda individen avgör och 
designar slutprodukten. Fakulteter och personal har delade lojaliteter, de flyter mellan deras 
yrkeskår, kollegor lokalt och internationellt ned till mindre avdelningar inom universitetet och 
inför universitetet som helhet. Detta genererar spänningar mellan fakulteter och den 
byråkratiska ledningen (ibid. s. 31-32). Författarna konstaterar att de tre dragen stämmer väl 
överens med deras campus och menar att det är viktigt att ta hänsyn till dessa vid den fortsatta 
utvecklingen av den informationsteknologiska infrastrukturen.   
 
Karl E Weick, organisationspsykolog, har utvecklat teorier om individers organiserande och 
om meningskapandets betydelse inom organisationer. Idéerna om individers organiserande 
inom organisationer istället för deras anpassning till stabila organisationsstrukturer har 
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anammats av organisationsforskare världen över, inte minst i Sverige, där man länge haft en 
forskningstradition där fältstudier ingår som en viktig del av forskningen. Denna visar ofta på 
individens ständigt pågående organisering och att organisationsstrukturen delvis är ett resultat 
härav.  
 
Nedan följer exempel på två forskare som tagit upp och vidareutvecklat Weicks idéer. I 
teorikapitlet kommer vi att närmare redogöra för hur informationsvetaren Chun Wei Choo, 
som anlägger ett informationsperspektiv vid studiet av organisationer, kopplar Weicks idéer 
till hur information bearbetas i syfte att reducera osäkerhet i beslutsprocesser.  
 
 Brenda Dervin, amerikansk forskare inom kommunikations-, biblioteks- och 
informationsvetenskap har använt och vidareutvecklat Weicks ideér om meningsskapande 
inom sin forskning om informationssökning och informationsanvändning.  Dervin tillämpar 
idéerna om meningsskapandet när hon undersöker hur bibliotekarier på ett bra sätt skall leda 
referenssamtalet med biblioteksanvändarna. Genom att ställa neutrala frågor eller frågor som 
inbjuder till individens meningsskapandeprocesser, frambringas en unik situation hos 
användaren. Informationsbehovet eller ”their gap in knowledge” tydliggörs och användaren 
får möjlighet att formulera sina informationsbehov med egna ord (Dervin and Dewdney, 
1986).  

Barbara Czarniawska, forskare inom organisationsteori och främst verksam i Sverige har 
antagit en konstruktivistisk ansats inom sin forskning. Czarniawska har tagit intryck av 
Weicks teorier om individers organiserande och har vidareutvecklat dessa för att förklara hur 
själva organiserandet går till. Czarniawska menar att detta består av kopplandet av kollektiva 
handlingar till varandra, ett skapande och återskapande av så kallade "handlingsnät" 
(Czarniawska 2000).  
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4 Teori  
 
Detta kapitel inleds med en beskrivning av organisationer som informationshanteringssystem. 
För att försöka förstå beslutsprocesser samt de faktorer som styr de prioriteringar som görs 
inom beslutsprocesser kommer vi att ta hjälp av och försöka beskriva Garbage Can-modellen.  
Avslutningsvis redogörs för litteratur med anknytning till det s.k. beslutsfattandeperspektivet 
respektive det s.k. meningsskapandeperspektivet.     
 
 
4.1 Organisation som informationshanteringssystem   
 
      
Organisationer kan betraktas som sociala fenomen där den sociala strukturen bildar en 
oavbruten ström av handlingar och händelser inom organisationen (Abrahamsson och 
Andersen 2005, s. 12). Människors handlingar och handlingsmönster kopplas samman inom 
denna struktur (ibid. s. 112). Inom organisationen finns formella eller informella grupper. De 
formella grupperna tilldelas bestämda arbetsuppgifter och de informella grupperna tillkommer 
spontant utan bestämda mål eller arbetsuppgifter. En grupp sätts samman av individer och det 
är segment eller delar av individernas handlingsmönster, erfarenheter och kunskaper som 
kommer till nytta för att uppnå ett syfte, lösa en arbetsuppgift, finna lösningar på ett problem 
eller fatta beslut. Detta kan ses som att en individ ingår i många grupper, i stället för att en 
grupp består av många individer (ibid. s. 113). Under beslutsprocesser anses information vara 
en viktig faktor, hur informationen inom en organisation hanteras, väljs och filtreras är 
beroende av dess struktur, kultur, maktförhållanden och omvärld (Jacobsen & Thorsvik 2002, 
s. 405).  
 
Chun Wei Choo, professor vid fakulteten för Information Studies vid universitetet i Toronto, 
anlägger ett informationsperspektiv vid sina studier av organisationer. Han utforskar 
organisationer som informationshanteringssystem inom vilket man finner två huvudlinjer 
angående synen på användandet av information. Inom den första huvudlinjen, 
beslutsfattandeperspektivet analyseras organisationer som rationella beslutsfattande system 
(Choo och Auster 1996, s. 21). Inom den andra huvudfåran, meningsskapandeperspektivet, 
analyseras organisationer som sociala löst sammankopplade system (ibid. s. 21).   
 
Choo skriver att information är en inneboende och väsentlig del av nästan all verksamhet som 
organisationen bedriver. Organisationens funktion till och med bleknar och hamnar i 
bakgrunden och blir osynlig, för att den är så fundamental och självklar inom organisationens 
alla delar (Choo 2006, s. 1). Organisationer använder information för att ha möjlighet att 
förstå den ständigt föränderliga omgivningen. Ett tillflöde av resurser och energi måste säkras, 
marknadens krafter och dess dynamik styr organisationens anpassningar för hur man 
uppträder. Samhällets normer och den offentliga opinionen sätter gränser för organisationens 
roll och mål. Omvärldens förändringar leder till tvetydighet och osäkerhet kring den nya 
informationen. En uppgift för organisationen blir då att urskilja de mest utmärkande 
förändringarna, tolka deras betydelse och sträva efter att utveckla lämpliga strategier och 
reaktioner. Kortsiktiga mål för meningsskapande är att skapa gemensam förståelse som 
medger organisationen möjlighet till fortsatt agerande. Långsiktiga mål är att försäkra sig om 
att organisationen passar in och fortsätter att växa i den dynamiska omgivningen.  
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4.1.1 Beslutsfattandeperspektivet   
 
Inom det första perspektivet, beslutsfattandeperspektivet, kan flera modeller användas för att 
förklara hur information används inför beslutfattande inom organisationer. Att använda 
modeller för att förklara olika omständigheter innebär alltid en förenkling av verkligheten. Vi 
har ändå valt att använda en modell, Garbage Can-modellen, för att reda ut och försöka få ett 
grepp om hur beslutsprocesser kan förstås. Eftersom vi uppfattar beslutsprocesser som ett 
svårfångat område kan denna modell kan vara ett stöd för vår studie. Under uppsatsens senare 
del kommer modellen även att användas som grundstruktur för utarbetande av frågor till 
intervjuguiden. Denna kommer att användas för insamling av empiri samt som stöd för 
strukturering av det empiriska materialet.   
 
4.1.2 Begränsad rationalitet   
 
Rationell betyder att vara förnuftig och att människan är rationell är en vanlig utgångspunkt 
inom olika vetenskaper och teorier (Jacobsen & Thorsvik 2002, s. 368). Vad en person säger 
eller hur en person handlar, utgår ifrån antagandet att personen ifråga är förnuftig. Handlingen 
förväntas få den effekt som motsvarar det önskvärda resultatet.  
 
Redan 1959 identifierade och ifrågasatte Herbert Simon, nobelpristagare i ekonomi, de 
grunder som den rationella modellen om beslutsfattande bygger på. Utgångspunkten för hans 
kritik är att den rationella modellen förutsätter och utgår från att beslutsfattaren har kunskap 
om alla möjliga alternativ samt om de förväntade konsekvenserna av beslutet. I verkligheten 
menade Simon, att beslutsfattaren ofta har ofullständig information om beslutsalternativen 
och dess konsekvenser. Simon hävdade vidare att modellen bortser från det organisatoriska 
systemets interna politik. Strävan efter att vara rationell i beslutsfattandet begränsas av 
ofullständig och felaktig information, problemens komplexa karaktär, människans förmåga att 
bearbeta information, den tid som står till förfogande för beslutsfattandet samt de motstridiga 
preferenser som beslutsfattare har när det gäller organisationens mål.  
 
Ofullständig och felaktig information kan kopplas till osäkerhet och den ständigt föränderliga 
omvärlden. Problemens komplexitet ökar ju snabbare omgivningen förändras och den snabba 
tekniska utvecklingen medför en osäkerhet i fråga om den tekniska stabiliteten.   
Den femte punkten som rör motstridiga preferenser handlar ofta om problemens mångtydighet 
och komplexitet samt om att de inblandade i beslutsprocessen kan uppfatta och bedöma 
alternativen på olika sätt. Den rationella modellen förutsätter att det råder total konsensus om 
mål och värderingar (Simon, Herbert A. 1959, vol. 49: 253-283). Choo leder Simons 
resonemang vidare angående den begränsade rationaliteten. Han betonar att beslutsfattare 
inom organisationer snarare fattar tillfredställande beslut, än de ultimata bästa besluten. 
Beslutsfattare väljer ett alternativ som motsvarar några av de uppställda kriterierna hellre än 
det bästa alternativet och de följer handlingsmönster och rutiner som förenklar 
beslutsprocessen för att reducera behovet av informationssökning, problemlösning eller val av 
handlingsalternativ (Choo 2006, s. 12).  
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4.1.3 Tvetydighet och osäkerhet       
 
För att förstå den begränsade rationaliteten och den tvetydighet som omger beslutsituationen 
följer en kort redogörelse för den roll som tvetydighet och osäkerhet spelar i processen 
(March 1994, s. 179).  Tvetydighet kan bestå av bristande eller motsägelsefull information. 
Tvetydiga syften är målsättningar som inte kan specificeras tydligt. Resultatet blir tvetydigt 
eftersom de bakomliggande faktorerna är diffusa (March 1994, s. 179). Osäkerhet handlar om 
svårigheten att säkert och precist kunna förutse de framtida konsekvenserna som följer på ett 
visst agerande.   
 
Alla beslutssituationer kan beskrivas genom två grundläggande omständigheter kring 
beslutsfattandet, målosäkerhet och osäkerhet kring tillvägagångssättet (Choo 2006, s. 211.)  
Den förstnämnda tenderar att vara hög när målen är tvetydiga, när de inte är klart uttryckta 
och svåra att översätta till konkreta kriterier som grund för olika alternativ. Detta gäller även 
då oenighet råder om hur målen ska tolkas. Osäkerhet när det gäller tillvägagångssättet, till 
skillnad från målosäkerhet, tenderar att vara hög då problemen är komplexa och innehåller 
många delproblem med inbördes växelverkan. Vid problemsituationer, som inte förekommit 
tidigare finns ingen tidigare erfarenhet att stödja sig på, vilket innebär osäkerhet kring 
tillvägagångssättet (ibid. s. 211). Beroende på nivån av osäkerhet inom det organisatoriska 
beslutsfattandet, passar olika modeller för att analysera hur beslutsprocesserna ter sig. Choo 
beskriver fyra modeller; den rationella modellen, processmodellen, politiska modellen samt 
den anarkistiska modellen vilken vi kommer att använda. Vi beskriver denna modell i 
nästkommande avsnitt.  
 
Inom den rationella modellen utgår man från att både mål och tillgängliga alternativ är 
tydliga. Här minskas organisationens osäkerhet genom att klargöra beslutspremisser, regler 
och rutiner (ibid. s. 248).  Vid analys av beslutsprocesser inom processmodellen, identifieras 
faser och aktiviteter vilka formar strukturen i många strategiska beslutsprocesser. 
Beslutsprocessens kvalité beror på hur ramarna för beslutet är satta samt hur alternativen är 
utvecklade (ibid. s. 248). Inom den politiska modellen ligger fokus vid målkonflikter och  
dessa uppfattas som drivkrafter inom beslutsfattandet. Inom den anarkistiska modellen liknas 
beslutssituationen vid en soptunna inom vilken olika typer av problem och lösningar är 
placerade av deltagarna. Beslut fattas när problem, lösningar deltagare och beslutstillfällen 
sammanfaller (ibid. s. 248).   
  
Det är Cohen, March och Olsens idéer kring den komplexa universitetsorganisationen som de 
liknar vid en organiserad anarki samt deras modell över beslutsprocesser, som ligger till grund 
för den av Choo, ovan beskrivna anarkistiska modellen. I följande avsnitt kommer vi att 
beskriva Cohen, March och Olsens teorier lite närmare, för att därefter återvända till Choos 
beskrivning av dessa idéer.  
 
4.1.4 Garbage Can-modellen            
 
Vi anser att Garbage Can-modellen är intressant att välja för vår uppsats på grund av för att 
den ifrågasätter den rationella modellen med det rationella tänkandet bakom beslutsprocesser 
inom organisationer. Resultaten av besluten är vi dock inte intresserade av inom denna 
uppsats, utan snarare hur beslutsprocesser kan te sig vid arbetet med att anpassa en 
verksamhet med avseende på en lags ikraftträdande.  
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Cohen, March och Olsens modell, A Garbage Can Model of Organizational Choice (1972), 
visar hur processen före beslut och i samband med olika beslutsmöjligheter kan se ut. Med 
hjälp av denna modell försöker författarna förklara hur de organisationer som benämns 
organiserade anarkier fattar beslut. De beskriver att denna typ av organisation är lätt att finna 
inom offentlig förvaltning, speciellt utbildningsorganisationer (ibid. s. 294-295). De hävdar 
att universitet har en benägenhet att få ökade krav och därmed ökat behov av att lösa olika 
problem, detta med hänsyn till att de är mottagliga för detta (ibid. s. 323). Enligt Rasch (1989) 
är emellertid dessa organisationer oftast dynamiska och välfungerande (s. 253).  
 
 
 
Författarna utgår från att:  
 

 ”…an organization is a collection of choices looking for problems, issues and feelings  looking 
for decision situations in which they might be aired, solutions looking for issues to which they 
might be the answer, and decision-makers looking for work.”      
                                                                                   (Cohen, March och Olsen 1972,  s.  296)  

 
Modellen bygger på att beslut består av komplexa processer med olika delprocesser. 
Författarna beskriver att denna typ av organisation har tre egenskaper, en av dem är 
problematiska preferenser eller oklara mål vilka ofta består av en lös samling idéer och bland 
dessa skall medarbetarna finna ut vad som skall prioriteras. En annan egenskap är att metoder 
och tillvägagångssätt är oklara för organisationens medlemmar, detta benämns av författarna 
som oklar teknologi. Den tredje utmärkande egenskapen är flytande eller obestämt 
deltagande, detta beskrivs som att deltagarnas mängd av tid och grad av engagemang varierar. 
Det är svårt att överblicka denna typ av organisation då mycket sker oberoende av vart annat. 
Möjlighet att skaffa överblick eller att påverka beslutsprocessen är till följd av detta starkt 
begränsad (ibid. s. 297). I organiserade anarkier fungerar inte de flesta av de grundläggande 
fakta kring hur olika aktiviteter och processer hanteras, de kollapsar. Beslutsfattandet kan ses 
som en slumpmässig process. Genom den organiserade anarkin beskrivs fyra olika flöden; 
problem, lösningar, deltagare och beslutstillfällen, figur 1. Dessa parallella flöden existerar 
samtidigt och är relativt oberoende av varandra (ibid. s. 296-297).  
 
 

 
 
Figur 1. De fyra flödena i Garbage Can-modellen. (Översatt och illustrerad av författarna.)  
 
 

 

 
Problemflöde 
Lösningsflöde 
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Beslutstillfällen inom organisationer kan betraktas som grundläggande men oklara drivkrafter 
(ibid. s. 296). Organisationsstrukturen ger möjlighet till länkar eller kontakt mellan de olika 
flödena samt medger vid vilken tidpunkt de olika länkarna ger upphov till beslutstillfällen 
eller när deltagare, problem eller lösningar deltar från de olika flödena (ibid. s. 297). Ett beslut 
är enligt Garbage Can-modellen ett resultat av relativt oberoende strömmar inom en 
organisation, ett slumpmässigt ihopkopplande av de fyra flödena inom strukturen. När 
sammankopplingen sker är resultat av innehållet i de olika flödena (ibid. s. 314).  
 
Problemflödet är flödet av problemställningar som antingen uppstår innanför eller utanför 
organisationen. Varje problem har en tidpunkt när det blir synligt inom organisationen (ibid. 
s. 297). Lösningsflödet kan vara idéer, förslag eller förändringar, författarna benämner det 
som en produkt (ibid. s. 297). Olika lösningar kan parallellt och olika länge, flyta runt i 
lösningsflödet för att leta efter problem att kopplas samman med och bidra till att lösa. Olika 
lösningar har varierande hastighet när de träder in i lösningsflödet, detta anses bero på att 
lösningen på samma problem tar olika lång tid vid olika tidpunkter. I sin tur är detta avhängigt 
av att lösningsflödet varierar samt att medarbetarna inom organisationen söker olika effektivt 
efter lösningar vid olika tidpunkter. Deltagarflödet varierar genom att deltagarna inom 
organisationen kommer och går (ibid. s. 297). Deltagarna har olika åtagande samt begränsad 
mängd med tid och energi att ägna åt beslutsprocessen. Flödet av beslutsmöjligheter innebär 
de beslutstillfällen som uppstår inom organisationen, när beslut förväntas. Dessa tillfällen 
uppstår med jämna mellanrum och kan resultera t ex i att anställa eller att avskeda personal, 
budgetbeslut, skriva kontrakt eller samarbetsavtal (ibid. s. 297). Detta flöde är tidsbegränsat 
av ett startdatum och slutdatum, när beslutstillfället övergår till ett beslutsfattande. 
Sammankopplingen mellan flödena kan ske på olika sätt; till exempel påverkar den formella 
och informella strukturen, tidpunkten när ett problem träder in eller återfinns på 
organisationens arena samt det som författarna benämner den tillgängliga energin vilken 
består av deltagarnas tid som finns till förfogande (ibid. s. 314-316).                                                                
  
Författarna till Garbage Can-modellen har identifierat tre olika beslutsstrategier: beslut vilket 
innebär lösning på problemet, ouppmärksamhet samt flykt (ibid. s. 308). De två senare är de 
dominerande, vilket visar på att beslut fattas, men att problemet kvarstår inom organisationen 
(ibid. s. 313). Beslutsprocessen är tänkt att lösa problem, i stället bearbetas dessa problem 
genom att olika alternativ finns i processen, val av handlingsalternativ görs när den varierande 
kombinationen av problem, lösningar och beslutsfattare möjliggör handling (ibid. s. 323). Att 
olika lösningar vandrar runt i systemet är inte samma sak som att problemet är löst. När 
problem löses görs det ofta inte på samma sätt som det först angreps på (ibid. s. 314).  
 
Vid utarbetandet av den ursprungliga Garbage Can-modellen (1972), byggdes denna på 
försök med datasimuleringar där de fyra flödena ingår och tiden var en återkommande faktor. 
Uppgifter samlades in från ett antal universitet och dessa bearbetades matematiskt, man 
försökte finna någon form av inre logik. Artikelförfattarna kunde se att innehållet i flödena 
omtolkades kontinuerligt under processen: problem, alternativ och beslutsfattare inte bara 
ordnar sig själva, utan även omordnar sig (ibid. s. 314).  
 
Choo (2006) beskriver Cohen, March och Olsens Garbage Can-modell samt deras idéer om 
organisationer som organiserade anarkier, inom modellen över en anarkistisk beslutssituation 
(ibid. s. 225-225). Denna typ av beslutssituation är präglad av tvetydighet och är ovan eller 
främmande för organisationen och dess medlemmar. Det är oklart vad som skall göras och det 
finns inga tidigare erfarenheter att lita till. Inom organisationen prövas olika lösningar och 
handlingar, för att komma fram till vad som skall prioriteras, samt olika alternativ för 
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handlingar. Medan organisationens medlemmar prövar sig fram på detta sätt för att finna vad 
som skall prioriteras, ter sig dessa aktiviteter kring beslutsfattandet som osammanhängande 
och slumpartade (Cohen m fl. s. 2, i Choo s. 224).  
 
Problemflödet beskrivs av Choo som problem, missnöje med rådande aktiviteter eller hur 
dessa utförs. Lösningsflödet är när medarbetare, enskilda eller en grupp, föreslår produkter 
eller idéer som skall godkännas. Lösningar kan existera oberoende av problem, deltagarna kan 
visa på en valmöjlighet utan att det finns ett problem. Deltagarflödet är flytande, deltagarna 
kommer och går. Deltagarna har egna iakttagelser och preferenser om hur problem skall 
uppfattas, definieras och lösas. Beslutstillfällen, tillfällen då ”beslut förväntas fattas” är 
tillfällen då övriga flöden sammanstrålar (ibid. 225-226). Choo beskriver en beslutssituation 
såsom när problem, lösningar, deltagare och alternativ stämmer överens, ett beslut råkar 
hända (ibid. s. 226). I detta sammanhang påpekar Choo att det är påverkat av när deltagarna 
bidrar med tid och engagemang.  
 
I föregående avsnitt, berördes litteratur som kan kopplas till beslutsfattandeperspektivet, inom 
vilket man studerar organisationen som ett beslutsfattande system. Inom detta söker 
beslutsfattare alternativ samt värderar konsekvenser och handlingsinriktningar. Att individens 
förmåga att vara fullt ut rationell har sina begränsningar har beskrivits i tidigare avsnitt. Detta 
kan kopplas till hanterandet av tvetydig information och den osäkerhet som omger 
beslutprocessen.  
 
Följande avsnitt handlar om hur man kan betrakta organisationen och dess medlemmar ur 
meningsskapandeperspektivet. Vi betraktar därför deltagarflödet i Garbage Can-modellen som 
individernas process kring meningsskapande. Inom meningsskapandeperspektivet är en av 
uppgifterna att tolka en tvetydig omgivning. Inom detta perspektiv tillämpas en narrativ ansats 
och fokus ligger snarare på organisering än organisation. Medlemmarna ser tillbaka på sina 
handlingar och erfarenheter och bygger upp sin egen uppfattning om omgivningen på bas av 
dessa. Meningsskapande är retrospektivt genom att människor bara kan förstå vad de redan 
gjort eller vad som tidigare inträffat genom att betrakta återblickande.   
 
 
4.2 Meningsskapandeperspektivet  
 
Till det andra av Choos beskrivna perspektiv, meningsskapandeperspektivet, kopplar Choo  
den amerikanske organisationsteoretikern Karl E Weicks teorier om organisationer som 
sociala konstruktioner där information bearbetas med syfte att reducera eller upplösa 
tvetydighet.  
 
4.2.1 Modell över meningsskapande  
 
Karl E Weick beskriver att den mesta forskningen kring organisationsteoretiska frågor kretsat 
kring beslutsfattande och uppfattningen om det strategiskt rationella beslutet (Sensemaking in 
Organizations, 1995). Det rationella tänkandet tar inte tillräckligt stor hänsyn till osäkerheten 
som finns utanför och inom organisationen. I sin forskning fokuserar författaren bland annat 
på betydelse- och meningsskapandet inom organisationer vilka han betraktar som icke-
statiska. Weick beskriver meningsskapandet inom organisationen som att detta sker via 
medarbetarnas tillbakablickande reflektioner över händelser och uttryck. Dessa kan vara 
uttalade på olika sätt, som verbala uttryck eller som fysiskt agerande. Uttrycken skapar en del 
av verkligheten kring medarbetarna, tillbakablickandet är här det mest utmärkande draget 
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(ibid. s. 25). Individen kan betraktas som medskapare eller iscensättare av sin egen verklighet, 
detta benämns enactment (ibid. s. 31). Han menar att individen är en del av sin omgivning och 
att omgivningen är en del av individen, individen kan därigenom styra sin omgivning. 
Skapande av mening är tillfällen då olika frågor eller företeelser får uppmärksamhet eller 
isoleras så de synliggörs samt även kopplas till vår referensram (ibid. s. 110-111).  När våra 
referensramar och företeelser av aktuella händelser associeras och relateras till varandra  
skapas mening i själva företeelsen. För att förstå behöver vi tolka företeelsen, denna del av 
processen skiljs från handling och för att skapa mening under processen krävs en aktiv 
handling (ibid. s. 33).   
 
I sin bok The Social Psychology of  Organizing (1979), beskriver Weick organisering som en 
naturlig urvalsprocess (s. 119, s. 130-132). I hans modell ingår faserna ecological change, 
förändring i omgivningen [uppsatsförfattarnas översättning], enactment, medskapandefasen 
[uppsatsförfattarnas översättning], selection, urvalsfasen [uppsatsförfattarnas översättning] 
och retention, bibehållandefasen [uppsatsförfattarnas översättning], figur 2. Fortsättningsvis 
kommer de översatta benämningarna att användas. Weick skriver att medskapandefasen, 
urvalsfasen och bibehållandefasen har anknytning till Darwins evolutionsteori (ibid. s. 179). 
Medskapandet kan närmast antas motsvara darwinismens variation, som i sin tur representerar 
de mestadels slumpmässiga variationer i arvsmassan (mutationer) som prövas av naturens 
urvalsmekanismer (selection). De livsformer som klarar sig behålls och förs vidare till 
kommande generationer (retention). Weick använder uttrycket enactment, där individen själv 
är en del av meningsskapandet kring företeelsen (ibid. s. 164), individen konstruerar sin egen 
omgivning. Inom organisationen hittar man ett antal händelser som är sammankopplade 
genom att människor interagerar (ibid. s. 89).  
 
 

 
Figur 2. Faserna i meningsskapandet. (Översatt och illustrerad av författarna.)  
Choo 2006, s. 5.  
 
 
Under medskapandefasen är individen medskapare av sin omgivning och denna fas pågår inte 
i ett socialt vacum (Weick 1995, s. 33). Utifrån tidigare erfarenheter, kunskaper, färdigheter 
samt förmåga att hantera komplexa situationer, hanterar individen den information som 
uppkom i omgivningen, ecological change. Här skapas ett förhållningssätt att hantera 
problemet eller den uppkomna situationen, ett menings- och innehållsskapande. När individen 
väljer att uppmärksamma förändringar i omgivningen, s.k. enacted equivocality,  
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blir förändringarna en del av organisationens verksamhet. Organisationers omgivning består 
av information som medlemmarna tar in, tolkar och reagerar på (ibid. s. 130), informationen 
är ofta oklar och svår att tolka eller förstå. Ju fler förändringar som noteras och 
uppmärksammas, desto högre tvetydighet. Detta betyder att om inget görs åt den 
uppmärksammade förändringen blir det en ond cirkel för organisationens medlemmar med 
ständigt ökad tvetydighet. Oklar, osäker och tvetydig information skapar tillfällen då 
processer för meningsskapande startar.  
 
 
Enligt Weick sammanlänkas medskapandefasen, med val genom en direkt tillfällig 
anknytning som antyder att medskapandefasens omfattning kan kopplas till nästa fas, urval. 
Detta på grund av att omfattningen av denna fas direkt påverkar vidden av de aktiviteter som 
därefter utförs i urvalsfasen (Weick 1979, s. 132).  
 
Urvalsfasen har en direkt effekt på nästkommande fas, bibehållandefasen, vilket innebär att en 
ökning av mängden urvalsaktiviteter kommer att sätta igång en motsvarande ökning i 
mängden av bibehållandefasen. På detta stadium påbörjas bearbetning av hur tvetydigheten 
skall hanteras (ibid. s. 132-133). Regler och cykler i selektions- och retentionsfaserna är 
organisationsspecifika och dessa är individen underkastad genom att vara medarbetare inom 
organisationen (ibid. s. 133). Få regler innebär att fler problemlösningscykler aktiveras 
eftersom osäkerheten uppfattas som större och den upplevda tvetydigheten minskar.   
 
Bibehållandefasen beskriver Weick som att det bibehållna underlaget från föregående fas 
påverkar både val och antaganden samt att dessa effekter blir antingen direkta eller får motsatt 
effekt. Weick anser att det resultat eller den "produkt" som behålls i retentionsstadiet 
utgör en informations- och erfarenhetsgrund som är bearbetad och tolkad vilken 
utgör grunden för individens fortsatta bidrag av kunskap till organisatorisk förändring 
och utveckling (ibid. s. 131-132, s. 206-209).  
 
Choo framför att information är tvetydig, svårtolkad och därför inbjuder till olika tolkningar 
vid meningsskapande (2006 s. 77). Skapande av en passande tolkning är svårt eftersom alla 
individer uppfattar olika delar som intressanta beroende på vilka individuella värden som styr 
samt position och tidigare erfarenheter. Till skillnad från observation, som kan betraktas som 
en systematisk och strukturerad handling, är meningsskapandets kärna en flytande, öppen, 
oordnad och social process. Det grundläggande sättet för meningsskapande är genom samtal, 
det är genom samtalet som organisationens medlemmar får reda på hur andra tänker och det är 
genom samtal som människor blir övertygade och förhandlar om sina åsikter (ibid. s. 79).  
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5 Metod 
 
I detta kapitel följer en beskrivning av den valda metoden, en diskussion kring metodens 
trovärdighet samt dess användbarhet för denna studies syfte. Vidare följer en redogörelse för 
genomförandet av studien, resultat och analys.   
 
5.1 Kvalitativ fallstudie                 
 
Vi valde att genomföra en kvalitativ fallstudie därför att den föreföll vara en lämplig metod 
för att uppnå uppsatsens syfte och besvara frågeställningarna. Vi försökte belysa de faktorer 
som påverkat beslutsprocesser i arbetet med anpassningarna enligt likabehandlingslagen inom 
en universitetsorganisation. Enligt Merriam (1994) är kvalitativa metoder användbara för 
undersökningar som syftar till att ge ökad kunskap och förståelse på djupet (ibid. s. 24).  
Studier av dokument skulle i detta fall kunna bekräfta de uppgifter som framkom under 
intervjuerna. Men som ovan nämnts handlar det främst om att försöka förstå processerna inför  
framförallt informella beslut i det vardagliga arbetet och då kan man inte förvänta sig att finna 
detta dokumenterat. Därför har vi valt bort denna metod.  
 
Fallstudien är inriktad på att användas vid studier av företeelser eller processer och som består 
av flera olika händelser eller personer (ibid. s. 9, s. 25). Det valda fallet skall definieras samt 
avgränsas till en enhet, inom denna enhet kan finnas ett stort antal händelser, processer och 
individer (ibid. s. 58, s. 60). Vår enhet i denna fallstudie utgjordes av personalavdelningen, 
studentavdelningen, fastighetsavdelningen vilka tillhörde den gemensamma förvaltningen 
samt biblioteket, vilket är en fristående enhet inom universitetsorganisationen.  
 
Enligt Merriam är noggrann dokumentation av forskningsprocessen viktig för att kunna 
kontrollera reliabilitet och validitet (ibid. s. 174). För att underlätta kontrollen av denna 
studies validitet och reliabilitet följer en beskrivning av de olika steg som tagits under 
insamling av materialet, val av metod, analysteknik samt på vilka grunder som slutsatserna 
dragits. En undersöknings reliabilitet handlar om hur de uppnådda resultaten kan 
återupprepas. Eftersom varje tillfälle kan tolkas på många olika sätt går det inte att skapa eller 
göra om undersökningen under exakt samma förutsättningar (ibid. s. 181). Vårt falls särskilda 
prägel gör att undersökningen i studiesyfte inte kan upprepas i efterhand.  Resultaten går inte 
heller att generalisera och Merriam menar att generaliserbarhet inte är det huvudsakliga målet 
för en kvalitativ undersökning. Detta medför att ett icke-sannolikhetsurval används i denna 
studie och den vanligaste formen är ett målinriktat urval. Grunden för det målinriktade urvalet 
är att man vill upptäcka, förstå och få insikt (Chein, i Merriam 1994, s. 61).  
 
 
5.2 Genomförande 
 
Vi bestämde oss för att försöka ta reda på vad som påverkat beslutsprocesserna i arbetet med 
att anpassa organisationens verksamhet till lagens intentioner, genom att genomföra några 
intervjuer med personer som varit involverade i detta arbete inom en högskoleorganisation. 
Eftersom vi utgått ifrån att beslutsprocesser inte är särskilt rationella till sin karaktär och ofta 
präglas av osäkerhet och tvetydighet samt att våra frågor främst berör processer som ägt rum 
flera år tillbaka i tiden trodde vi att ett löfte om anonymitet skulle få respondenterna att känna 
sig lite tryggare i intervjusituationen. Detta ledde till beslut om att låta hela organisationen 
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vara anonym, eftersom respondenterna hade specifika positioner och att de därför lätt skulle 
kunna identifieras om organisationen nämndes vid dess rätta namn. 
 
 
I denna studie har ett målinriktat urval tillämpats. Merriam skriver att det är viktigt att välja ut 
respondenter utifrån kriteriet att de skall kunna bidra till ökad kunskap och förståelse (1994 s. 
64). Insamling av information har pågått samtidigt som intervjuerna genomfördes vilket har 
inneburit att urvalet av respondenter ändrats och kompletterats under studiens gång. Vi har 
valt ut respondenter från den gemensamma förvaltningen och biblioteket. Respondenterna har 
deltagit i arbetet med anpassningarna enligt lagen inom den tidsperiod som vi studerat 
beslutsprocesserna, från år 2001 och fram till och med hösten år 2007. Urvalskriteriet 
baserades med tanke på vilka som vi antog bäst skulle kunna ge oss den information vi 
behövde. Detta kan beskrivas som att materialet samlats in där vi funnit att fenomenet, 
beslutsprocesserna, observerats eller hanterats (Abrahamsson & Andersen 2005, s. 15). Vi 
ville dessutom åstadkomma en viss spännvidd inom urvalet, respondenterna skulle t ex inte ha 
innehaft likartad befattning eller position, detta med avsikt att få en så nyanserad bild som 
möjligt. Totalt tillfrågades åtta personer om att delta i intervjuundersökningen, varav en 
avböjde att delta. Den person som tillfrågades om att delta i studien men som av olika skäl 
inte kunde delta, utgör en del av studiens urval men räknas som bortfall.   
 
Vi ville ha en viss struktur på våra intervjuer med utrymme för anpassbarhet i 
intervjusituationen. Detta för att kunna fånga upp det som respondenterna själva knöt an till i 
samband med frågorna. Vi valde därför den semistrukturerade intervjuformen (Bryman 2002, 
s. 301). I denna ges respondenterna frihet att utforma svaren på sitt eget sätt utifrån 
intervjuguidens teman. Intervjufrågorna formulerades som öppna frågor och sammanställdes i 
en intervjuguide som hade utformats med utgångspunkt i Garbage Can-modellens fyra flöden. 
Inför varje intervjutillfälle anpassades frågorna något med hänsyn till vilka arbetsuppgifter 
och uppdrag som respektive respondent hade. Intervjuerna gav oss nya infallsvinklar efter 
hand och dessa tog vi till vara genom att frågorna modifierades inför kommande intervjuer. 
Även en rent kronologisk anpassning av frågorna gjordes inför intervjutillfällena (ibid.). Vi 
bedömde att upplägget enligt Garbage Can-flödena annars kunde ha uppfattats som avvikande 
och svårbegripliga av respondenterna.   
 
Vi valde ut totalt åtta intervjupersoner för studien, av dessa intervjuade vi sju respondenter. 
Fyra av dessa arbetar vid olika enheter inom organisationens gemensamma förvaltning, så 
som personalavdelning, studentavdelning samt fastighetsavdelning. Vid biblioteket arbetar tre 
av våra respondenter. Respondenterna presenteras kort nedan genom respektive persons 
befattning inom organisationen, på vilket sätt de är involverade i arbetet med 
likabehandlingsfrågor samt när intervjuerna genomfördes.  
 
Gemensamma förvaltningen         
Respondent A: Likabehandlingssekreterare, arbetar med likabehandlingsfrågor på heltid, 
bereder ärenden, projektledare. Intervju genomförd 21/11 2007.  
Respondent B: Byrådirektör, arbetar bland annat med handlingsplaner, utbildning inom 
likabehandlingsområdet. Intervju genomförd 6/12 2007. 
Respondent C: Byrådirektör, studentavdelning, studievägledning, kontaktperson för 
funktionshindrade studenter. Intervju genomförd 16/11 2007. 
Respondent D: Fastighetschef, telefonintervju genomförd 22/1 2008.  
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Bibliotek  
Respondent E: Överbibliotekarie, intervju genomförd 31/10 2007.    
Respondent F: Avdelningschef, 1: e bibliotekarie, samordnare för funktionshindrade 
studenters kontaktpersoner vid biblioteket under åren 2002-2005. Intervju genomförd 11/12  
2007. 
Respondent G: 1: e bibliotekarie, samordnare för funktionshindrade studenters 
kontaktpersoner vid biblioteket sedan år 2006. Intervju genomförd 27/12 2007.  
 
Intervjuerna genomfördes från slutet av oktober år 2007 fram till och med januari år 2008. 
Via brev kontaktade vi i första hand tre respondenter som vi visste hade varit inblandade i 
beslutsprocesserna. I detta brev presenterade vi oss själva samt redogjorde för studiens syfte. 
En vecka senare kontaktade vi respondenterna per telefon och frågade om de ville delta i 
studien och besvara frågorna. Det var inga svårigheter att bestämma tid med respondenterna 
för genomförande av intervjuerna. Under de inledande intervjuerna förhörde vi oss om det 
fanns fler personer inom universitetsorganisationen som varit inblandade i beslutsprocesserna. 
Vi blev tipsade om ytterligare personer och totalt valde vi ut åtta personer att intervjua för vår 
studie. En respondent föll därefter bort på grund av tidsbrist och denna räknas som del av 
bortfallet. Således genomfördes totalt sju intervjuer. En av våra respondenter visade sig inte 
vara fullt så involverad i beslutsprocessen som vi antog, vilket gjorde att denna intervju gav 
ett mindre användbart material. Respondenterna informerades i förväg om att deras svar 
skulle behandlas med anonymitet. För att kunna behålla anonymiteten valde vi förutom detta 
att bevara den aktuella organisationen anonym. Respondenternas positioner inom 
organisationen var av sådant slag att de skulle kunna identifieras om organisationen 
redovisades öppet.    
 
Intervjuerna fördes i samtalsform med båda uppsatsförfattarna närvarande. Frågorna 
fungerade som stöd för intervjun som till formen liknande ett samtal. Sex av intervjuerna 
genomfördes på respektive respondents tjänsterum. Dessa tog mellan 35 och 50 minuter att 
genomföra. Fem av intervjuerna spelades in på band och svaren transkriberades samma dag. 
Vi dokumenterade även det som inte uttrycktes med ord t ex pauser och tonfall. Svaren från 
en respondent nedtecknades för hand med anledning av dennes önskemål. En intervju 
genomfördes via telefon av praktiska och tidsmässiga skäl, svaren från denna intervju 
nedtecknades för hand. Denna intervju tog cirka 15 minuter att genomföra.  

Fler intervjuer hade kunnat utföras och då hade vi eventuellt fått mer användbart material, 
men eftersom viss information återkom under de senare intervjuerna valde vi att avsluta 
insamlingsarbetet. Det empiriska underlaget består till slut av sju intervjuer och ett fåtal 
dokument. Bakgrundsinformation om universitetets organisation är huvudsakligen hämtat från 
dess webbplats.  

Vi har använt dokument om hur universitetsorganisationen är uppbyggd rent organisatoriskt 
som stöd vid beskrivning och förståelse av hur de olika avdelningarna är organiserade. 
Merriam menar att dokument ger viktig information om den kontext i vilken det valda fallet 
existerat och kan vara användbara vid kvalitativa studier (Merriam. s. 119, s. 121-122). Vi har 
valt att endast i begränsad utsträckning använda oss av dokument eftersom fokus har varit 
beslutsprocesser och kring dessa finner man sällan något dokumenterat. Tyngdpunkten har 
varit de små stegen i beslutsprocesserna, dessa små steg finner man ofta inte i protokoll och 
minnesanteckningar. Dock ser vi två dokument som viktiga att redogöra för. Det första är ett 
protokoll från biblioteksledningen, daterat 2001-10-02 samt ett protokoll från 
biblioteksnämndens möte, 2001-10-11. Dessa dokument valdes ut för att tydliggöra när 
frågorna kring arbetet med anpassningarna enligt lagen fick sin formella startpunkt.  
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5.3 Analys av resultat  
 
Efter att materialet samlats in transkriberades de inspelade intervjuerna och skrevs ut i 
pappersform. Detta för att få en så god överblick som möjligt när vi startade arbetet med att 
kategorisera intervjuerna enligt Garbage Can-modellens flöden. I resultatavsnittet redogjordes 
därefter för våra iakttagelser i det empiriska materialet. Detta avsnitt är strukturerat enligt de 
fyra flödena problem, lösningar, deltagare och beslutstillfällen. I materialet sökte vi efter vad 
som framträdde som gemensamt och det som föreföll avvika och redovisade därefter delar av 
svaren som erhållits under intervjuerna tillsammans med sammanfattande texter och 
belysande citat. Resultatet baserades på vår bedömning utifrån hur intressanta vi funnit svaren 
vara i förhållande till uppsatsens syfte och frågeställningar. Våra iakttagelser låg efter detta 
till grund för det fortsatta arbetet med analysen.     
  
Under analysen övergav vi struktureringen enligt Garbage Can-flödena då vi ansåg att denna 
indelning inte var lämplig för att med hjälp av den teoretiska referensramen finna svaren på 
frågeställningarna. För att kunna hantera och tolka vårt insamlade material i enlighet med 
uppsatsens syfte valde vi att omtolka de ursprungliga Garbage Can-flödena som informations- 
och kunskapsflöden inom beslutsprocessen. Under analysarbetet betraktades därför flöden av 
problem, lösningar och beslutstillfällen som flöden av information kring anpassningarna 
enligt lagen. Deltagarflödet betraktades som medarbetarnas kunskap vilken bestod av 
bearbetad information som deltagarna bidrog med utifrån tillgänglig tid och energi. De olika 
flödena sammanstrålade när medarbetarna fattade beslut av något slag. Vi ville ta reda på hur 
olika informations- och kunskapsflöden samspelade under beslutsprocesserna, som stöd för 
detta arbete använde vi två modeller, se figur 3 och figur 4, dessa har omarbetats av 
uppsatsförfattarna.  
 
Med utgångspunkt i litteraturen inom den teoretiska referensramen, beslutsfattande- och 
meningsskapandeperspektivet, identifierade vi de faktorer vilka använde under analysen. Till 
beslutsfattandeperspektivet kopplades faktorerna oklara mål, osäkerhet och tvetydighet. 
Faktorn engagemang samt processen kring meningsskapande är den faktor som kopplas till 
meningsskapandeperspektivet.      
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6   Resultat   
 
I detta avsnitt redogör vi för iakttagelser i vårt insamlade material. Detta har samlats in via 
intervjuer och från några få dokument, därefter har materialet strukturerats utifrån teman i 
intervjuguiden vilka bygger på de fyra olika flödena inom Garbage Can-modellen: 
problemflöde, lösningsflöde, deltagarflöde samt flödet av beslutstillfällen. Betonas skall att 
resultatavsnittet är en redovisning av delar av svaren som erhållits under intervjuerna. Vi har 
valt ut redovisade delar utifrån bedömningen om hur intressanta vi funnit dem vara i 
förhållande till uppsatsens syfte och frågeställningar. Intervjusvaren har sammanställts av 
uppsatsförfattarna och i detta moment har ofrånkomligen tolkningar gjorts. Med hänsyn till 
intervjusvarens berättande prägel kan svaren emellanåt indirekt besvara de konkreta frågorna. 
När det gäller Garbage Can-flödena växelverkar dessa och särskilt gäller detta problemflöde 
och lösningsflöde. Problem kan bestå av flera delproblem och ett problem som funnit en 
lösning kan generera nya problem. Av den anledningen återfinns ibland både specificerade 
problem och lösningar i samma flöde. De flesta svar presenteras med sammanfattade text före 
citat som belyser svaren. Några svar presenteras enbart av citat i de fall då dessa ansetts vara 
tillräckligt tydliga. Citaten presenteras i kursiv stil. För anonymitetskravets skull benämns 
respektive respondent med en bokstav från A till G. När respondenterna nämner andra 
personer vid namn, markeras dessa med X.  
 
6.1 Problemflöde 
 
I detta avsnitt redogörs för problemflöden som framkommit under intervjuerna.  
Problemflödet är en ständig ström och det kan vara svårt att avgöra för tidpunkten när  
problemet blev synligt på organisationens arena. Detta flöde är ett naturligt inslag inom en 
organisation, de aktiviteter som sker inom organisationen alstrar nya problemflöden. Eftersom 
lagen och beslutsprocesserna kring arbetet med anpassningarna är utgångspunkt för denna 
studie betraktas lagen i detta sammanhang som ett problem som skall hanteras inom 
organisationen. Frågorna som ställdes under intervjuerna är konstruerade med syfte att leda in 
respondenterna på detta spår.  
Vid redovisningen av resultatet under problemflödet strukturerades detta med hjälp av 
underrubriker. Dessa rubriker bygger på vad vi fann vara framträdande vid tolkningen av vårt 
intervjumaterial.  
 
Lagen om likabehandling  
På frågan rörande när lagen om likabehandling av studenter inom högskolan 
uppmärksammades berättade respondenterna om att detta skedde vid skilda tidpunkter. 
Vid den gemensamma förvaltningen hade respondent A under lång tid varit engagerad i frågor 
gällande jämställdhets- och jämlikhetsarbete men inom en annan verksamhet. Respondenten 
berättar vidare att ”Det var precis när jag var ny här [vid gemensamma förvaltningen; förf. 
anm.], det var det första man satte i händerna på mig.” Samtliga respondenter berättade att  
det arbete som pågick inom lagens olika delområden var spridda inom universitetets olika 
enheter. Kännedom om lagens syfte och innehåll har respondenterna fått på olika sätt. 
Respondent C beskrev att de var ”…långt innan lagen kom […] när det gäller sådana stora 
frågor så handlar det om andra kanaler. Vi som jobbar med funktionshinder har ett nätverk 
där vi har kanaler in i regering och riksdag.”                                                                                                           
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I samband med lagens tillkomst lyftes likabehandlingsfrågorna och flera respondenter angav 
att innehållet i lagen i samband med detta fick ökad uppmärksamhet. För några respondenter 
blev lagen framträdande i samband med ansvar eller uppdrag som skulle utföras i anknytning 
till arbete med likabehandlingsfrågor. Vid biblioteket beskrev en respondent följande:  
 

…det var i samband med detta …, när vi fick uppdraget här att inrätta en lässtudio […]  
det var det nog när jag tog in den [lagen; förf. anm.] sen var det så säkert att jag hört om den 
någon gång och inte tänkt riktigt vad den betydde.               (Respondent F) 

 
Ytterligare en respondent vid biblioteket berättade hur lagen uppmärksammades. Det var år 
2002 när biblioteksenheterna skulle utse kontaktpersoner för studenter med läs- och 
skrivhinder och vid den tidpunkten blev detta ett uppdrag för respondent G.  
 
Lagens bredd och komplexitet 
Inför och i samband med lagens ikraftträdande fick innehållet i lagens delområden ökad 
uppmärksamhet. På frågan kring på vilket sätt lagen påverkat och gjort dem delaktiga i 
likabehandlingsfrågor svarade de flesta respondenter att inom universitetet hade detta arbete 
pågått sedan en längre tid. Samtidigt fanns ett stort behov av att informera om lagens 
omfattning och de olika delområdena. Respondent A berättade att den första arbetsuppgiften 
var att arrangera en stor konferens för hela universitetet. Det uppstod också ett behov av att 
genomföra en inventering inom hela universitetet för att sammanställa vilka projekt som var 
påbörjade och vilka arbetsgrupper som redan fanns, denna kartläggning var respondent A 
delaktig i arbetet med. En annan medarbetare vid den gemensamma förvaltningen (B) 
berättade att lagen sätter sin prägel på alla arbetsuppgifter och att det i dessa också ingår att 
vara ett stöd för både personal och studenter när det gäller frågor kring likabehandling. Enligt 
respondent B är det också viktigt att bevaka vad som händer i omgivningen. Det kan gälla till 
exempel aktuell lagstiftning och annat regelverk såsom Handisams riktlinjer för tillgänglighet. 
En annan viktig uppgift för respondenten är att utarbeta underlag för 
likabehandlingskommittén.  
 
När det gäller biblioteket har flera av respondenterna redan före lagens ikraftträdande varit 
delaktiga i olika typer av uppdrag gällande lagens delområden. Respondent (F) berättade om 
sitt nya uppdrag efter lagens tillkomst, det bestod av att utarbeta lösningar för läs- och 
skrivhindrade studenter. Uppdraget handlade om att hitta lämplig teknisk utrustning och 
programvaror, dessa skulle utgöra en pedagogisk resurs för studenterna. Respondenten 
berättade vidare att detta arbete innebar behov av att söka och hitta utrustning som var mest 
lämplig för ändamålet. Förfarandet var att söka i omgivningen, hur kollegor på andra 
högskolor och universitet hade hanterat frågor kring teknisk utrustning som pedagogiskt stöd 
till studenter med funktionshinder.  De problem som löstes, t ex byggande av lässtudior med 
teknisk utrustning och olika program i den befintliga byggnaden, för studenter med läs- och 
skrivhinder, alstrade nya frågor och behov som kvarstod, bland annat brist på grupprum för 
övriga studenter. Dessutom berättade flera respondenter att det uppkom behov av att utbilda 
personal och kontaktpersoner i de olika programvarorna.  
 
Angående frågor kring lagens innehållsmässiga omfattning och komplexitet, svarade 
respondent A att lagens omfattning upplevdes som mycket stor. Det handlade om samordning 
av flera olika delfrågor samt att dessa kunde hanteras tillsammans.     
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Ja vad jag minns var det en stor förvirring hjälp skall alla de här delarna av lagen tjofsas  
ihop [...] ombudsmän från, Handikappombudsmannen var ju här, vi hade stora seminarier 
 i aulan och det var ju väldigt mycket prat kring detta …                     (Respondent A)                                                              
 

Vidare beskrev respondenten att lagens delfrågor har uppmärksammats och berörts 
under skilda tidsperioder. Det har varit svårt att fokusera och arbeta med mer än en 
fråga i taget. Man har arbetat i tur och ordning med de olika delarna, arbetet har drivits i 
projektform med likabehandlingssekreteraren som projektledare.  
 

Vad som var fokus det har gått upp och ner. Det vi tänkte: vad skall fokuseras på från början … 
           det var ju kanske det här med etnicitet och breddad rekrytering… och sen så fokuserade vi  

    ett år på studenter med funktionshinder … vi gjorde en rapport…       (Respondent A) 
 

Respondent A svarade på frågan om lagens komplexitet, att de olika delfrågorna som lagen 
omfattar, har uppmärksammats under olika tidsperioder. Samtliga av lagens delområden 
ansågs som komplexa och det var svårt att uppmärksamma och arbeta med mer än ett 
delområde i taget. Respondenten berättade vidare att på grund av lagens omfattning har man 
arbetat i tur och ordning med de olika delarna, arbetet har drivits i projektform med 
likabehandlingssekreteraren som projektledare. Studentkåren har varit delaktig och drivande 
kring likabehandlingsfrågorna. Den senast behandlade frågan är kring fysisk tillgänglighet 
och det skall utarbetas en handlingsplan vilken planeras att vara klar under år 2008.  
 
På biblioteket fanns begäran om att utreda hur man skulle gå vidare för att arbeta med 
anpassningarna, det fanns oklarheter och frågor kring hur kontakterna med studenter med 
behov av stöd skulle hanteras. Ett utredningsuppdrag kring hur anpassningarna skulle kunna 
se ut initierades. Respondent E berättade att ”En medarbetare utsågs att göra en utredning för 
att undersöka vilka tänkbara anpassningar som fanns…”. En inventering gjordes av vilka 
behov av anpassningar som redan var påbörjade, här har arbetet med anpassningarna 
begränsats till att gälla tillgänglighet för studenter med läs- och skrivhinder.     
 
Fysiska funktionshinder  
Angående respondenternas svar kring hur den del av lagen som berör fysiska funktionshinder 
hanterats hänvisar flera respondenter till fastighetsavdelningen och att det är denna enhet som 
hanterar uppdrag gällande fysiska funktionshinder. Flera respondenter angav att när det gäller 
anpassningar till fysiska funktionshinder fanns ett annat tidsperspektiv och ekonomiska 
aspekter. Det förekommer också en annan lagstiftning att ta hänsyn till och denna styr 
byggnaders utformning samt deras bevarande. De flesta respondenter angav att 
tillgängligheten till byggnader skall vara självklar och att när det gäller den fysiska 
tillgängligheten handlar det om prioriteringar. En respondent (B) vid den gemensamma 
förvaltningen hänvisade också till Handikappombudsmannens generella riktlinjer: ”…enligt 
Handikappsombudsmannen ska man tillgodose så många som möjligt när det gäller 
anpassningarna, i stället för att satsa på ett objekt.” Detta i stället för att satsa på 
anpassningar som kommer få till nytta. Vid fastighetsavdelningen berättade respondent D att 
hinder som lätt kan undanröjas görs enligt gällande förordningar, ambitionen är att utföra 
detta uppdrag fram till och med år 2010.                 
 
När det gäller biblioteket beskrev respondent E att vid planläggningen av en ny 
biblioteksbyggnad skulle denna byggas enligt de riktlinjer som fanns för fysisk tillgänglighet. 
Under planeringsstadiet som var en lång process, uppkom nya premisser som berodde på 
ändrade politiska riktlinjer för den statligt styrda utbildningen. Förutsättningarna för en ny 
byggnad för bibliotekets del undanröjdes från politiskt håll när utbildningsministern 
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förklarade stopp för investeringar i nya byggnader. Utgångsläget blev i stället att arbeta med 
att förbättra den fysiska tillgängligheten i den ursprungliga befintliga byggnaden. Respondent 
E beskrev följande: ”… jag tror att vad det gäller de fysiska handikappen så är det en mycket 
längre tidsperiod det handlar om, en längre process…”.  
 
Andra respondenter vid biblioteket berättade att man inte upplevt att gruppen studenter med 
fysiska funktionshinder varit så stor, men att målet är att alla skall klara sig själva inom 
bibliotekets lokaler. Respondent F beskrev att ”…fysiska funktionshindren har ju inte varit så 
många, skall jag säga, på vår biblioteksenhet. […] Det har varit en mindre fråga då för oss 
på biblioteket, medan då läshandikappbiten varit den stora...”. Även respondent G bekräftade 
att gruppen av studenter med fysiska funktionshinder inte hade varit så stor, det hade funnits 
tillfällen då hinder eller problem uppstått för denna grupp och dessa hade då lösts via 
improviserade eller tillfälliga lösningar. Respondenten hänvisade även till en rapport som 
kom år 2006 (Bibsam-rapporten), i denna framgår att de svenska högskolebiblioteken först 
och främst arbetat med anpassningar för studenter med läs- och skrivhinder, de fysiska 
funktionshindren hade inte fått samma uppmärksamhet.  
 
 
6.2 Lösningsflöde  
 
Lösningsflödet kan vara idéer, förslag eller förändringar, skaparna av Garbage Can-modellen 
benämner det som en produkt. Olika lösningar kan parallellt och olika länge, flyta runt i 
lösningsflödet för att leta efter problem att sammankopplas med. Lösning på samma problem 
tar olika lång tid vid olika tidpunkter, detta beroende på att lösningsflödet varierar samt att 
medarbetarna inom organisationen söker olika effektivt efter lösningar vid olika tidpunkter.   
Vid redovisningen av resultatet under lösningsflödet strukturerades detta med hjälp av 
underrubriker. Dessa rubriker bygger på vad vi fann vara framträdande vid tolkningen av vårt 
intervjumaterial.  
 
Likabehandlingsfrågorna samlades  
På frågan hur man hanterade de nya krav som uppstod vid lagens ikraftträdande svarade  
respondent A vid den gemensamma förvaltningen, att de frågor som lagen innefattade inte på 
något sätt var nya. Dessa hade uppmärksammats tidigare och hanterats inom olika fora men 
den nya lagen gjorde att fokus ökade och frågorna samlades. Det var själva lagstiftningen som 
var ny, tidigare hade studenterna ingen lagstiftning som skyddade mot diskriminering. 
Respondent A började med att göra en inventering av hela organisationens olika aktiviteter 
som hade anknytning till likabehandlingsfrågorna.  
 

Det var väldigt sökande och famlande och så gjorde vi den här inventeringen och det visade sig 
vara massor med olika småprojekt som var på gång,  lokalt initierade projekt. Det kunde gälla 
språkkurser, mentorskap för invandrade studenter… Vi kategoriserade de olika projekten som var 
på gång, för att få en karta över vad som var på gång.                            (Respondent A) 

 
Man arrangerade även en stor konferens för hela universitetet, berättade respondent A. Till 
denna konferens bjöds alla medarbetare in som varit delaktiga i arbetet med 
likabehandlingsfrågor eller var intresserade av dessa frågor. Sedan började arbetet med att 
steg för steg försöka skapa förutsättningar för att likabehandlingsfrågorna ska bli självklara 
inom hela organisationen. Respondent A berättade vidare att det inrättades ett rådgivande 
organ för jämlikhetsfrågor. Tidigare hade man haft en jämställdhetskommitté med egen 
budget, personal med fast förankring i organisationen men inget för jämlikhetsfrågor. Det nya 
organet var dock endast rådgivande och hade därmed inte samma status som 
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jämställdhetskommittén. Under året 2003 var respondent A med att utforma en 
jämlikhetsplan. Rektor beslutade senare om att alla likabehandlingsfrågor skulle samlas, då 
tillkom likabehandlingskommittén på försök under 2006 och som från år 2007 är permanent. 
Denna grupps sammansättning utgörs av rektorsråd som är ordförande, respondent A som 
sekreterare och ordinarie ledamöter från respektive institutionsstyrelse eller motsvarande.  

 
Vi har försökt tagit tillvara den kompetens som funnits inom organisationen i den mån bäst 
lämpade personer funnits tillgängliga. Vi har arbetat intensivt med att uppmärksamma och skapa 
medvetenhet ute på fakulteterna kring dessa frågor…                                  (Respondent A)     

 
Inom likabehandlingskommittén har man beslutat att alla avdelningar ska upprätta årliga 
handlingsplaner som återrapporteras på fakultets- eller motsvarande respektive 
institutionsnivå/motsvarande.  
 
Respondent D berättade att för fastighetsavdelningens del handlade det främst om att försöka 
följa det regelverk som fanns fastställda i Handisams riktlinjer för en tillgänglig 
stadsförvaltning. Dessa skall ligga till grund för fastighetsavdelningens planering och 
genomförande av ny- och ombyggnationer när det gäller anpassning för funktionshindrade. 
Målet är att dessa riktlinjer ska vara uppfyllda år 2010. Vid studentavdelningen hade man 
sedan många år före lagens tillkomst, arbetat med pedagogiskt stöd till studenter med 
funktionshinder. Efter ikraftträdandet kom lagen att bli ett stöd under det fortsatta arbetet med 
likabehandlingsfrågor och en respondent berättade att lagen och dess intentioner var självklar.   
Respondent C uttryckte att…”Lagen fungerar som ett fördjupat stöd i detta arbete.”. I och 
med lagens tillkomst märkte man vid studentavdelningen att fler studenter har vände sig dit 
för att få sina behov av pedagogiskt stöd utredda, detta ledde vidare till ökat samarbete med 
andra avdelningar inom universitetet för att hantera detta på ett bra sätt.   

 
 Sedan lagens tillkomst har man spridit ut servicen till andra avdelningar inom universitetet efter 
principen att servicen ska finnas där studenten finns, så nära studievardagen som möjligt.  
                                                                                                                           (Respondent C)                   

 
Lässtudior  
Vid de olika biblioteksenheterna byggdes lässtudior som försågs med teknisk utrustning och 
olika program för studenter med läs- och skrivhinder. Man provade denna lösning till en 
början vid en av universitetsbibliotekets enheter för att sedan fortsätta med att utrusta övriga 
biblioteksenheter med likadana lösningar.  
 

Vi inrättade en lässtudio med blindskrift vid ett av enhetsbiblioteken men den stora gruppen har ju 
blivit dyslektikerna…”…det är så här det är…man står inför ett problem som ska 
lösas…bestämmer små steg och prövar sig fram…                                (Respondent E) 

 
Respondent E berättar vidare att den allmänna debatt om funktionshindrade personers 
rättigheter i samhället som fördes vid tiden efter lagens tillkomst ökade medvetenheten och 
stärkte de signaler som kom från universitetsledningen om att förbättra tillgängligheten för 
studenter med funktionshinder.” Vi fick så många signaler om att detta var ett stort dolt 
handikapp, inte bara från universitetet utan överallt i tidningar och offentlig debatt talades 
det om detta.” 
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Biblioteksledningen utsåg kontaktpersoner för studenter med läs- och skrivhinder vid 
biblioteksenheterna, dessa kom att bli en samordnande resurs för tillhandahållande av 
anpassade kurslitteratur för studenter med dessa behov. 
 
Ekonomi 
Generellt svarade samtliga respondenter att man hade haft ganska gott om ekonomiska medel 
till förfogande, då vi frågade om hur man löst de behov av ekonomiska medel som uppstått i 
samband med arbetet med finna lösningar. Vid den gemensamma förvaltningen svarade en 
respondent så här: 
 

Ledningen har varit väldigt generösa när det gäller resurser … det måste jag säga. De första åren 
var väldigt röriga på det viset att det droppade in ganska mycket pengar från 
rekryteringsdelegationen eller från olika håll… en mängd projekt startade runt om överallt… 
men nu har det blivit en stadga. En tillsvidare tjänst inrättades förra då på heltid och jag är på 
heltid och vi har haft hittills ganska gott om verksamhetsmedel  för att kunna röra oss med.                
                                                                                                       (Respondent A) 
 

Vid studentavdelningen berättade respondent C att en del av verksamheten fick viss 
kompensation för det ökade pedagogiska stödet via statliga medel som administreras på 
nationell nivå. Vid biblioteket svarade respondent E att man till största delen använt egna 
investeringspengar för byggande av lässtudior, utbildning av personal samt för driften av 
lässtudiorna, på frågan om hur man löst de behov av ekonomiska medel som uppstått i 
samband med arbetet med finna lösningar. Man har dock haft ganska gott om 
investeringsmedel, användandet av medlen prioriterades för att utrusta lässtudiorna.  Resurser  
för extra personal fanns inte från start. Respondent E berättade att anpassningar till studenter 
med läs- och skrivhinder fick ekonomiskt bidrag till investeringar, ”…vi fick täckning för 
våra investeringar…”. Däremot fick man inga extra medel till personalbudgeten, ”… vi fick 
fixa det här helt enkelt på egen hand…” Biblioteket har idag avsatt tid som sammanlagt 
motsvarar en heltidstjänst för arbetet med stöd till läs- och skrivhindrade studenter  berättade 
respondent F. ”…medel till extra personal fanns inte  från start. Idag finns motsvarande en 
heltidstjänst för arbetet med stöd till läs- och skrivhindrade vid fyra av bibliotekets 
enheter…” Vid intervjutillfället berättades det om ett nu pågående projektet med inläsningar 
av institutionernas egenproducerade undervisningsmaterial. Biblioteket driver detta projekt på 
uppdrag av studentavdelningen. Detta är finansierat via studentavdelningen som i sin tur 
ansökt om och erhållit rektors strategiska medel för ändamålet. Vid tiden intervjutillfällena 
var det oklart kring hur verksamheten skall komma att drivas efter projekttidens slut.  
 
När det gäller anpassningar för studenter med fysiska funktionshinder fanns ett annat 
tidsperspektiv, andra ekonomiska aspekter samt andra intressenter inblandade. Vissa av dessa 
med en annan lagstiftning att ta hänsyn till, t ex kring byggnaders utformning samt dess 
bevarande.  
 
 Ekonomiska avvägningar också… enligt Handikappsombudsmannen ska man tillgodose så många som 
möjligt när det gäller anpassningarna, i stället för att satsa på ett objekt.           (Respondent B) 
 
Fastighetsavdelningen hanterar de problem som har med fysiska funktionshinder att göra. 
Respondent D beskrev det så här: 
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Hinder som lätt kan åtgärdas ska undanröjas, detta görs enligt gällande förordningar.  Vi på 
fastighetsavdelningen har som uppdrag att under åren fram till och med 2010 gå igenom alla 
byggnader inom universitetet med syfte  att undanröja alla  lätt avhjälpta hinder för att öka 
tillgängligheten till universitetets lokaler…                                               (Respondent D)  
 

 
Andra problem som löstes 
Som svar på frågan var om andra problem löstes ”på köpet”, lyfte respondent E fram faktorer 
som att biblioteket tillsammans med hela universitetsorganisationen stärks av denna typ av 
samarbete samt att alla som varit inblandade lärt mycket nytt och att arbetet med 
anpassningarna och nya kontakter bidrar till ökad kompetens.  
 

…och angående de anpassningar som gjort idag så har alla engagerade lärt sig otroligt mycket, 
man snappar upp olika saker på vägen…när vi talar om detta så menar jag att detta höjer hela 
universitetets legitimitet samlat. Biblioteket är ingen ö och universitetet blir starkare…men ett 
starkare samarbete mellan ex studentavdelning och biblioteken.            (Respondent E) 

 
Inspiration utifrån 
Den sista frågan som relaterade till lösningsflödet blev att fråga respondenterna om dem visste 
hur andra svenska universitet hade hanterat anpassningarna enligt lagen. Samtliga 
respondenter berättade om hur man hämtat information och erfarenheter från andra kollegor, 
nationellt såväl som internationellt. Nedan några uttalanden som beskriver detta:  
 

 Vi lyssnade på vad som sades ute i landet och våra egna erfarenheter ledde till att vi tyckte att vi 
behövde ett integrerat seende på likabehandlingsfrågorna. Det var ju framförallt 
likabehandlingslagen då som stärkte oss i detta.                                       (Respondent A)  

 
Respondent C svarade att ”Man får ju influenser överallt ifrån…”. Vid biblioteket beskrev 
respondent E att man ”…undersökte hur andra bibliotek i Sverige löste dessa frågor….på 
IFLA konferensen i Oslo hade vi en s.k. förkonferens om synsvårigheter.” 
 
 
6.3 Deltagarflöde 
 
Nedan följer en redogörelse av deltagarflödet. Det är viktigt att framhålla att respondenterna 
är deltagare som befinner sig i deltagarflödet. I detta flöde har vi försökt att ringa in även  
andra kontakter både inom och utanför universitetsorganisationen som på något sätt har varit 
involverade i arbetet med anpassningarna enligt lagen om likabehandling av studenter inom 
högskolan. Enligt Garbage Can-modellen bidrar deltagarna med tid, engagemang och 
kompetens. Respondenternas svar skall därför betraktas som en beskrivning av vad de bidragit 
med i form av detta. Texterna belyser vi med citat ur det insamlade materialet. Vid 
redovisningen av resultatet under deltagarflödet strukturerades detta med hjälp av 
underrubriker. Dessa rubriker bygger på vad vi fann vara framträdande vid tolkningen av vårt 
intervjumaterial.  
                           
Delaktiga och engagerade medarbetare 
Respondenterna vid den gemensamma förvaltningen arbetar främst med övergripande 
lösningar för universitetsorganisationen som helhet. Det kan vara lokalfrågor samt 
pedagogiska anpassningar som är riktade till studenter med funktionshinder. Respondenterna  
A-D berättade att vid olika tidpunkter hade deltagare inom och utanför universitetet varit mer 
eller mindre inblandade i beslutsprocesserna. Deltagare som varit involverade återfinner man 
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på olika nivåer inom organisationen, alltifrån rektors- fakultets- och förvaltningsnivåer. 
Gruppkonstellationer som varit involverade i beslutsprocesserna är fakultets-, 
biblioteksnämnd, jämlikhets- och likabehandlingskommittéer. Medarbetare anställdes i 
projektform för utredningsuppdrag. Inom projekten plockades personer in från den egna 
organisationen med specialistkompetens för projektets inriktning.  
 

 Det var för att få in specialistkompetens. Jag tänker på det här med dyslexi, då fick vi tips om en 
medarbetare som inom organisationen som […] sedan är det svårt att plocka in folk för ett par 
 månader. Den kvalificerade personalen är upptagen med annat.                        (Respondent A)  

 
Man sökte lämplig kompetens hos medarbetare som för tillfället hade möjlighet att vara 
delaktiga. Respondent C beskrev sin situation: ”Jag upplever att mina kontakter är stabila, 
mitt kontaktnät är jättestort, jag har kontakt med lärare på institutioner, det handlar om 
pedagogiskt stöd.” Andra deltagare som varit engagerade är representanter för studentkåren, 
studenter med olika funktionshinder, personer från handikappsorganisationer, representanter 
för regering och riksdag samt kontakter från regionen.  Några deltagare byttes ut under tiden 
för anpassningarna även om de flesta fortfarande fanns kvar, bland annat byttes flera rektorer 
ut.  
 
På biblioteket har arbetet främst handlat om att hantera och tillhandahålla anpassad litteratur 
och specialutrustade lässtudior. Respondent E beskrev följande: 
 

…utsågs respondent F som ledde arbetet...sedan när alla biblioteken skulle göra i ordning sina 
lässtudior så bildades en lässtudiogrupp med personer från alla bibliotek med respondent F som 
sammankallande.  

 
Respondent E, F och G redogjorde för att åtskilliga deltagare inom och utanför biblioteket 
varit mer eller mindre involverade i beslutsprocesserna.  
  

När man jobbar med sådana här frågor så är man engagerad och bildar en liten grupp […] ofta 
engagerade små grupper […]utan full förankring i hela organisationen […]stor fråga, breddad 
rekrytering. Kräver många åtgärder på många nivåer […] grupp som fångar upp lagens 
intensioner.                                                                                                    ( Respondent E) 

 
 En rad aktiviteter startade, man tog nya kontakter, vände sig till engagerade medarbetare, 
kontaktpersoner utsågs, tillfälliga och stadigvarande arbetsgrupper bildades bestående av 
bibliotekarier och IT-personal.  
  

Vi skapade en liten grupp här, bibliotekets IT-chef  var med och sedan så kontaktade jag en blind 
student och en dyslektiker och respondent C som då är handikappsamordnare inom universitetet 
[…] så vi var väl den gruppen ja, någon mer person var med…                 (Respondent F)  
 

Andra deltagare som varit inblandade och bidragit med kompetens är personer från 
folkbibliotek, studenter med olika funktionshinder, dyslexipedagog, medarbetare från andra 
universitet, Talboks- och punktskriftsbiblioteket och syncentralen. Förutom den egna 
kompetensen inom biblioteket anställdes personer i projektform med utredningsuppdrag. 
Inom projekten försökte man knyta personer från den egna organisationen som i mån av tid 
bidrog med specialistkompetens för projektets inriktning.  
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6.4 Beslutsflöde 
 
Enligt Garbage Can-modellen beskrivs beslutstillfällen som de tillfällen då beslut förväntas 
fattas inom organisationen. Detta synsätt på beslutstillfällen relaterar vi framförallt till 
organisationens formella struktur, kan vara ledningsgruppsmöten, budgetsammanträden och 
nämndsammanträden. Inom denna studie betraktar vi dock både de formella och de informella 
tillfällen då beslut fattas, som matchningstillfällen. Ett informellt beslutstillfälle kan även vara 
när en medarbetare ensam eller tillsammans med andra medarbetare fattar beslut. Arbetet med 
att förbereda beslut och att fatta beslut på olika nivåer pågår kontinuerligt både med hänsyn 
till formella och informella beslut.  Nedan följer exempel på tillfällen när flödena 
sammanfaller både inom den formella och informella strukturen som vi funnit i det insamlade 
materialet. Vid redovisningen av resultatet under beslutsflödet strukturerades detta med hjälp 
av underrubriker. Dessa rubriker bygger på vad vi fann vara framträdande vid tolkningen av 
vårt intervjumaterial.  
 
Beslutstillfällen   
På frågan kring hur ärenden och frågor inom likabehandlingsområdet hanterades före lagens 
tillkomst, berättade respondenterna vid den gemensamma förvaltningen att dessa frågor var 
utspridda inom universitets olika enheter. Vissa delar av likabehandlingsområdets olika 
delområden hanterades av medarbetare på olika enheter samt på varierande sätt beroende på 
vad som var aktuellt för tillfället. Beslutsunderlag arbetades fram inom de olika projekt- och 
arbetsgrupper som hade i uppdrag att hantera frågorna. Vid tiden för lagens tillkomst startade 
respondent A en inventering och kartläggning av de olika aktiviteter och projekt som drevs 
med anknytning till likabehandlingslagen. Respondent A berättade om sitt arbete med arbetet 
att skapa överblick: 
                                            

Det var väldigt sökande och famlande och så gjorde vi den här inventeringen och det visade sig 
vara massor med olika småprojekt som var på gång, lokalt initierade projekt.    (Respondent A)  

 
Angående den samverkan som dels fanns före lagens ikraftträdande och som dels förstärktes 
med hjälp av lagens tillkomst, berättade alla respondenter om en mångfald av informella 
beslutstillfällen i det dagliga arbetet. Detta beskrev respondent C som att medarbetarna var 
med i grupper och diskuterade samt att hon själv hade ett stort kontaktnät. Detta gällde i första 
hand samverkan inom samt mellan studentavdelning, gemensam förvaltning och 
fastighetsavdelning.  
 
När det gäller formella beslut kring hur arbetet med likabehandlingsfrågorna skulle hanteras i 
samband med lagens tillkomst, fattade rektor med medarbetare beslut om att samordna alla 
frågor som berör likabehandling under den gemensamma förvaltningen. Det fanns ett behov 
av att samla kompetensen kring dessa frågor, respondent A berättade om detta, ”Hela 
likabehandlingsuppdraget är lagt här”.  Vid samma tidpunkt beslutades centralt inom 
universitetet om inrättande av en projektanställningstjänst som jämlikhetshandläggare. Denna 
tjänst beslutades år 2007 om att bli permanent och innehas i dag av universitetets 
likabehandlingssekreterare och är placerad inom den gemensamma förvaltningen. 
Likabehandlingssekreteraren, respondent A, arbetar bland annat med att bereda olika ärenden 
samt arbeta fram underlag för beslut inom likabehandlingsområdet. Dessa frågor och ärenden 
hanteras av likabehandlingskommittén. Vidare berättade respondent A att i dag är det den 
instans där många av de formella besluten fattas inom de olika delområden som lagen berör.    
Enligt respondent B vid gemensamma förvaltningen präglar lagen de dagliga 
arbetsuppgifterna och att en betydande del av dessa utgörs av att utarbeta beslutsunderlag 
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inom lagens olika delområden. När det gäller frågor kring den fysiska tillgängligheten 
hänvisar flertalet av respondenterna till fastighetsavdelningen. Där berättade respondent D att 
för fastighetsavdelningens del har fattats beslut om att under tiden fram till och med år 2012 
gå igenom alla universitetets byggnader med syfte att undanröja alla lätt avhjälpta hinder för 
att öka tillgängligheten till universitetets lokaler (Lokalplan 2008-2012).   
 
Angående frågan om hur beslut fattats kring bibliotekets arbete med anpassningarna enligt 
lagen finns ett beslut om att en utredning skulle genomföras. Denna skulle utföras på uppdrag 
av biblioteksledningen för att: ”… undersöka förutsättningarna och föreslå åtgärder för att 
förbättra möjligheterna för funktionshindrade studenter att använda UB: s resurser” (UB:s 
ledningsprotokoll 2001-10-02). Därefter godkändes förslaget om att söka externa 
investeringsmedel för att öka tillgängligheten för studenter med läs- och skrivhinder. 
(Protokoll biblioteksnämnden 2001-10-11) Respondent E berättade om beslutet att en 
medarbetare på biblioteket fick uppdraget att genomföra utredningen kring hur arbetet med 
anpassningarna skall gå till samt vilka anpassningar som skall göras. 
 
Några respondenter berättade om på vilket sätt projektet med anpassad kurslitteratur till 
studenter med läs- och skrivhinder initierades. Det fanns ett behov av detta och medarbetare 
på studentavdelningen och biblioteket kom fram till ett förslag på lösning. Respondent E 
berättade att ” Vi har fått pengar som vi ansökt om för att utveckla verksamheten…nu håller 
vi på med inläsningar av studiematerial…”. Detta förslag skulle finansieras och respondent E  
berättade om att man sökte universitetsledningens ekonomiska medel för att framställa 
anpassad litteratur till studenter med läs- och skrivhinder. Projektmedel beviljades och det 
drivs i dag av biblioteket på uppdrag av studentavdelningen.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att när det gäller bibliotekets arbete med anpassningarna 
berättade flera av respondenterna (C, E, F och G) att många deltagare har varit engagerade 
och delaktiga inom olika enheter. Detta beskriver respondent E: ”Man snappar upp och löser 
problemen…Kräver många åtgärder på många nivåer.” Ett stort antal beslut har fattats under 
vägen kring arbetet med att starta en lässtudio samt det påbörjade arbetet med att erbjuda 
anpassad litteratur till studenter med läs- och skrivhinder. På frågan kring hur man finner eller 
beslutar om lösningar berättade respondenterna att man bestämmer sig för att pröva sig fram 
för att lösa olika problem. Detta beskrev respondent F på följande sätt: ” Man prövar olika 
lösningar och omprövar allteftersom. Finner man att det fungerar bra så fattar man beslut 
om att skapa former och rutiner.”  
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7 Analys 
 
 
I det empiriska materialet fann vi med stöd av teorin, de faktorer som används i analysen. 
Med litteraturen från teoridelen inom de båda perspektiven beslutsfattande- och 
meningsskapandeperspektivet som utgångspunkt, identifierades de faktorer som kopplas till 
oklara mål, osäkerhet, tvetydighet till beslutsfattandeperspektivet samt engagemang och 
meningsskapande till meningsskapandeperspektivet. För att tydliggöra kopplingen mellan 
teori och empiri illustreras delar av textavsnitten med citat ur resultatsammanställningen. 
I detta avsnitt har vi valt att överge struktureringen enligt den ursprungliga Garbage Can-
modellens fyra flöden. Vi omtolkade därför Garbage Can-flödena som informations- och 
kunskapsflöden inom den studerade beslutsprocessen. De faktorer som identifierades i 
materialet återfinns i detta kapitel under rubrikerna informationsflöde respektive 
kunskapsflöde. Eftersom syftet med uppsatsen var att studera beslutsprocesser och 
informationshanteringens betydelse för dessa inom en högskoleorganisation med tillhörande 
bibliotek har vi valt att analysera faktorerna i relation till teorin utifrån vår omarbetade 
version av den ursprungliga Garbage Can-modellen, figur 3. För att analysera faktorn 
meningsskapande använder vi vår omarbetade modell för faserna under 
meningsskapandeprocessen, figur 4.  
 
 
 

 
Figur 3. De fyra flödena i Garbage Can-modellen. (Illustrerad och omarbetad av författarna.) 
 
 
Denna omarbetade modell illustrerar hur flödena kan kopplas till informations- och 
kunskapsflöden inom beslutsprocessen, figur 3. Flödena av problem, lösningar och 
beslutstillfällen kan ses som flöden av information kring anpassningarna enligt lagen. 
Deltagarflödet kan betraktas som bearbetad information vilken utgör medarbetarnas kunskap. 
Kunskapen bidrar deltagarna med utifrån tillgänglig tid och energi. De olika flödena 
sammanstrålar när deltagarna fattar beslut av något slag. Hela beslutsprocessen betraktar vi 
som en informationshanteringsprocess inom vilken informationssökning, 
informationsbearbetning och informationsanvändning ingår. 
                                                                      

 

Informationsflöden 
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7.1 Informationsflöden  
           
Faktorerna oklara mål, osäkerhet och tvetydighet använder Choo när han beskriver 
beslutsfattandeperspektivet och informationens användning vid beslutfattande inom 
organisationer. Dessa faktorer är hämtade ifrån Cohen, March och Olsens beskrivning av två 
grundläggande omständigheter kring beslutsfattandet, målosäkerhet och osäkerhet kring  
tillvägagångssättet inför beslutsfattande. Choo relaterar här också till deras modell över en 
anarkistisk beslutssituation.  
 
7.1.1 Oklara mål 
 
Flertalet av respondenterna upplevde lagen från början som vag, man visste att intentionerna 
skulle uppfyllas men inte hur och till vilken nivå, det fanns stort utrymme före tolkningar.  
Detta medförde behov av att reducera osäkerheten och kan ses som startpunkten för 
deltagarnas informationshanteringsprocesser.  
 
Situationens särskilda förutsättningar, ny lagstiftning som omfattade ett brett område skulle 
hanteras, uppfattades som svår att överblicka för flertalet av respondenterna vid den 
gemensamma förvaltningen. Alla beslutssituationer kan beskrivas genom två grundläggande 
omständigheter kring beslutsfattandet, målosäkerhet och osäkerhet kring tillvägagångssättet. 
Den förstnämnda tenderar att vara hög när målen är tvetydiga, när de inte är klart uttryckta 
och svåra att översätta till konkreta kriterier som grund för olika alternativ. Här tydliggörs 
ytterligare informationens centrala roll och betydelse för beslutsprocessen. 
 
7.1.2 Osäkerhet 
 
Detta gäller även då oenighet råder om hur målen ska tolkas (Choo 2006, s. 211: Cohen et al. 
297). Osäkerhet när det gäller tillvägagångssättet, till skillnad från målosäkerhet, har en viss 
tendens att vara hög då problemen är komplexa samt innehåller många delproblem med 
inbördes växelverkan.  
 
För att kunna hantera lagens olika delområden fokuserade man på en del i taget.        
 

Vad som var fokus det har gått upp och ner. Det vi tänkte: vad skall vi fokusera på från början … 
det var ju kanske det här med etnicitet och breddad rekrytering… och sen så fokuserade vi ett år 
på studenter med funktionshinder … vi gjorde en rapport…         (Respondent A) 
 

Vid problemsituationer, som inte förekommit tidigare finns ingen tidigare erfarenhet att stödja 
sig på, vilket innebär osäkerhet kring tillvägagångssättet (Choo 2006, s. 211: Cohen et al. 
297). Respondent A beskrev den osäkerhet kring tillvägagångssättet vid den uppkomna 
situationen vid lagens ikraftträdande på följande sätt: 
 

Det var väldigt sökande och famlande och så gjorde vi den här inventeringen och det visade sig 
vara massor med olika småprojekt som var på gång lokalt initierade projekt. Det kunde gälla 
språkkurser, mentorskap för invandrade på studenter.                (Respondent A) 

 
Medan organisationens medlemmar prövar sig fram på detta sätt, söker och bearbetar 
information för att finna vad som skall prioriteras och finna möjliga alternativ, ter sig dessa 
aktiviteter kring beslutsfattandet som osammanhängande och slumpartade (Cohen, se Choo 
2006 s. 224). Vid biblioteket innebar lagens tillkomst också en situation vars förutsättningar 
var helt nya. Respondent E berättade hur man prövade sig fram och beskrev situationen på 
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följande sätt:”…det är så här det är…man står inför ett problem som ska lösas…bestämmer 
små steg och prövar sig fram.”   
  
Det faktum att lagen både är en ramlag samt att den innehåller specifika drag har inneburit att 
man delvis fått söka sig fram, skapat nya nätverk tagit hjälp många personer med olika 
kompetens. Respondent A uppgav att det fanns en osäkerhet kring hur hantera lagens bredd  

 
 Ja, vad jag minns var det en stor förvirring hjälp skall alla de här delarna av lagen tjofsas ihop...  
ombudsmän från Handikappombudsmannen var ju här, vi hade stora seminarier i aulan och det 
var ju väldigt mycket prat kring detta … 
 

Denna osäkerhet kan kopplas till Cohen, March och Olsens anarkistiska modell, eller som 
Choo benämner den, modell över en anarkistisk beslutssituation (ibid.). Denna typ av 
beslutssituation är präglad av tvetydighet. Oklart vad som skall göras och det finns inga 
tidigare erfarenheter att lita till. Inom organisationen prövas olika lösningar och handlingar, 
för att komma fram till vad som skall prioriteras samt olika handlingsalternativ (ibid.). Med 
anledning av den speciella situation som den nya lagen medförde fattades många beslut kring 
anpassningarna, stora som små på alla nivåer inom organisationen. Man beslutade om olika 
lösningar och omprövade allteftersom. Fann man att det fungerade bra så fattades beslut om 
skapande av former och rutiner kring dessa lösningar.  
 
 
7.1.3 Tvetydighet 
 
Tvetydighet kan bestå i bristande eller motsägelsefull information. Tvetydiga syften är 
målsättningar som inte kan specificeras tydligt. Detta skapar ett informationsbehov för att 
minska den upplevda tvetydigheten. Osäkerhet handlar om svårigheten att säkert och precist 
kunna förutse de framtida konsekvenserna som följer på ett visst agerande (March et al. s. 
179). 
 
Ovanstående beskrivning av de faktorer som påverkade de olika prioriteringarna i 
beslutsprocessen kan också ses som exempel på faktorer som bidrog till det faktum att 
beslutsprocessen är begränsat rationell. Redan 1959 beskrev Simon att strävan efter att vara 
rationell i beslutsfattandet kan begränsas av ofullständig och felaktig information. Andra 
faktorer som kan påverka rationaliteten vid beslutsfattande är problemens komplexa karaktär, 
människans förmåga att hantera och bearbeta information, den tid som står till förfogande för 
beslutsfattandet samt de motstridiga preferenser som beslutsfattare har när det gäller 
organisationens mål. Ofullständig och felaktig information kan kopplas till osäkerhet och en 
ständigt föränderlig omvärld. Problemens komplexitet ökar ju snabbare omgivningen 
förändras och den snabba tekniska utvecklingen medför en osäkerhet i fråga om den tekniska 
stabiliteten. Vidare skriver Simon att de deltagare som är inblandade i beslutsprocessen kan 
uppfatta och bedöma handlingsalternativen på olika sätt. Den rationella modellen förutsätter 
att det råder total konsensus om mål och värderingar (Simon, Herbert A. 1959, vol 49: 253-
283). Den osäkerhet och tvetydighet som beskrivs ovan antas ha stor betydelse för 
informationshanteringsprocesserna kring individers meningsskapande. Detta beskrivs närmare 
i senare delen av analysen.    
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7.2 Kunskapsflöden     
 
Faktorerna som redovisas här, engagemang och meningsskapande, kopplar vi till 
deltagarflödet inom Garbage Can-modellen. Vi betraktar deltagarflödet som ett kunskapsflöde 
där deltagarna bidrar med den bearbetade informationen i form av kunskap och engagemang 
under beslutsprocesserna.  
 
7.2.1 Engagemang 
 
Eftersom lagens intentioner rörande likabehandlingsfrågor var tvingande men inte 
specificerade i detalj blev resultatet att en mängd informationshanteringsprocesser startade. 
Situationens speciella förutsättningar gjorde att man försökte samla ihop tänkbara och 
engagerade medarbetare som fanns tillgängliga både inom och utom organisationen i syfte att 
skapa en grund för arbetet med anpassningarna enligt lagen om likabehandling. Enligt Cohen 
et al. är det tredje utmärkande särdraget för en organiserad anarki flytande eller obestämt 
deltagande, detta beskrivs som att deltagarnas mängd av tid och grad av engagemang varierar 
vid medverkande i olika verksamheter. Detta kan kopplas till kunskapsflödet där deltagarna 
bidrar med den bearbetade informationen i form av kunskap under beslutsprocesserna. 
Organisationer som benämns organiserade anarkier är svår att överblicka, det är mycket som 
sker oberoende av vartannat. Individens möjlighet att åstadkomma överblick för att till följd 
därav kunna påverka beslutsprocessen är starkt begränsad (Cohen et al, s. 297). En rad 
informationshanteringsprocesser och aktiviteter startade inom biblioteksorganisationen. 
Respondent E berättade att man tog nya kontakter, vände sig till engagerade medarbetare, 
kontaktpersoner utsågs, man ” engagerar personer som man tror passar”. Detta beskriver 
Cohen, March och Olsen såsom att deltagarna har olika åtagande inom organisationen samt 
begränsad mängd med tid och energi att ägna åt beslutsprocessen (ibid. s. 297).  
 
Enligt Abrahamsson et als beskrivning av en organisation är denna sammansatt av individer. 
Det är individernas handlingsmönster, erfarenheter och kunskaper som kommer till nytta 
inom arbetsgruppen för att uppnå ett syfte, lösa en arbetsuppgift eller hitta lösningar på ett 
problem. Detta kan beskrivas som att en individ ingår i många grupper, i stället för att en 
grupp består av många individer. Organisationens medlemmar kan bytas ut delvis eller helt, 
men organisationens existens kvarstår (Abrahamsson & Andersen 2005, s. 113).    
 
Cohen et al (1972) beskriver att deltagarna har olika åtaganden samt begränsad mängd med 
tid och engagemang att ägna åt beslutsprocessen. Detta tycker vi tydligt framkom genom att 
medarbetarna bidrog med kompetens, kreativitet och engagemang samt gavs möjlighet och 
utrymme att agera, vara pådrivande och kanske rentav avgörande för hur beslutsprocesserna 
kring anpassningarna utformades. Beroende på vilket behov av information som 
respondenterna för tillfället hade under beslutsprocesserna, kan vi se att hanteringen av 
information för att arbeta med anpassningarna, var relaterade till deltagarnas specifika 
arbetssituation, position och ansvar. Detta kopplar Jacobsson och Thorsvik till 
organisationens struktur, kultur, maktförhållanden och omvärld när de beskriver 
informationens betydelsefulla roll vid beslutsprocesser (Jacobsen & Thorsvik 2002, s. 405).  
Inom dessa ramar, påverkade den förvärvade kunskapen från 
informationsbearbetningsprocesserna inom meningsskapandet deltagarnas engagemang i 
arbetet med anpassningarna enligt lagen. Detta framträder påtagligt och kan betraktas som en 
drivkraft för hur beslutsprocesserna framskred och visar därmed informationshanteringens 
stora betydelse för deltagarnas arbete med anpassningarna enligt lagen.   
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Förutom de tidigare beskrivna faktorerna oklara mål, osäkerhet, tvetydighet och engagemang 
har vi funnit ytterligare en framträdande faktor i det empiriska materialet, meningsskapande. 
Detta relaterar vi till Karl Weicks idéer om individen som medskapare av sin omgivning 
(1995 s. 31). Nedanstående avsnitt om meningsskapande relaterar vi till det synsätt inom 
vilket organisationer kan betraktas som informationshanteringssystem, 
meningsskapandeperspektivet. För detta ändamål används en delvis omarbetad modell över 
meningsskapandeprocessen, figur 4.  
 
7.2.2 Meningsskapande 
 
Skapande av mening är tillfällen då olika frågor eller händelser får uppmärksamhet och  
isoleras på ett sådant sätt att de synliggörs samt också kopplas till vår referensram (1995 ibid. 
s. 110-111).  När individens referensramar och företeelser av aktuella händelser associeras 
och relateras till varandra, skapas mening i själva företeelsen. För att förstå olika 
omständigheter behöver vi tolka, denna del av processen skiljs från handling, för att skapa 
mening under processen krävs en aktiv handling av individen (ibid. s.33).  
 
Choo beskriver information som tvetydig, svårtolkad och därför inbjuder till olika tolkningar 
vid meningsskapande (2006 s. 77). Individer uppfattar olika aspekter som intressanta 
beroende på vilka individuella värden som styr, position och tidigare erfarenheter. Detta kan 
göra det svårt att nå fram till en gemensam tolkning. Medan observationer samlar tillräckligt 
med information för att reducera osäkerhet, involverar meningsskapande även valet och 
bekräftelsen i en mängd åsikter eller tolkningar för att reducera osäkerheten i omgivningen. 
Meningsskapandets kärna en flytande, öppen, oordnad och social process. Det grundläggande 
tillvägagångssättet för meningsskapande är att organisationens medlemmar genom samtal får 
reda på hur andra tänker. Det är genom samtal som människor blir övertygade och förhandlar 
om sina åsikter (ibid. s. 79).  
 
 
Eftersom vi ville studera hur informations- och kunskapsflödena samspelar under 
beslutsprocesserna inom universitetsorganisationen med tillhörande bibliotek, har vi utgått 
från modellen över meningsskapande, figur 2. Denna modell har omarbetats av 
uppsatsförfattarna för att tydliggöra informationens roll för meningsskapandeprocesserna, 
figur 4. Vi betraktar beslutsprocessen som en informationshanteringsprocess där 
informationens betydelse framträder under de olika faserna.  
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Figur 4.  Faserna i meningsskapandet. (Omarbetad och illustrerad av författarna.)  
Choo 2006, s. 5. 
 
 
Förändring i omgivningen 
Karl Weick beskriver att förändring i omgivningen och medskapandefasen är tillfälligt 
sammanlänkande i en avvikande och utvecklande kedja (1979 s. 132). Enligt författaren 
består organisationers omgivning av information som medlemmarna tar in, tolkar och reagerar 
på (ibid. s. 130). Informationshanteringens viktiga roll i meningsskapandeprocessen 
framträder här tydligt. Ju fler förändringar som noteras och uppmärksammas medför hög 
tvetydighet vilket orsakar att om inget görs åt den noterade förändringen hamnar 
organisationen i en ond cirkel vilken ständigt ökar tvetydigheten. Lagen om likabehandling av 
studenter kan betraktas som förändring i omgivningen, vilket respondent C beskrev ”långt 
innan lagen kom… via nätverk…kanaler in i regering och riksdag”. När förarbetena kring 
den nya lagen publicerades berättade respondent A ”Det var precis när jag var splitterny här 
det var det första man satte i händerna på mig…”.    
 
Uppmärksamheten kring lagen alstrade ny information. Denna information var av varierande 
karaktär, beroende på respondenternas skilda positioner och varierande uppdrag. Lagen 
uppmärksammades vid skilda tidpunkter samt på olika sätt av samtliga respondenter.  
 
Medskapandefasen  
Enligt Weick sammanlänkas denna fas till individens urval genom en direkt tillfällig 
anknytning som tyder på att medskapandets omfattning kan kopplas till nästa fas, urval. Detta 
på grund av att omfattningen i medskapandefasen direkt påverkar vidden av de aktiviteter som 
individen utför i urvalsfasen (Weick 1979, s. 132). Individen blir medskapare av sin 
omgivning genom att hantera den information som uppkom i föregående fas. Denna hantering 
sker utifrån tidigare erfarenheter, kunskaper, färdigheter samt förmåga att hantera komplexa 
situationer. Weick framför att denna fas inte pågår i ett socialt vakuum (1995 s. 33). Den nya 
situation som uppstod i samband med lagens tillkomst beskrev respondent A ”Ja..suck…jag 
skall…vad jag minns var det en stor förvirring hjälp skall alla de här delarna av lagen tjofsas 
ihop...”  Enligt Weick är det i medskapandefasen som individen skapar ett förhållningssätt att 
hantera problemet eller den uppkomna situationen vilket leder till ett menings- och 
innehållsskapande. En av respondenterna berättar hur han hanterat informationen om lagen:  

 

 
Förändring i 
omgivningen= 
Ny information 
uppmärksammas 

 
Medskapande- 
fasen= 
Information väljs 
ut eller avvisas 

 
Urvalsfasen= 
Information 
bearbetas 

Bibehållandefasen
=  Bearbetad 
information 
används eller 
avvisas
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…det var i samband med detta … när vi fick uppdraget …det var det nog när jag tog in den 
[lagen; förf. anm.] sen var det säkert så att jag hört om den någon gång och inte tänkt riktigt vad 
den betydde.                                                                                            (Respondent F) 

 
Denna fas utgör underlag för att kunna handskas med urvalet och innebär att individens 
erfarenhets- och kunskapsbild har förändrats. På detta stadium finns enligt Weicks modell två 
möjliga vägar att gå, antingen återgår den obearbetade tvetydiga informationen till 
omgivningen och kan återinträda vid senare tillfälle. Den andra möjligheten är att den 
obearbetade tvetydiga informationen går över till nästa fas där informationen bearbetas och 
urvalet därefter kan ske (Weick 1979, s. 132-133).   
 
Urvalsfasen  
På detta stadium, urvalsfasen, påbörjas bearbetning av informationen kring hur tvetydigheten 
skall hanteras med hjälp av problemlösningscykler (ibid. s.132-133). Weick menar att 
medarbetare inom en organisation är underkastade regler och cykler som är 
organisationsspecifika (ibid. s. 133). Modellen visar att ju större den uppfattade osäkerheten 
är, desto färre regler, finns det att tillämpa på problemet. Enligt resultatet av empirin fanns 
inte tydliga ramar för hur arbetet med lösningar kring anpassningarna skulle utformas. Den 
information som respondenterna har tagit del av var information med hög osäkerhet och 
tvetydighet, vilket medförde att många problemlösningscykler sattes igång kring arbetet med 
anpassningarna. Alla respondenter berättade att aktiviteter startade kring att söka information 
och kontakta kollegor, detta beskrevs av respondent A på följande sätt: ”… tänkte vad skall 
fokuseras på från början.”. Detta beskrev respondent C: ”…gjorde en utredning för att 
utreda frågan […]provade oss fram…jag använde mitt kontaktnät…många direktkontakter”. 
Liknande beskrivning gav respondent E ”… undersöka vilka tänkbara anpassningar som 
fanns”.   
 
Urvalsfasen har en direkt effekt på nästkommande fas, vilket innebär att en ökning av 
mängden aktiviteter här kommer att sätta igång en motsvarande ökning i mängden av 
aktiviteter under retentionsfasen eller bibehållandefasen där bearbetad information antingen 
används eller avvisas om den inte används (ibid.).  
 
I samband med denna fas är Choos beskrivning av mål för meningsskapandet av värde att 
beröra. Choo beskriver att det finns både kortsiktiga och långsiktiga mål för 
meningsskapandet (2006 s. 1). Långsiktiga mål är att försäkra sig om att organisationen passar 
in och fortsätter att växa i den dynamiska omgivningen. Detta beskrev respondent A på den 
gemensamma förvaltningen ”Vi har arbetat intensivt med att uppmärksamma och skapa 
medvetenhet kring dessa frågor”. Kortsiktiga mål för meningsskapande är att skapa 
gemensam förståelse som medger organisationen möjlighet till fortsatt agerande. Detta 
beskrev respondent E ”Kräver många åtgärder på många nivåer…en grupp som fångar upp 
lagens intentioner”.   
 
Bibehållandefasen 
Det överförda informationsunderlaget påverkar individens antaganden och val under 
bibehållandefasen vilka är delar av informationshanteringsprocesserna. Resultatet av de val 
som görs här får antingen direkta effekter om individen väljer att lita till sin tidigare 
erfarenhet eller får motsatt effekt om individen misstror tidigare erfarenheter (Weick 1979, s. 
132). Organisationens målsättningar påverkar även resultatet då medarbetarna är styrda av 
organisationsspecifika regler och cykler (ibid. s.133).  
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…fysiska funktionshindren har ju inte varit så många, skall jag säga, på vår biblioteksenhet… Det har 
varit en mindre fråga då för oss på biblioteket, medan då läshandikappbiten varit den stora biten...                                   

                                                                                                                      (Respondent F) 
 
Det resultat av medskapandet som behålls i bibehållandefasen utgör en informations- och 
erfarenhetsgrund som är bearbetad och tolkad. Denna bildar därefter utgångspunkten för 
individens fortsatta bidrag av kunskap till organisatorisk förändring och utveckling (ibid. s. 
131-132, s. 206-209). Respondent E berättade: ”... och angående de anpassningar som gjorts 
idag så har alla engagerade lärt sig otroligt mycket, man snappar upp olika saker på 
vägen…”.           
 
Meningsskapande handling   
Enligt Weick är handling en förutsättning för meningsskapande (1995 s. 33). Människor 
agerar utifrån den specifika miljö de befinner sig i. Detta kan relateras till respondenternas 
berättelser kring arbetet med anpassningar för studenter med läs- och skrivhinder där. Ett 
exempel på resultatet av detta arbete är när respondent G på biblioteket berättade om behov av 
anpassad litteratur. Man såg en lösning och ansökte om ekonomiska medel för att starta ett 
inläsningsprojekt. Respondent G berättade att ekonomiska medel beviljats ”...det är först nu i 
år i och med det här projektet med lektörsinläsningar som vi fått pengar till personal.”  
Projektet drivs av biblioteket på uppdrag av studentavdelningen och kan betraktas som ett 
resultat av att respondenterna är medskapare av sin omgivning (ibid. s. 31). Det kan även 
relateras till att det är resultatet av respondenternas informationsbearbetning och bidrag till 
arbetet angående förändring och utveckling av anpassningarna för studenter med läs- och 
skrivhinder.  
 
Den meningsskapande handlingen är ett exempel på produkten av den information som 
bearbetats av deltagarna och är samtidigt en del av både de formella och informella 
beslutsprocesserna. Här kan sägas att informations- och kunskapsflödena har samspelat dels 
inom organisationens formella struktur men inte minst inom den informella.  
Enligt vår uppfattning sammankopplades flödena när medarbetare var inblandade och bildade 
länkar eller skapade kontaktytor som möjliggjorde beslut på formell eller informell nivå.  
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8  Slutsatser     .  
 
Vi har inom en högskoleorganisation med tillhörande bibliotek studerat beslutsprocesser och 
informationshanteringens betydelse i samband med anpassning till en lags ikraftträdande.  
 
Frågan ställdes om hur olika informations- och kunskapsflöden samspelar inom 
högskoleorganisationen med tillhörande bibliotek under beslutsprocesserna? 
Två frågor formulerades utifrån denna övergripande fråga, vilka har använts som verktyg i 
strävan att uppfylla syftet:  
 
- Vilka faktorer påverkar deltagarnas val av information? 
- Hur påverkar valet av information de prioriteringar som deltagarna gör?    
 
Med utgångspunkt i de faktorer som identifierades i det empiriska materialet följer nedan ett 
försök att besvara uppsatsens frågeställningar samt om dessa svar leder till uppfyllande av  
syftet. Följande faktorer kommer att användas för besvarande av frågeställningen, oklara mål, 
osäkerhet, tvetydighet, engagemang och meningsskapande. 
 
Osäkerhet är en faktor som påverkade de olika val av information som deltagarna gjorde 
under de beslutsprocesser som startade i och med lagens ikraftträdande. Den nya 
lagstiftningen omfattade flera olika delområden som skulle hanteras. Detta uppfattades som 
svårt att överblicka för flertalet av respondenterna vid den gemensamma förvaltningen. Man 
upplevde osäkerhet gällande hur man skulle gå tillväga en rad 
informationshanteringsprocesser startade i syfte att reducera osäkerheten. Syftet med lagen är 
att man inom högskoleområdet skall främja lika rättigheter för studenter och sökande till 
högskolan samt att motverka diskriminering på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. Men lagen innehöll 
ingen detaljerad information om lämpliga tillvägagångssätt för hur man skulle uppnå detta 
syfte. De val av information som gjordes inom de beslutsprocesser som startade kan också 
sägas vara präglade av hantering av tvetydig information. Den begränsade mängden av 
information samt den osäkra informationen lämnade utrymme för tolkning kring hur man 
skulle gå till väga i arbetet med att uppfylla lagens intentioner. Behov av att söka ny 
information samt att bearbeta information uppstod. För bibliotekets del upplevde man från 
början oklarheter kring hur man på bästa sätt skulle kunna tillgodose studenternas behov av 
anpassad litteratur samt hur man skulle kunna erbjuda en studiemiljö som skulle passa 
studenter med läs- och skrivhinder. Det fanns heller inga tidigare erfarenheter att lita till. 
Denna situation kan kopplas till faktorn, oklara mål. Man prövade sig fram, sökte information, 
bearbetade den och beslutade om olika lösningar och omprövade allt eftersom. Fann man att 
det fungerade bra fattades beslut om att skapa former och rutiner kring arbetet med 
anpassningar.    
 
Via samtalen med respondenterna framträdde mycket engagerade medarbetare. 
Respondenternas val av information, kunskap, engagemang och den tid som dessa investerat i 
arbetet med att anpassa verksamheten ser vi som starka påverkande faktorer för de 
prioriteringar som gjorts under beslutsprocesserna. Man försökte samla ihop alla tänkbara och 
engagerade medarbetare med olika kompetenser, som fanns tillgängliga både inom och utom 
organisationen i syfte att skapa en stabil grund för arbetet med anpassningarna enligt lagen 
om likabehandling. Utan detta engagemang hade förmodligen mycket få beslutsprocesser 
startat. Informationshantering, engagemang och tid kan ses som drivkrafter för 
organisationens utveckling och dess anpassning till den nya lagens intentioner. Till detta kan 
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kopplas Kingdons tankar kring att det var en kritisk tidpunkt som problemet, eller lagen, 
identifierades inom organanissatinen. Det politiska klimatet var det rätta, man fann inga 
direkta hinder utan det gällde för organisationens medlemmar att finna lösningar kring 
anpassningarna. Det kan liknas vid vad Kingdon benämner ”policy window” eller 
möjlighetsfönster [författarnas egen översättning]. Lagens ikraftträdande blev därmed en 
möjlighet för organisationens medlemmar att genomföra de lösningar som de visste redan 
fanns samt att arbeta med att finna ytterligare lösningar kring anpassningarna enligt lagen.    
 
Samtliga ovan redovisade faktorer bedömer vi vara de faktorer som påverkat de val av 
information som deltagarna gjort under beslutsprocesserna och dessa besvarar följaktligen 
uppsatsens första frågeställning. Dessa faktorer startade i sin tur respondenternas processer 
kring meningsskapande. Processerna kring meningsskapandet sker i olika faser som beskrivs i 
avsnittet nedan. Vi använder denna faktor, meningsskapande, för att besvara vår andra 
frågeställning kring hur valet av information påverkar de prioriteringar som gjorts under 
beslutsprocesserna i arbetet med anpassningarna på biblioteket.  
 
För att kunna hantera den osäkra och tvetydiga informationen bearbetade respondenterna 
denna utifrån tidigare erfarenheter och kunskaper. På det sättet skapades ett förhållningssätt 
kring hur man skulle hantera situationen samt reducera osäkerheten. Detta ledde till ett 
menings- och innehållsskapande som innebar att individens erfarenhets- och kunskapsbild 
förändrades.  
 
Som nämnts tidigare tog medarbetarna del av stor andel osäker och tvetydig information 
vilket medförde att många problemlösningscykler startade. Vi bedömer att deltagarnas 
informationshantering var intensiv på detta stadium. Det kan beskrivas som att samspelet 
mellan informations- och kunskapsflödena också var intensiv under beslutsprocesserna. Inom 
biblioteket startade problemlösningsprocesser kring hur arbetet med anpassningarna skulle 
utformas. Dessa processer är karakteristiska för organisationen och dess verksamhet vilket 
innebär att de involverade medarbetarna bearbetade information som var kopplad till 
organisationsspecifika regler. Informationshanteringen startade, man kontaktade kollegor, 
undersökte vilka tänkbara anpassningar som fanns och sökte information i omgivningen för 
att klargöra hur man skulle gå vidare med uppdraget kring anpassningarna. Arbetsgrupper 
bildades och en utredning genomfördes. Medarbetarna på biblioteket var här delaktiga, eller 
medskapare, av sin omgivning samt byggde upp informella strukturer och nätverk för att 
kunna arbeta vidare med anpassningarna.  
 
I denna fas använde deltagarna bearbetad information som kunskap när tankar tog form kring 
tänkbara prioriteringar av hur anpassningarna skulle kunna se ut. Här kan man urskilja att de 
organisationsspecifika reglerna påverkar vilken information som väljs ut för att användas 
vidare som en grund för medarbetarnas kunskap.  
 
I detta skede är individernas informations- och erfarenhetsgrund tolkad och bearbetad, denna 
grund påverkade därefter det fortsatta tillvägagångssättet. Meningsskapandeprocesser 
fullbordas av handling. Ett exempel på detta är när man inom biblioteket började arbeta med 
ett projekt för inläsning av institutionernas egenproducerade utbildningsmaterial. Projektet 
kan ses som resultatet av en meningsskapande handling men samtidigt som ett resultat av 
deltagarnas informationsbearbetning där informations- och kunskapsflödena samspelade.   
Den process som redogjorts för här är individernas medverkan till reviderad och ny kunskap 
vilken medverkat till anpassning och utveckling inom biblioteket men även inom 
organisationen som helhet. Denna meningsskapandeprocess kan relateras till Dervins tankar 
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om att behovet av information tydliggörs under individens process kring meningsskapandet 
samt att informationsbehovet tydligare kan formuleras.  
 
Den meningsskapande processen kan i sin helhet betraktas som påverkande för hur valet av 
information påverkade de prioriteringar som deltagarna gjorde. Vi bedömer att den intensiva 
bearbetningen av information under de organisationsspecifika problemlösningscyklerna var 
ett viktigt skede vid urvalet av information som påverkade de prioriteringar som gjordes under 
beslutsprocesserna kring arbetet med anpassningarna på biblioteket.   
 
Sammanfattningsvis kan här sägas att oavsett om man analyserar organisationer som 
informationshanteringssystem ur beslutsfattandeperspektivet eller 
meningsskapandeperspektivet finner man att informationshantering och bearbetning av 
information spelar en avgörande roll för beslutsprocesserna. Faktorerna osäkerhet och 
tvetydighet framträder tydligt och är av betydelse för hur deltagarna väljer ut information för 
att reducera osäkerheten och tvetydigheten. Inom beslutsfattandeperspektivet, dit den 
anarkistiska beslutsmodellen räknas, anses informationens osäkerhet och tvetydighet ha stor 
betydelse för hur beslutsprocesserna formas. Inom meningsskapandeperspektivet, där man 
studerar organisationer som löst kopplade system, anses individen vara medskapare av sin 
egen verklighet och att omgivningen är en del av individen. När ny information från 
omgivningen tas in av organisationens medarbetare, tolkar och reagerar medarbetarna på 
denna, ju större mängd information som skall tolkas, desto högre grad av tvetydighet uppstår. 
 
Så länge individen inte har tolkat och bearbetat den nya informationen upplevs osäkerhet 
kring dess betydelse.  Med insikt om de nämnda påverkande faktorerna i beslutsprocesserna 
tydliggörs den enskilda medarbetarens stora betydelse för organisationens utveckling och 
anpassning till det omgivande samhället.  
 
Vi har inom denna uppsats uppfyllt syftet genom att ha studerat litteratur inom ämnet samt  
genomfört intervjuer med medarbetare inom universitetsorganisationen. Via respondenternas 
berättelser, fick vi ta del av hur man tänkt och agerat inom det omfattande arbete som pågår 
med att anpassa verksamheten i syfte att uppfylla de intentioner som lagen om likabehandling 
innehåller. Med stöd av teorin framträdde några faktorer i det empiriska materialet, vilka 
påverkat de val av information samt de prioriteringar som gjorts under beslutsprocesserna. 
Frågan om hur valet av information har påverkat prioriteringarna under beslutsprocesserna är 
också besvarad.  
 
Vi kan konstatera att under beslutsprocesserna spelar deltagarnas informationshantering en 
stor roll. Information hanteras av deltagarna och bearbetas till kunskap som kommer till 
användning under beslutsprocesserna. Detta visar på att informations- och kunskapsflödena 
samspelar kontinuerligt under beslutsprocesserna. Beslutsfattande, antingen på formell eller 
på informell nivå, är en naturlig del av alla organisationers verksamhet. Detta innebär att 
informationshantering är en grundläggande aktivitet inom organisationer. 
 
När det gäller vår studie kan vi dra slutsatsen att arbete med anpassningarna enligt lagen om 
likabehandling av studenter inom högskolan kommer att fortgå.  Behov av att anpassa 
högskolornas verksamhet utifrån de behov som sökande och studenter har, är en process som 
fortskrider. Denna process kommer att innehålla kontinuerligt samspelande flöden av 
information och kunskap där engagerade medarbetare på olika nivåer och med olika 
ansvarsområden är drivkrafterna i denna process.  
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8.1 Reflektion kring den valda metoden     
 
Eftersom intervjusvaren till stor del är återblickar kring händelser under beslutsprocesserna 
som redan ägt rum bygger svaren på respondenternas minnesbilder. Detta ger utrymme för 
osäkerhet kring innehållet i de svar som framkommit. Dokument skulle i detta fall kunna 
bekräfta de uppgifter som framkommit men då det som ovan nämnts främst handlar om de 
informella besluten i det vardagliga arbetet finns detta inte dokumenterat. Enligt Repstad kan 
respondenternas svar präglas av glömska eller vilja att hyfsa till den bild av vad som 
egentligen inträffat. Detta är en risk vid retrospektiva intervjuer (1999 s. 80-82). En 
intresserad person men okunnig kring frågorna i vårt fall, kan vilseleda och därigenom finns 
risk att fokus vinklas från det som skall fångas in i studien (Merriam 1994, s. 92). Vi 
uppfattade samtliga respondenter som starkt engagerade i sina arbetsuppgifter och i arbetet 
med anpassningarna enligt lagen. Eftersom frågorna berörde händelser som låg så långt bort i 
tiden som flera år tillbaka och inte uppfattades som dagsaktuella för respondenterna fann vi 
att svaren ofta gled över till de uppgifter som respondenterna var engagerade i vid tiden för 
tiden kring intervjutillfället. Under intervjuerna fick vi på grund av det kontinuerligt leda 
respondenterna tillbaka mot vad som var fokus för just vår studie. Eftersom intervjuerna 
genomfördes i samtalsform kan detta locka till resonemang kring det som är intressant för 
stunden.  
 
Frågorna i intervjuguiden var utformade enligt Garbage Can-flödena vilket var ett 
tillvägagångssätt att angripa och utforska detta komplexa ämne som beslutsprocesser är. 
Samtidigt innebar det en begränsning när intervjufrågor skulle utformas, till exempel kring 
hur vi skulle avgränsa de fyra flödena. Dessa flöden pågår oavbrutet i en växelverkan inom en 
organisation och det har i viss mån även gjort det komplicerat att motivera de ställda frågorna 
inför respondenterna.   

Inför intervjuerna informerade vi att respondenterna skulle förbli anonyma vid redovisningen 
av det insamlade materialet. I efterhand inser vi att det inte är försvarbart, vi anser att det varit 
mer lämpligt att varje enskild respondent fått erbjudande om att kunna välja att vara anonym. 
För studiens reliabilitet hade det varit mer adekvat om så många som möjligt att av våra sju 
respondenter kunnat redovisas öppet.   
 
 
8.2 Slutord 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att vi under vår studie sett hur denna klargör det ständigt 
pågående samspelet mellan informations- och kunskapsflödena under beslutsprocesserna. Den 
nya och förändrade informationen bearbetas kontinuerligt av deltagarna som för tillfället är 
involverade i beslutsprocesserna. Den bearbetade informationen kan omformas till kunskap 
och kommer då till användning när informations- och kunskapsflödena sammanfaller och ger 
underlag och tillfälle för beslutsfattande. Man kan även beskriva detta som att deltagarna 
söker, bearbetar och använder information som bidrar till beslutsprocessens framåtskridande. 
Detta visar på organisationers funktion som informationshanteringssystem. Vi finner 
dessutom att det kontinuerliga samspelet mellan informations- och kunskapsflödena bidrog  
till att bilda den informella struktur strukturen, det som Weick (1979, 1995) benämner att 
individerna organiserar sig.  
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Enligt Garbage Can-modellen beskrivs hur processen kan se ut inför beslut inom 
organisationer som benämns organiserade anarkier. Individens möjlighet att få överblick här 
är starkt begränsad. Lagens omfattning uppfattades som svår att överblicka, målen var oklara 
samt hur man skulle gå tillväga. Detta beskrivs som utmärkande drag för en organiserad 
anarki eller för det som Choo (2006) benämner modell över en anarkistisk beslutssituation. 
Ett ytterligare drag är flytande eller obestämt deltagande vilket vi också fann under 
beslutsprocesserna kring universitetets arbete med anpassningarna enligt lagen. Vi fann 
engagemang, energi och dynamik i de processer vi studerat. Detta understryker Rasch (1989), 
att organisationer som kan betraktas som organiserade anarkier innehåller de tre ovan nämnda 
dragen samt att dessa organisationer ofta är dynamiska och välfungerande. Vår ambition har 
inte varit att visa att en högskoleorganisation är en organiserad anarki, däremot kan vi betrakta 
beslutsprocesserna kring arbetet med anpassningarna som en anarkistisk beslutssituation.  
 
Vi antar att inom åtskilliga organisationer råder oklarhet gällande mål och tillvägagångssätt 
samt flytande deltagande för medarbetarna. Detta kan bero på den komplexa, osäkra och 
föränderliga omvärld som organisationer i dag befinner sig i. Vi menar att 
informationshanteringen har en avgörande betydelse för organisationernas anpassning till 
omvärlden och dess krav. Man har dessutom behov av att anpassa medarbetarnas kompetens 
till omvärldens krav. Detta betyder att man inom organisationer är beroende av ”flytande 
deltagande” genom t ex projektgrupper, ny kompetens utifrån eller tillfälligt sammansatta 
tvärgrupper.  
 
 
Vår förhoppning är att denna uppsats kan bidra till ökad förståelse för 
informationshanteringens betydelse under beslutsprocesser samt belysa den enskilda 
medarbetarens betydelse inom dessa.   
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9 Sammanfattning  
 
Syftet med denna uppsats är att studera beslutsprocesser och informationshanteringens 
betydelse för dessa inom vår valda högskoleorganisation med tillhörande bibliotek. Vi ville 
studera hur informations- och kunskapsflöden samspelade under beslutsprocesserna. 
Utgångspunkten var arbetet med anpassningarna enligt lagen om likabehandling av studenter 
inom högskolan (SFS 2001:1286). Fokus ligger på den del av lagen som rör studenter med 
funktionshinder. Ambitionen var inte att studera utfallet av beslutsprocesserna.  
 
De frågeställningar som vi arbetade utifrån var att undersöka vilka faktorer som påverkade 
deltagarnas val av information som gjordes under beslutsprocesserna i arbetet med 
anpassningarna enligt lagen, samt hur valet av information påverkade de prioriteringar som 
deltagarna gjorde. Vår utgångspunkt var att beslutsprocesser inte är rationella. Vi valde att 
avgränsa studiens omfattning genom att välja ut ett av lagens delområde, det som gällde 
anpassningar till studenter med funktionshinder.   
 
Lagen om likabehandling av studenter inom högskolan trädde i kraft under år 2001. Tidigare 
fanns ingen adekvat lagstiftning som omfattade sökande eller studenter vid högskolorna. 
Avsikten med lagen var understödja lika rättigheter för studenter och sökande samt att 
motverka diskriminering på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan 
trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. Högskolorna fick direktiv att bedriva 
ett målinriktat och aktivt arbete kring likabehandlingsfrågor.  
 
Svenska högskoleorganisationers uppgift är i första hand att bedriva högre utbildning vid 
statliga universitet och högskolor. Övergripande riktlinjer utfärdas av regering och riksdag 
och inom dessa ramar har högskolorna frihet att fatta beslut. Inom den högskoleorganisation 
som vår studie av beslutsprocesser genomfördes, finns en gemensam förvaltningsavdelning 
samt högskolebiblioteket. Den gemensamma förvaltningen har som uppgift att fungera som 
stöd och resurs för hela organisationen. Inom denna enhet samordnades och utvecklades det 
gemensamma arbetet med likabehandlingsfrågor.  
 
Den teoretiska utgångspunkten var i första hand Cohen, March och Olsens Garbage Can 
Model, den s.k. ”soptunnemodellen”, vilken är en modell över beslutsfattande och 
beslutsprocesser inom komplexa organisationer. Vi använde modellen som ett stöd för att få 
grepp om hur beslutsprocesser kan förstås. Enligt denna modell existerar parallella flöden av 
problem, lösningar, deltagare samt beslutstillfällen inom en organisation. Garbage Can-
modellen användes också för att ge struktur åt intervjuguiden samt stöd för redovisning av det 
empiriska materialet.   
 
Vi fann att författaren Chun Wei Choos beskrivning av organisationer som 
informationshanteringssystem var intressanta för en del av syftet med uppsatsen som rör 
informationshanteringens betydelse för beslutsprocesserna. Inom synen på organisationer som 
informationshanteringssystem redogör Choo för två huvudlinjer, decision-making perspective, 
beslutsfattandeperspektivet [förf. översättning], samt enactment perspective, 
meningsskapandeperspektivet [förf. översättning]. Inom det första perspektivet analyseras 
organisationer som rationella beslutsfattande system, här beskrivs Garbage Can. Inom det 
andra perspektivet, meningsskapandeperspektivet, analyseras organisationer som socialt löst 
sammankopplade system. Inom denna huvudlinje kan Karl E Weicks teorier om 
organisationer som sociala konstruktioner kopplas, där information bearbetas med syfte att 
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reducera eller upplösa tvetydighet. Vi bedömde att båda perspektiven var användbara 
ingångar för uppnå uppsatsen syfte.  
 
För att besvara frågeställningarna genomfördes en kvalitativ fallstudie som baserades på 
intervjuer med totalt sju personer samt studier av några dokument. Respondenter valdes ut 
som arbetade inom organisationens gemensamma förvaltning samt dess bibliotek. 
Respondenterna hade på olika sätt samt under varierande perioder varit delaktiga i arbetet 
med anpassningarna under den tidsperiod som vi studerade beslutsprocesserna, från år 2001 
och fram till och med hösten år 2007. För att få en så nyanserad bild som möjligt av det 
område som skulle utforskas, valdes personer ut som innehade skilda positioner och uppdrag 
inom organisationen.    
 
I resultatkapitlet redovisas insamlat material som vi fann vara relevant i förhållande till 
uppsatsens syfte och frågeställningar. Detta material är strukturerat enligt Garbage Can-
modellens flöden. Med litteraturen inom de båda perspektiven, beslutsfattande- och 
meningsskapandeperspektivet, som utgångspunkt, identifierades några framträdande faktorer 
in de insamlade materialet. Faktorerna var oklara mål, osäkerhet och tvetydighet vilka kunde 
kopplas till beslutsfattandeperspektivet samt faktorerna engagemang och meningsskapande 
som kunde anslutas till meningsskapandeperspektivet. De identifierade faktorerna återfinns i 
analyskapitlet under rubrikerna informationsflöde respektive kunskapsflöde. Eftersom syftet 
med uppsatsen var att studera beslutsprocesser och informationshanteringens betydelse för 
dessa inom en högskoleorganisation med tillhörande bibliotek har vi valt att analysera 
faktorerna i relation till teorin utifrån vår omarbetade version av den ursprungliga Garbage 
Can-modellen. För att analysera faktorn meningsskapande använder vi en omarbetad modell 
för meningsskapande där informationens betydelse tydliggörs. 
 
Beslutsprocesserna och informationshanteringen i samband med dessa, som studerats i denna 
uppsats är präglade av osäker och tvetydig information. Drivkrafter som medarbetarnas 
engagemang och meningsskapande påverkade hur processerna utvecklades samt att 
informations- kunskapsflödena kontinuerligt samspelade och växelverkade. Det blev också 
uppenbart att tidigare erfarenheter, kunskaper, kreativa tankeprocesser samt samverkan med 
kollegor var väsentliga beståndsdelar. Detta visade på individens centrala roll som drivkraft 
och förmedlare av information och kunskap inom processerna samt att informationshantering 
är en grundläggande aktivitet inom organisationer.    
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Bilaga 1. Lag om likabehandling     
 
Inga garantier: Ansvarsfriskrivning  

Lag om likabehandling av studenter i högskolan 
SFS-nummer 2001:1286 

Departement/myndighet Integrations- och jämställdhetsdepartementet IM 

Utfärdad 2001-12-20 

Ändring införd t.o.m. SFS 2006:308 

  

1§  
Denna lag har till ändamål att på högskoleområdet främja lika rättigheter för studenter och 
sökande och att motverka diskriminering på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder. Lag (2003:311). 
Ändrad 2003-07-01: Lag (2003:311) 

Definitioner  

2§  
I denna lag avses med 
högskola: ett universitet eller en högskola som har staten, en kommun eller ett landsting som 
huvudman och som omfattas av högskolelagen (1992:1434) samt en enskild 
utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om 
tillstånd att utfärda vissa examina, 
student: den som är antagen till och bedriver utbildning på grundnivå, avancerad nivå eller 
forskarnivå enligt högskolelagen eller utbildning som kan leda fram till en examen som en 
enskild utbildningsanordnare får utfärda enligt lagen om tillstånd att utfärda vissa examina; 
den som är anställd som doktorand skall dock inte anses som student vid tillämpningen av 
denna lag, 
sökande: den som i vederbörlig ordning har anmält att han eller hon vill antas till utbildning 
på grundnivå, avancerad nivå eller forskarnivå enligt högskolelagen eller till utbildning som 
kan leda fram till en examen som en enskild utbildningsanordnare får utfärda enligt lagen om 
tillstånd att utfärda vissa examina, 
etnisk tillhörighet: att någon tillhör en grupp av personer som har samma hudfärg eller 
nationella eller etniska ursprung, 
sexuell läggning: homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning, 
funktionshinder: varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av 
funktionsförmågan som till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födelsen, har uppstått 
därefter eller kan förväntas uppstå. Lag (2006:308). 
Ändrad 2003-07-01: Lag (2003:311) 
Ändrad 2007-07-01: Lag (2006:308) 
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Aktiva åtgärder 
Målinriktat arbete 

3§  
En högskola skall inom ramen för sin verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt 
främja studenters lika rättigheter oavsett könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. 
Närmare föreskrifter om högskolans skyldigheter enligt första stycket finns i 4 och 5 §. Lag 
(2003:311). 
Ändrad 2003-07-01: Lag (2003:311) 

Att förebygga och förhindra trakasserier 

4§  
En högskola skall vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att studenter eller sökande 
utsätts för trakasserier. Med trakasserier avses i denna lag ett uppträdande som kränker en 
students eller en sökandes värdighet i högskolestudierna, om uppträdandet har samband med 
- etnisk tillhörighet (etniska trakasserier), 
- religion eller annan trosuppfattning (trakasserier på grund av religion eller annan 
trosuppfattning), 
- sexuell läggning (trakasserier på grund av sexuell läggning), 
- funktionshinder (trakasserier på grund av funktionshinder), eller 
- könstillhörighet eller är av sexuell natur (sexuella trakasserier). Lag (2003:311). 
Ändrad 2003-07-01: Lag (2003:311) 

Årlig plan 

5§  
En högskola skall varje år upprätta en plan som skall innehålla en översikt över de åtgärder 
som behövs för att främja studenters lika rättigheter oavsett könstillhörighet, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder och 
för att förebygga och förhindra trakasserier enligt 4 §. Planen skall vidare innehålla en 
redogörelse för vilka av dessa åtgärder som högskolan avser att påbörja eller genomföra under 
det kommande året. 
En redovisning av hur de planerade åtgärderna enligt första stycket har genomförts skall tas in 
i efterföljande års plan. Lag (2003:311). 
Ändrad 2003-07-01: Lag (2003:311) 
Skyldighet att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier 

6§  
En högskola som får kännedom om att en student anser sig ha blivit utsatt för sådana 
trakasserier som avses i 4 § skall utreda omständigheterna kring de uppgivna trakasserierna 
och i förekommande fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra fortsatta 
trakasserier. 
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Förbud mot diskriminering 
Direkt diskriminering 

7§  
En högskola får inte missgynna en student eller en sökande genom att behandla honom eller 
henne sämre än högskolan behandlar, har behandlat eller skulle ha behandlat någon annan i en 
jämförbar situation, om missgynnandet har samband med könstillhörighet, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. 
Förbudet gäller inte, om behandlingen är berättigad av hänsyn till ett särskilt intresse som 
uppenbarligen är viktigare än intresset av att förhindra diskriminering i högskolan. Lag 
(2003:311). 
Ändrad 2003-07-01: Lag (2003:311) 
NJA 2006 s. 683: Ett universitet har vid antagningen av nybörjare på juris... 

Indirekt diskriminering 

8§  
En högskola får inte missgynna en student eller en sökande genom att tillämpa en 
bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i 
praktiken särskilt missgynnar personer med viss könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, eller sexuell läggning eller visst funktionshinder. Detta gäller 
dock inte om bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet objektivt kan motiveras av ett 
berättigat mål och medlen är lämpliga och nödvändiga för att uppnå målet. Lag (2003:311). 
Ändrad 2003-07-01: Lag (2003:311) 

Trakasserier 

8a§  
En högskola får inte diskriminera en student eller en sökande genom att trakassera honom 
eller henne. Lag (2003:311). 
Tillagd 2003-07-01: Lag (2003:311) 

Instruktioner att diskriminera 

8b§  
En högskola får inte lämna order eller instruktioner till en arbetstagare hos högskolan om 
diskriminering av en student eller en sökande enligt 7-8 a §§. Lag (2003:311). 
Tillagd 2003-07-01: Lag (2003:311) 

När förbuden gäller 

9§  
Förbuden mot diskriminering i 7-8 b §§ skall gälla, när en högskola 

1. 1. beslutar om tillträde till högskoleutbildning eller vidtar någon annan åtgärd som 
har betydelse för tillträdet,  

2. 2. beslutar om examination eller gör någon annan bedömning av en 
studieprestation,  

3. 3. beslutar eller gör någon annan liknande bedömning i fråga om  
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a) tillgodoräknande av utbildning, 
b) anstånd med studier eller fortsättning av studier efter studieuppehåll, 
c) byte av handledare, 
d) indragning av handledare och andra resurser vid utbildning på forskarnivå, 
e) utbildningsbidrag för doktorander, eller 

1. 4. vidtar en ingripande åtgärd mot en student. Lag (2006:308).  

Ändrad 2003-07-01: Lag (2003:311) 
Ändrad 2007-07-01: Lag (2006:308) 

10§  
Förbudet i 7 § mot direkt diskriminering när en högskola beslutar om tillträde till 
högskoleutbildning och under utbildningen gäller även då högskolan genom att göra lokalerna 
tillgängliga och användbara kan skapa en situation för en person med funktionshinder som är 
likartad med den för personer utan sådant funktionshinder, om det skäligen kan krävas att 
högskolan vidtar sådana åtgärder. 
Förbud mot repressalier 

11§  
En högskola får inte utsätta en student eller en sökande för repressalier på grund av att han 
eller hon har anmält högskolan för diskriminering eller medverkat i en utredning enligt denna 
lag. 
Uppgifter om meriter 

12§  
En sökande som har nekats tillträde till en utbildning har rätt att på begäran få en skriftlig 
uppgift av utbildningsanordnaren om vilken utbildning eller vilka andra meriter den har som 
blivit antagen till utbildningen. Denna rätt gäller om den sökta utbildningen kan leda fram till 
en examen som en enskild utbildningsanordnare får utfärda enligt lagen (1993:792) om 
tillstånd att utfärda vissa examina. 
Skadestånd 

13§  
Staten, en kommun eller ett landsting som är huvudman för en högskola och en enskild 
utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om 
tillstånd att utfärda vissa examina skall betala skadestånd för den kränkning som en student 
eller en sökande har blivit utsatt för genom att högskolan har åsidosatt 
- skyldigheten enligt 6 § att utreda och vidta åtgärder mot trakasserier mot studenter, 
- förbuden i 7, 8, 8 a eller 8 b § och 9 § eller 10 § mot diskriminering av studenter eller 
sökande, 
- förbudet i 11 § mot att utsätta studenter eller sökande för repressalier. 
Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort. Lag (2003:311). 
Ändrad 2003-07-01: Lag (2003:311) 
NJA 2006 s. 683: Ett universitet har vid antagningen av nybörjare på juris... 

Överklagande 

14§  
Ett beslut av ett universitet eller en högskola med staten, en kommun eller ett landsting som 
huvudman får överklagas till Överklagandenämnden för högskolan på den grunden att 
beslutet strider mot diskrimineringsförbuden i 7 eller 8 § och 9 § 1, 3 eller 4 eller 10 § eller 
förbudet mot repressalier i 11 §. Om överklagandenämnden finner att beslutet strider mot 
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något av förbuden och detta kan antas ha inverkat på utgången, skall beslutet undanröjas och 
ärendet, om det behövs, visas åter till universitetet eller högskolan för ny prövning. 
Om ett beslut kan överklagas enligt någon annan författning, skall överklagande ske i den där 
föreskrivna ordningen i stället för enligt bestämmelserna i första stycket. 

15§  
Beslut av Överklagandenämnden för högskolan enligt denna lag får inte överklagas. 
Tillsyn 

16§  
Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Ombudsmannen 
mot diskriminering på grund av sexuell läggning och Handikappombudsmannen skall se till 
att denna lag följs. 
En ombudsman skall försöka förmå högskolorna att frivilligt följa denna lag. 
En högskola är skyldig att på uppmaning av en ombudsman lämna de uppgifter om 
förhållandena i högskolans verksamhet som kan vara av betydelse för tillsynen. En högskola 
är vidare skyldig att lämna uppgifter, när en ombudsman biträder en begäran av en sökande 
enligt 12 §. 
Rättegången 
Tillämpliga regler 

17§  
Mål om skadestånd enligt 6-11 samt 13 § skall handläggas enligt vad som är föreskrivet i 
rättegångsbalken om rättegången i tvistemål där förlikning om saken är tillåten. 
I sådana mål kan det dock förordnas att vardera parten skall bära sin rättegångskostnad, om 
den part som förlorat målet hade skälig anledning att få tvisten prövad. 
Bevisbörda 

17a§  
Om den som anser sig ha blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier visar omständigheter 
som ger anledning att anta att han eller hon blivit diskriminerad eller utsatt för repressalier, är 
det högskolan som skall visa att diskriminering eller repressalier inte förekommit. Lag 
(2003:311). 
Tillagd 2003-07-01: Lag (2003:311) 

Rätt att föra talan 

18§  
I en tvist enligt 17 § får Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk 
diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning eller 
Handikappombudsmannen som part föra talan för en student eller en sökande, som medger 
det. 
Om en ombudsman för talan för en student eller en sökande med stöd av denna lag, får 
ombudsmannen i samma rättegång föra också annan talan som ombud för studenten eller den 
sökande. 
Vad som finns föreskrivet i rättegångsbalken om part beträffande jävsförhållande, personlig 
inställelse, hörande under sanningsförsäkran och andra frågor som rör bevisningen skall även 
gälla den för vilken en ombudsman för talan enligt första stycket. 
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Preskription m.m. 
19§  
En talan i mål om skadestånd enligt 6-11 §§ samt 13 § skall väckas inom två år efter det att 
den påtalade handlingen företogs eller en skyldighet senast skulle ha fullgjorts. I annat fall är 
talan förlorad. 
20§  
En talan som förs av Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk 
diskriminering, Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning eller 
Handikappombudsmannen behandlas som om talan hade förts av studenten eller den sökande 
själv. 
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Bilaga 2. Intervjuguide 
 
Intervjuguide 
 
Frågorna nedan användes som stöd under intervjuerna.  
 
 Problemflödet 
 
*  När och på vilket sätt kom du i kontakt med ”lagen om likabehandling av studenter 
inom högskolan” i din yrkesroll?   
 
*  Kan du berätta om inom vilka av lagens delområden har du arbetat med och hur du 
arbetat med dessa frågor?   
 
*  Lagens komplexitet, vilka delar av lagen var svårast att ta tag i?     
 
*  Kan du ge exempel på hur frågor kring den del av lagen som berör fysiska 
funktionshinder hanterats?                                      
 
Lösningsflödet 
 
* Hur hanterades de krav som uppstod i och med lagens ikraftträdande? Vilken 
beredskap fanns att hantera dessa? 
 
* Handlade det om stora ekonomiska omfördelningar, behov av nya resurser? 
 
* Löstes andra problem på ”köpet”? 
 
* Kände du till  hur andra svenska universitet hanterade anpassningarna? 
 
 
Deltagarflödet 
 
* Vilka enheter och vilka medarbetare inom organisationen engagerades från starten? 
 
* Till vilka nivåer delegerades det fortsatta arbetet? Nya grupper? Nya avdelningar? 
 
* Delegering av utarbetande av underlag för fortsatta åtgärder? 
 
* Fanns det tillräckligt med kompetens inom organisationen för att anpassa 
verksamheten till din nya lagen? Om inte, anställdes ny personal utifrån?  
 
* Hur engagerades medarbetarna i samband med arbetet med anpassningen?     
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Beslutsflödet 
 
* På vilket sätt eller under vilka former utreds underlag för beslut kring 
anpassningarna? 
 
* Hur och var har beslut fattats?                           
 

 
 
 
 


