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Abstract:  

The purpose of this paper is to examine information sharing in a hospital organization 

that is undergoing reorganization. The aiming is to make all employees at all levels 

actively involved in business development in order to create a smooth and, from a 

patient’s perspective, adequate emergency care.  

 

The paper suggests that the theory of social capital can explain the complexity of what 

motivate and what promote individuals to share information. The method used in the 

paper is the case study, focusing on detecting, interpreting and gaining insight on how 

information shares in an emergency department. The author has deliberately chosen an 

organization that is in a midst of a change process, and the purpose of the paper is to 

answer the following questions: (1) what motivates individuals to share information and 

(2) which factors promote the sharing of information. 

 

The study shows that information shares widely within each improvement team  at 

the clinic. However, the degree of interaction and sharing of information between the 

improvement groups and the emergency clinics as a whole is low. Furthermore, the 

social capital of the emergency department has shown to be strong, whereas there is a 

lack of trust between the emergency department and other groups in the organization, 

which the paper suggests relates to a weaker social capital among the latter.  

 

The suggestion made in the paper is that the emergency department establishes forums 

for the other employees, where they can express their opinions and discuss their 

concerns over new working practices. 
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1 Inledning 
 

Information är ett svårgreppbart område, både att mäta rent statistiskt men också dess 

inverkan på en organisations fortlöpande verksamhet och eventuella framgång. 

Professor Gunilla Widén-Wulff, verksam vid Åbo Akademi, har ägnat en stor del av sin 

forskning åt problematiken kring informationens roll i företag och organisationer. 

 

Jag har i min studie valt att titta på hur information delas i en organisation. Där att dela 

information och kunskap till varandra är en viktig del av en verksamhet. Studiens 

empiriska underlag utgår från en akutmottagnings personalgrupp på ett sjukhus där det 

är ett stort flöde av information i ett mycket högt tempo. Mitt intresse för 

informationshantering inom sjukvården väcktes då jag skrev ett arbete om 

sjuksköterskor och deras informationsvanor. Jag såg då en värld som i allra högsta grad 

hanterar och måste hantera ett stort flöde av information för att kunna fatta snabba och 

väl underbyggda beslut.  

 

Information är närvarande hos oss hela tiden och vi människor delar dagligen 

information mellan varandra. Men hur och varför vi delar information ser olika ut 

beroende på sammanhang, individers interaktion, vilka informationskällor som finns att 

tillgå och så vidare (Widén-Wulff 2007, s. 3).  

 

Informationssamhället är här för att stanna. Och de flesta inom både näringslivet och 

den akademiska världen är idag eniga om att information och kunskap är en faktisk 

resurs. Widén-Wulff skriver i sin bok The challenges of knowledge sharing in practice: 

A social approach; att information är en central resurs att räkna med, för att uppnå en 

organisations uppsatta mål (2007, s.4 ). Det är också den undersökning som främst 

ligger till grund för min studie. Widén-Wulff har vidare studerat hur information och 

kunskap delas utifrån det sociala kapitalet, det vill säga människans beteende och 

inställning till information samt hur den används och delas i en organisation.  

 

Min kontext är starkt förknippad med hur, vad och varför information interageras 

mellan människor. Vad är det för mekanismer som styr vår vilja att dela information? 

 

Jag studerar detta med hjälp av Widén-Wulffs (2007) teorier om det sociala kapitalet 

och hur medarbetarna som resurs är centrala vid studiet av att dela information och 

skapa ny kunskap. Osäkerhet, skapandet av ny kunskap och förmåga till att vara 

innovativ är alla succéfaktorer som tillsammans kan skapa drivkrafter eller utveckling i 

en organisation (Widén-Wulff 2007, s. 4f). Jag tar även hjälp av referenser som Widén-

Wulff använt sig av vid sina resonemang för att få en så klar bild som möjligt.  

 

Denna problematik har därför gjort mig nyfiken på en av akutmottagningarna på 

Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm och deras sätt att arbeta. De har sedan ett 

par år tillbaka påbörjat ett förändringsarbete att kompetenshöja och effektivisera sina 

akutmottagningar. Målet är att låta varje medarbetare reflektera över och definiera sina 

arbetsuppgifter samt uppmuntra till förbättringar av dessa. Sjukhuset där 

akutmottagningen är placerad är en organisation i ständig utveckling. Löpande 

uppdatering krävs av personal och ledning för att upprätthålla en alltjämt god 

vårdkvalitet. Gäller både den medicinska kompetensen och kunskapen om 

patientomvårdnad.  
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Genom att belysa hur tilliten, nätverkandet och motiven till att dela information ser ut i 

just akutmottagningens kontext. Kan vi få en bättre bild av om det finns ett starkt eller 

svagt socialt kapital som kan leda oss till om det finns möjligheter till förbättringar i 

individers interaktion mellan varandra (Widén-Wulff 2007, 41). 

 

1.1 Syfte och frågor 
 

Mitt syfte är att undersöka hur information delas mellan medarbetarna i en 

sjukhusorganisation. Jag har valt en akutmottagning där ledningens strävan är att göra 

medarbetarna, på alla nivåer, aktivt delaktiga i verksamhetens utveckling för att skapa 

en så smidig och adekvat akutvård som möjligt, ur ett patientperspektiv. Genom studien 

vill jag nå mitt syfte med hjälp av två frågor: 

 

 Vad motiverar individer till att dela information?  

 Vilka faktorer främjar att dela information? 

 

 

 

1.2 Avgränsningar 
 

I min studie koncentrerar jag mig främst på hur informationen delas inom en 

organisation, utifrån medarbetarnas sätt att vara delaktiga i implementeringen av nya 

arbetsmetoder. Medarbetarna är kapitalet för en organisations utveckling. Syftet med 

min uppsats är att se på medarbetarnas egna upplevelser av hur och vad för information 

som delas i deras organisation. Jag har inte för avsikt att gå in på tekniska eller 

ekonomiska aspekter av det förändringsarbete som pågår på vald akutmottagning. 

Däremot är det svårt att inte nämna den ekonomiska aspekten i förklaringen till en del 

av syftet med akutmottagningens nya arbetsmetoder. 

 

 

1.3 Definitioner 
 

I avsnittet om definitioner redogör jag för de mest frekventa begreppen som är bärande i 

min studie.  

 

Studiens teoretiska bakgrund utgår till stor del från Gunilla Widén-Wulffs terminologi. 

Jag har därför valt hennes definition av informationsbegreppet. Widén- Wulff menar 

att information är kommunicerad kunskap eller data. Men frågan är snarare hur vi 

använder begreppen, i vilka kontexter. Först då får begreppen sin faktiska betydelse 

(2007, s. 9). 

 

En förklaring av begreppet kunskap behövs för att tydliggöra dess roll som omvandlare 

av information till en mer konkret kunskap. Det kan t e x vara en förändrad arbetsmetod 

eller rutinåtgärd. Därför finner jag Choo´s definition av kunskap mest lämpad som 

bygger på Nonaka och Takeuchis forskning. Choo menar att skapandet av kunskap är en 

växelverkan mellan den tysta eller dolda kunskapen och den dokumenterade mer kända 

kunskapen. Den dolda kunskapen är individens ”know-how”, d v s insikter och 
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reflektioner över det dagliga arbetet. Medan den dokumenterade är den fasta ramen som 

finns i en organisation (Choo, 2006 s. 8).  

 

Genom läsning av Widén-Wulff fann jag Solomons definition av att dela information 

mest lämplig för min studie (Solomon 2002, s. 229). Begreppet är centralt i båda mina 

frågeställningar. Solomons definition stämmer också väl in på Widén-Wulffs teori om 

det sociala kapitalet som en faktor för skapandet av information och kunskap (Widén-

Wulff ,2007 ). Solomons redogörelse kan vi direkt införliva i våra förbättringsgruppers 

sätt att ta till sig kunskap.  Reflektion och omvandling av information (2002, s. 237) till 

kunskap är det tillvägagångssätt som akutmottagningens förbättringsgrupper använder 

sig av. Solomon vill belysa att information skapas i ett sammanhang där människor 

reflekterar över olika företeelser som de stöter på i olika situationer i livet. Genom att 

samla information och kunskap skapar de en grund att förändra en situation (Solomon  

2002, s. 237). 

 

Sammanfattningsvis går information hand i hand med kunskap. Jag har valt att använda 

mig av både termen information och kunskap. Då jag menar att information samlas in 

och kunskap skapas utifrån den insamlade informationen. 

 

 

2 Akutmottagningens verksamhet och flödesarbete 
 

Det som gjorde mig nyfiken på akutmottagningens sätt att delge information var deras 

relativt nyimplementerade arbetssätt. Det går ut på att minska väntetiderna för patienten 

och få en bättre arbetsmiljö för personalen. I förlängningen generar det en mer 

engagerad personal vilket i sin tur gynnar organisationens effektivitet. År 2007 

påbörjades det nya arbetssättet, med ett tydligt mål från sjukhusledningen, att skapa en 

mer effektiv vårdprocess.  

 

Det primära är att minska resursslöseriet d v s att patienten snabbt får hjälp och blir 

bedömd utifrån sina symtom. Endast prover och undersökningar som är absolut 

nödvändiga för att fastställa diagnos blir aktuella. Patienten möter en första kontakt med 

en sjuksköterska, i undantagsfall en undersköterska, en så kallad flödessköterska. Hon 

är spindeln i nätet och håller ordning på patientkön och vilka patienter som är iväg på 

provtagning och undersökning. När patienten är inskriven slussas denne direkt över till 

ett vårdteam i ett av mottagningsrummen. Där väntar läkare, underläkare och 

sjuksköterska för att göra en första bedömning. Det nya, i och med förbättringsarbetet, 

är bland annat att en specialistläkare är med redan i en första kontakt med patienten. 

Därmed elimineras risken att behöva berätta sin sjukdomshistoria mer än en gång samt i 

ett tidigt skede ställa rätt diagnos. En tidig kontakt med hög kompetens avhjälper också 

onödiga provtagningar och undersökningar vilka både kan vara kostsamma och helt 

onödiga.  

 

De flödesprinciper akutmottagningen arbetar efter är att länka, visualisera, 

standardisera, takta och att pröva.  

 

Jag ska här närmare förklara vad de olika principerna innebär. När en patient kommer in 

akut för vård bör de moment som behövs för att bedöma och behandla länkas samman i 

en kedja utan onödiga moment som stoppar upp eller sinkar processen. Det vårdteam 

som arbetar bör alla ha en överblick över var deras kolleger befinner sig och snabbt 
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kunna bilda sig en uppfattning om var alla patienter är i vårdkedjan. Det kallas för att 

visualisera situationen. I möjligaste mån bör arbetssättet också vara standardiserat, att 

vid en viss typ av åkomma hos en patient följa en viss typ av arbetsflöde, det minskar 

behovet av kommunikation och dokumentation. Självklart kan inte allt ske i samma takt 

på en akutmottagning, då olika saker tar olika lång tid. Flödessköterskan är den person 

som främst ser till att det hålls en jämn takt genom hela vårdkedjan för patienterna. Det 

ska inte gå för långsamt, men det ska inte heller gå för fort, vilket kallas att takta.  

 

Alla de steg som finns här är självklart en vision och rekommenderade mål till hur det 

bör gå till. Det är fortfarande långt kvar tills hela akutmottagningens 7 akutkliniker 

arbetar efter det nya förbättringsarbetet fullt ut. Förbättringsarbetet går också ut på att 

ständigt ompröva och förbättra olika moment. Ett av de viktigaste momenten i 

flödesprocessen är att testa, utvärdera och testa igen.
1
 Här kommer de 

förbättringsgrupper in i bilden som har till syfte att utvärdera och initiera nya 

arbetsmetoder som finns på akutmottagningens alla kliniker. Det är en ständigt 

pågående diskussion. Förbättringsgruppen rapporterar till sjukhusledningen samt till sin 

egen klinik. Det har per automatik blivit så att klinikansvarig på varje akutklinik även 

har tillfrågats att vara med i sin kliniks förbättringsgrupp. Det finns, enligt 

vårdenhetschefen, inget rullande schema för medlemmar i förbättringsgruppen. De byts 

ut när det finns ett behov av det. I förbättringsgrupperna är alla förekommande 

yrkeskategorier representerade, allt från läkare, undersköterskor till sjuksköterskor. Det 

finns även en flödesledare i varje grupp, som leder förbättringsarbetet framåt. I nuläget 

är flödesledaren alltid en läkare.  

 

Nedan ser vi en figur som redovisar alla akutmottagningens akutkliniker samt de fem 

intervjuades befattning och kliniktillhörighet. Akutmottagningen består av 7 

akutkliniker. Varav jag intervjuat personal från 3 av dessa kliniker, Infektion, medicin 

och kirurgkliniken. Varje akutklinik har en förbättringsgrupp som består av fem till sju 

personer beroende på klinikens storlek. På varje berörd akutklinik redovisas även antalet 

personal för varje förbättringsgrupp. Det speglar även berörd akutkliniks storlek vad 

gäller tillströmning av patienter samt personalstyrka. Infektion är den minsta kliniken 

och medicin den största. ( se tabell nedan) 

 

  

                                                 
1
 http://www.karolinska.se/OM/Om-sjukhuset/Strategiskt-utvecklingsarbete/  

[2010-10-06] 
 

http://www.karolinska.se/OM/Om-sjukhuset/Strategiskt-utvecklingsarbete/
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Tabell 1. 

  Akutmottagningen  

 

Samtliga 7 Akutkliniker   Akutkliniker berörda i studien 

Infektion Infektion- 1 intervjuad undersköterska tillika 

klinikansvarig. Förbättringsgrupp (3 pers) 

Medicin Medicin – 1 intervjuad sjuksköterska. 

Förbättringsgrupp (5-7 pers) 

Kirurg Kirurgi – 1 intervjuad sjuksköterska samt 1 

intervjuad läkare, fd flödesledare. 

Förbättringsgrupp (5-7 pers) 

Neurologi   

Ortopedi  

Barnmedicin  

Öron, -näsa -hals  

    1 intervjuad vårdenhet 
  (övergripande chef  för medicin och infektionsakutens kliniker) 
 

     

I flödesgruppen analyseras först nya arbetssätt innan de presenteras för sin personal på 

respektive akutklinik. Förbättringsgruppen är aktivt delaktig som innovatörer till att 

hitta nya arbetssätt och rutiner. Syftet med förbättringsgruppernas arbete, enligt en av 

vårdenhetsceferna ,är att skapa förutsättningar för en så bra och säker patientvård som 

möjligt [2010-03-10]. Flödesgruppen med flödesledaren som representant rapporterar 

till sjukhusledningen, en gång per månad.  

 

Sjukhusledningen består av sjukhusdirektören, divisionschefen (i det här fallet 

akutdivisionen) verksamhetschefen på den berörda flödesgruppens klinik samt första 

linjens chefer, vårdenhetschefen. Sjukhusledningen har högsta budgetansvar och 

beslutar om förbättringsgruppernas olika förslag. Om de är ekonomiskt genomförbara 

och går i linje med det pågående förbättringsarbetets visioner eller inte. 

Vårdenhetschefen menar att de outtalat arbetar nerifrån och upp. De flesta förslag 

kommer nerifrån förbättringsgrupperna som sedan prövas hos sjukhusledningen. 
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Informationsgången mellan medarbetare, flödesgruppen och sjukhusledningen går som 

följer:  

 

Tabell 2.   Flödesarbetets rapporteringsgång 

Medarbetare (på de respektive akutklinikerna kommer med sina förslag på 

förbättringar, via tipstavlor möten mm.) 

↓ 

Klinikansvarig/vårdenhetschef 

↓ 

Flödesledaren (chefen över förbättringsgruppen rapporterar informationen till 

ledningen på inplanerade månadsmöten.) 

↓ 

Sjukhusledningen 

↨ 

Därefter information tillbaka från sjukhusledningen till: 

↓ 

Flödesledaren 

↓ 

Klinikansvarig/vårdenhetschef 

↓ 

Medarbetare 
 (Modell baserad på intervju med vårdenhetschef [2010-03-10]) 

 

 
 

 

3 Metod 
 

Delning av information bör studeras i sin kontext då det kan se olika ut beroende på 

sammanhanget. En fallstudie är därför att föredra som metod då min undersökning både 

fokuserar på ett skeende d v s akutmottagningens förbättringsprocess och en social 

grupp, vårdpersonalen (Merriam 1998, s. 24). Informationshantering är till stor del 

situationsbetingat om man studerar information utifrån det syfte jag valt. Det kan 

förklaras av att det förbättringsarbete jag studerar är pågående och som Merriam skriver 

faller det därför under ett nutida skeende (1998, s.23).  

 

Fallstudien passar också bra in då jag snarare inriktar mig på att upptäcka, tolka och få 

insikt om hur information delas än att pröva en hypotes (Merriam 1998, s. 25). Fokus 

ligger på hur det sociala kapitalet ter sig i förhållande till akutmottagningens 

förbättringsarbete. En fallstudie kan vara, menar Merriam, inriktad på att praktiskt se på 

ett problem ur ett småskaligt perspektiv i en vardag  (1998, s. 26). Det är ytterligare ett 

skäl till att välja fallstudien. Då akutmottagningens förbättringsarbete i allra högsta grad 

utformats för att hantera och underlätta återkommande vardagliga problem.   

 

Den akutmottagning jag valt att studera närmare har kommit halvvägs i sin 

förändringsprocess, med att ständigt förbättra och se över sina arbetsmetoder i ett så 

kallat flödesarbete [se kap 2 och 6 ] för en mer utförlig beskrivning av organisationen 

samt flödesarbetet. 
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Jag har, som tidigare nämnts, utgått från Gunilla Widén-Wulffs forskning i The 

Challenges of knowledge sharing in practice från 2007, därifrån  har jag hämtat 

merparten av de referenser som  ligger till grund för min studie. Dessa, främst artiklar, 

har jag funnit genom Bibliotekshögskolans i Borås gedigna utbud av databaser via 

webben. Jag har även tagit hjälp av Widén – Wulffs intervjuschema för att på olika sätt 

komma åt individers sätt att dela information (2007, s.55). 

 

3.1 Urval av respondenter 
 

Jag har valt att intervjua en vårdenhetschef, i grunden sjuksköterska, tre klinikansvariga, 

varav två sjuksköterskor samt en undersköterska och en före detta flödesledare, läkare 

till professionen. De är alla med i sin respektive kliniks förbättringsgrupp som förklaras 

närmare i [ kap 2]om akutmottagningens organisation. Syftet att alla intervjuade ingår i 

eller har stark koppling till akutmottagningens rådande förbättringsarbete samt de olika 

yrkesprofessionerna är ett medvetet val. Då min studie främst utgår från 

informationshanteringens problematik runt det nya förbättringsarbetet där även alla 

yrkesprofessioner är representerade. Urvalet av respondenter är baserat på personlig 

kännedom  (Merriam 1998, s.63). Främst då av min kontaktperson på 

akutmottagningen, med viss önskan från min sida om skillnader i yrkeskategorier samt 

olika klinikers representation. Jag har dock haft svårigheter att få ett större underlag av 

respondenter, som önskat från min sida. Då en akutmottagnings vardag består av ett 

pressat schema och oförutsedda händelser.  

 

3.2 Genomförande av intervjuer 
 

Jag har, som nämnts ovan, tagit del av Sharan B Merriams, Fallstudien som 

forskningsmetod (1998), för att bena ut och få vägledning i mitt metodval. Min tanke 

med fallstudien som metod är att vid intervjuer har du en direkt interaktion med 

respondenten och du kan lätt ställa följdfrågor.  

 

Jag har även tagit hjälp av Forskningshandboken (2009) av Martyn Denscombe för en 

förståelse av den semi -strukturerade intervjuformen, vilken ligger närmast min 

intervjuform. Jag har vid mina intervjutillfällen haft en färdig lista med frågor, men 

respondenten har haft ett stort utrymme för att utveckla sina idéer och ge mer utförliga 

svar på ställda frågor. Vid semi- strukturerade intervjuer är respondentens synpunkter i 

fokus. Det finns en villighet att låta respondenten förklara och formulera sig utifrån sina 

egna ord. Det är en mer framgångsrik metod till att få svar på mer komplexa frågor 

(Denscombe 2009, s. 234f). Vid en strukturerad intervjuform har respondenterna ett 

gemensamt språk och intervjutillfällena är likvärdiga i sin kontext (Merriam 1998, s. 

88). Det är samma intervjufrågor till alla respondenter exklusive vårdenhetschefen på 

grund av hans profession som administrativ chef [se bilaga 2]. Alla respondenters svar, 

inklusive båda pilotintervjuernas, är integrerade i resultatredovisningen [kap. 6]. 

 

Alla intervjuer är inspelade på en bandspelare och därefter transkriberats. Intervjuernas 

längd har varierat mellan 40-45 minuter, med undantag för f d flödesledarens intervju 

som endast var 25 minuter, p g a tidsbrist från respondenten. Intervjuerna utfördes på 

plats, i akutmottagningens fikarum. Jag började med två pilotintervjuer som föll väl ut 
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och kunde här se att det fanns material att hämta. Pilotintervjuerna gjordes på en av 

vårdenhetscheferna samt en klinikansvarig undersköterska.  

 

Mina intervjufrågor [se bilaga 1 och 2] är fritt tagna ur Widén-Wulffs intervjuschema 

(2007). Jag har utifrån frågor om organisationens struktur, samarbete, 

informationshantering och gruppidentitet velat se hur akutmottagningen delar 

information och då främst utifrån dess förbättringsarbete. Det kan bland annat belysas 

utifrån hur löpande information struktureras (på de berörda akutklinikerna) i syfte att 

skapa ett mer kommunikativt och effektivt arbetssätt. 

 

Fokus vid intervjuerna ligger medvetet på det sociala kapitalet, där värderingar, 

normer, nätverk och tillit är i fokus. Widén-Wulffs tabell the narrow context of 

information sharing är en bra utgångspunkt för riktningen på intervjufrågorna (s. 24). 

Det betyder, fritt översatt, delning av information satt i ett sammanhang utifrån olika 

synvinklar.  

 

 

3.3 Genomförande av analys 
 

I analysen använder jag mig av Widén- Wulffs teori om det sociala kapitalet genom att 

placera in akutmottagningens organisation i de olika aspekterna, Tillit, Nätverk, Timing, 

Motiv, Kunskap. Med de tre övergripande dimensionerna, struktur, innehåll och 

relationer. Aspekterna timing och kunskap har jag medvetet bakat in i deras tillhörande 

dimensioner. Då de inte är lika omfattande textmässigt som de övriga aspekterna. Jag 

vill genom min fallstudie få fram attityder och uppfattningar bland personalens syn på 

information. Min fallstudie kommer att vara beskrivande, deskriptiv och kan då visa på 

att flera faktorer spelar in vid ett resultat, det vill säga dess komplexitet.  

 

Min metod är att samla in, organisera och interagera insamlad empiri, med mina teorier. 

Därigenom komma fram till någon form av slutresultat. Merriam menar att detta är en 

vanlig väg att gå för att samla in sin informationsbas vid en fallstudie (1998 s. 21). 

 

  

3.4 Reflektioner av metoden 
 

Verkligheten är tolkningar av vad vi ser (Merriam 1998, s. 53). 

I min studie har jag stött på flera felkällor, bland annat att det flödesarbete jag vill 

studera är en pågående process. Jag har inte varit med vid processens början, inte 

kommer jag heller följa flödesarbetets fortsatta utveckling. Jag gör en djupdykning ner i 

deras pågående processarbete och tar del av både skriftligt material och dokument från 

World Wide Web om den valda akutmottagningens verksamhet som komplement till 

mina intervjuer. Jag är, i mina intervjuer, hänvisad till ett få antal utvalda personers 

tolkning och värdering av hur de ser på flödesarbetet på akutmottagningen. Det kommer 

alltid att finnas utrymme för tolkning och skevhet i en studie, då vi har med människor 

att göra.  

 

Både min förförståelse och mina subjektiva tolkningar som forskare men också mina 

respondenters tolkning av sin verklighet måste tas i beaktande. För att motverka 

skevheten och tydliggöra fallstudiens eventuella brister, gäller det att vara kritisk om sin 
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och respondentens påverkan på arbetet (Merriam 1998, s.25). Det är dock omöjligt att 

helt eliminera det subjektiva vid en metod som fallstudien (Merriam 1998, s.53).  

 

 

 

4 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
 

Problematiken kring hur information delas förknippas av flera vetenskaper utifrån just 

begreppet, det sociala kapitalet. I detta avsnitt redogörs för tidigare forskning om det 

sociala kapitalet och att dela information som kan vara av värde för mitt syfte och 

frågeställning. Avsnittet avslutas med en översikt och ett resonemang kring nutida och 

pågående forskning inom ämnet.  

 

När jag började söka efter tidigare forskning inom ämnet information, att dela 

information och det sociala kapitalet inom B & I, var det inte helt lätt. Det jag främst 

fann inom ämnet var magisteruppsatser, till övervägande del, skrivna under 2000-talet. 

Den tidigare forskningen inom främst det sociala kapitalet fann jag inom ämnet 

ekonomi och teknologi samt i viss mån filosofi. Denna forskning har främst varit 

inriktad på resultat och det sociala kapitalet som resurs för att nå framgång. Jag tangerar 

detta även i min studie men inte ur en aspekt av framgång i kassaintäkter, utan ur ett 

vidare perspektiv. 

 

Däremot finns det ett antal studier inom B & I som behandlar informationshantering i 

organisationer, för skapandet av kunskap som en hjälp att driva en organisation framåt. 

Bland dessa kan nämnas Chun Wei Choo som har skrivit åtskilliga texter inom ämnet 

som; Information management for the intelligent organization (2002) och The knowing 

organization (2006). Den senare texten är i gränslandet av problemen kring det sociala 

kapitalet. Choo är dock mer inriktad på den lärande organisationen, en aspekt som jag 

valt att inte ta upp i min studie. Däremot resonerar Choo omfattande kring den tysta och 

explicita kunskapen. Den tysta kunskapen har jag i min studie nämnt och det är en 

intressant aspekt att nämna i samband med det sociala kapitalet och vad för information 

som delas. Men det är inte en bärande orsak för min problematik kring att dela 

information, varför den valdes bort som bärande aspekt. 

 

Bonnie Cheuks fallstudie; Delivering business value through information literacy in the 

workplace (2008) visar en intressant aspekt av ämnet information management. Cheuk 

verkar inom ämnet information management. Här studerar hon 

informationskompetensen som en värdefull resurs utifrån en verklig organisation 

(Cheuk 2008). Cheuk menar att medarbetares gemensamma informationskompetens kan 

höja produktiviteten och kunskapen inom en organisation. Det uppnås genom att skapa 

en kultur av starkt interagerande av information och kunskap (Cheuk 2008, s.142). 

Cheuk tar även upp problematiken om informationsöverflödet som många företag har 

problem med idag, behovet att sovra i all inkommande information. Det har jag valt att 

inte gå djupare in på. Men det kan nämnas som en aspekt att forska vidare om och att 

för tekniker och organisatörer finna lösningar på. 
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Jag vill också nämna Wenger, McDermott & Snyders forskning; Cultivating 

communities of practice (2002). Där de definierar vad en grupp med ett gemensamt mål 

kan uppnå genom en samlad kompetens och vilja att interagera:  

 
 Communities of practice are groups of people who share 

 a concern, a set of problems, or a passion about a topic, and who 

 deepen their knowledge and expertise in this area by interacting 

on an ongoing basis (s.4). 

 

Wenger, McDermott & Snyders text är viktig för kommande forskning, då de tydligt 

belyser betydelsen av interagerandet som en framgång för att dela information och 

skapa kunskap (2002, s. 6f). Deras forskning är dock alltför inriktad på ekonomisk 

framgång för att passa in som bärande forskning för mitt teoretiska ramverk. 

 

När det gäller de teoretiker som är bärande för denna studie finns Don Cohen & 

Laurence Prusaks; In good company: how social capital makes organizations work 

(2001). De menar att det sociala kapitalet inte alls är en ny företeelse, men att det inte 

blev belyst förrän informationsålderns intågande. Det härstammar menar de ända från år 

1916, då begreppet skriftligen omtalades i ett sammanhang om ett skolcenter. Sedan 

dess har begreppet, genom främst sociologer, införlivats i den akademiska terminologin 

(Cohen & Prusak 2001, s. 4). Det sociala kapitalet, menar de bygger på tillitsfulla 

relationer mellan medarbetare och då i alla förekommande nätverk eller grupper som 

finns i en organisation (Cohen & Prusak, 2001, preface x) Cohen & Prusak ser vidare 

det sociala kapitalet ur aspekten där individen är satt i ett större sammanhang för att 

kunna lyckas. Hur mycket kompetens och kunskap en individ än kan tillägna sig, kan en 

organisation inte lyckas utan samarbete och interaktion mellan medarbetarna. Och att 

medarbetarna känner tillit och respekt för varandra (Cohen & Prusak 2001, preface ix).  

 

Professor Gunilla Widén- Wulff  är en av forskarna vid Åbo universitet inom ämnet 

informationsförvaltning, och är en av nutida aktiva i studiet av det sociala kapitalet 

inom B & I.  Hon har i sina studier ägnat en stor del åt problematiken kring hur 

information delas i olika typer av organisationer mellan medarbetare (Widén-Wulff 

2004;30;448, s. 449). Och har under sin mångåriga forskning successivt utvecklat sin 

teori kring vad ett socialt kapital har för inverkan på en organisation . 

 

 I allra högsta grad verkar nätverk för delning av information och kunskapsutbyte, av 

redan tillägnad och bearbetad kunskap genom interaktion mellan individer. På så sätt 

kan det bära frukt till ytterligare nya lösningar på hinder, förbättringar eller konflikter 

som kan finnas i en organisation. Det blir därför allt viktigare i vårt 

informationssamhälle att ha medarbetare i en organisation som har en öppen inställning 

till att dela och få information. För att om möjligt uppnå ett högre mål eller vision.  

 

I dagens informationssamhälle är därför det sociala kapitalet en viktig del till att 

individer faktiskt delar information mellan varandra (Widén-Wulff 2007 s. 30).  

Viljan och förmågan till att ha en god informationshantering beror till stor del på vilken 

typ av organisation det är samt ledarskapet. Information är i dagens samhälle, som 

nämnts tidigare, hårdvaluta. Organisationer och företag inser allt mer värdet av att dela 

information. Det krävs dock att ledningen är med och aktivt skapar en öppen 

informationskultur tillsammans med sina medarbetare. Cohen & Prusak går emot 

tidigare forskning där individen ensam är den centrala resursen och sätter in det sociala 

kapitalet i ett vidare perspektiv. Där förståelse för hur interaktion och samarbete med 
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medarbetare på alla förekommande nivåer i en organisation är en förutsättning för att 

uppnå mål och visioner i densamma. De vill skapa konkreta verktyg för hur det sociala 

kapitalet kan vara med och stärka en organisations framgång både kunskapsmässigt och 

vinstmässigt (Cohen & Prusak 2001, preface x).  

 

 

5 Teori 
 

För att kunna tolka hur information delas och varför är det avgörande att kunna ta reda 

på hur individer i olika situationer kommunicerar olika typer av information (Widén-

Wulff 2007, s. 4f). Begreppet och innebörden av det sociala kapitalet som ska redogöras 

för här, har - under de senaste åren - vunnit mark inom området Information 

Management. För att få en förståelse för forskningsämnets släktskap med B & I ämnet 

kan vi göra en kort återblick i historien. På 1980-talet var  Information Management 

(IM) av en del forskare menar, Maceviciute & Wilson i sin artikel, ett område inom 

biblioteksvetenskapen; The development of the information management research area 

(2001). Över tid har IM inom B&I förknippats med den ekonomiska aspekten av att 

hantera information samt med olika former av tekniska lösningar på att hantera 

information och nätverkande på webben. Idag är IM en av flera olika riktningar inom 

B&I ämnet, som en del i en alltmer tvärvetenskaplig forskning (Maceviciute & Wilson 

2001). 
 

 

5.1 Det sociala kapitalet 
 

Hur information delas är starkt förknippat med hur strukturer och relationer ser ut i en 

organisation (Widén-Wulff 2007, s. 19). Här kan ramverk som det sociala kapitalet vara 

ett verktyg till att urskilja mönster i hur och varför individer interagerar med varandra. 

Och vad som gör att de delar information i vissa grupper men inte i andra (Cohen & 

Prusak 2001, s.3) Ett ändamålsenligt socialt kapital kännetecknas av menar Cohen & 

Prusak en hög nivå av tillit, stabila nätverk och gemensamma mål i en organisation 

(2002, s. 4). Vinsten av att ha alla med sig och att alla ser ett värde i att arbeta 

tillsammans mot ett gemensamt mål, främjar både individen och en organisations 

framgång. Cohen & Prusak menar samtidigt att en organisation även kan vinna på 

enstaka individers nätverkande för att se avtryck i det stora hela (2002, s.4).  

 

Jag ska här fördjupa mig vidare i hur information delas i en organisation utifrån det 

sociala kapitalets dimensioner. Widén-Wulff benar ut problematiken kring det sociala 

kapitalets betydelse för att dela information och skapa ny kunskap (2007, s.5). Jag 

ämnar också fördjupa mig i de delar som är centrala för hur information och kunskap 

delas i en organisation (Widén-Wulff 2007 s. 41). Jag använder främst tre av det sociala 

kapitalets olika dimensioner med förklarande attribut av Hazleton & Kennan (2000).  
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Tabell 3.   Det sociala kapitalet    

Dimensioner Socialt kapital Attribut inspirerat av 

Hazleton &Kennan, (2000) 

Sammanhanget 

Strukturen  

 

Nätverk 

Timing 

Hur delas information? 

När delas information? 

Innehållet Kunskap 

 

 

Vad för information delas? 

Relationella Motiv 

Tillit 

Normer, Identitet 

Vem delar information? 

Varför delar människor 

information? 
    (ur Widén-Wulff  2007, s. 41) 

 

 

Det är dock inte vattentäta skott mellan dessa tre dimensioner. Utan som Widén-Wulff 

skriver; är det svårt att inte ta hänsyn till det sociala kapitalets alla olika delar vid 

problematisering av en av dimensionerna. De flyter in i varandra (2007, s. 147f). Det är 

en av anledningarna till att jag valt det sociala kapitalet som teoretiskt ramverk. Det 

sociala kapitalet kan med dess olika dimensioner visa på hur en organisation svarar upp 

mot ett allt större behov av att hantera information och kunskap på ett effektivt sätt. 

Idag, menar Widén-Wulff, vet vi att den sociala interaktionen människor emellan är av 

stor vikt för hur en organisation delar och skapar ny information och kunskap (Widén-

Wulff 2007, s. ix).    

 

Ett starkt socialt kapital i en organisation, det vill säga en tillitsfull dialog mellan 

medarbetare, kan vara en dörröppnare till att dela information och kunskap (Widén-

Wulff 2007, s. 28). Ett socialt kapital måste förstås utifrån sitt sammanhang och med de 

individer som finns i en organisation eller ett nätverk. Widén-Wulff menar att hon med 

det sociala kapitalet vill visa på värderingar, normer och nätverk (Widén-Wulff 2007, s. 

30). Ett socialt kapital kan ta form först när en arbetsgrupp länkas samman och skapar 

gemensamma band som för dem mot målet. (Widén-Wulff 2007, s.49ff). 

Det kan vara att som anställda arbeta för sitt företags eller organisations gemensamma 

mål. När en grupp individer i en organisation har en stark tilltro till varandra och 

varandras olika kompetenser - är det en del av ett socialt kapital. Individerna som grupp 

i en organisation stärker förmågan att nå organisationens mål eller visioner (Thomas-

Hunt 2003, s. 576). 

 

 

5.2 Strukturen 

 
Vi börjar med att beskriva den första dimensionen, strukturen , som kan identifiera ett 

starkt eller svagt socialt kapital. I en organisation bör man ha de flesta medarbetarna 

med sig för att det ska bli framgång. Men man kan inte begära att alla medarbetare är 

lika entusiastiska att bidra till ett starkt socialt kapital.  
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Men om flertalet samarbetar och strävar mot samma mål kan det uppstå dynamiska 

möten och medarbetare kan växa och utvecklas.  

 
No man is an island, entire of itself; every man is a piece of the 

continent, a part of the main.  

- John Donne 

 
 (citat av John Donne ur Cohen & Prusak 2001, s.1) 

 

Ett talande citat om att framgång skapas först när varje individ kommer i interaktion 

med andra. D v s en helhet skapar bättre förutsättningar att utvecklas framåt både för 

individen och för organisationen. Därför är det intressant att se hur nätverk i en 

organisation fungerar. Det kan ge signaler hur individer delar information och 

interagerar med varandra (Widén-Wulff 2007, s.18ff). Genom att studera dessa nätverk 

och olika grupperingar på en mikronivå kan vi få en bild av hur en organisations 

struktur fungerar på ett större plan.  

 

Widén-Wulff sammanställer tre viktiga komponenter från flera olika källor som visar på 

hur ett informationsbeteende kan se ut i olika nätverk. Nätverk skapar strukturer. Tittar 

man lite närmare på strukturen, menar Widén-Wulff, kan faktiska 

informationsbeteenden mellan människor synliggöras. De mönster som synliggörs kan i 

sin tur belysa hur olika grupper når olika mål på olika sätt (Widén-Wulff 2007, s.19).   

 

 

Mönster av informationsbeteende i en organisation.  

Tabell 4.  Gruppidentitet   
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 

(Mönster av informationsbeteende ur Widén-Wulff 2007, s. 15) 

 

Individerna i ett nätverk eller team väljer vad de ska dela för information samt med vem 

de ska dela informationen. I syfte att nå uppsatta mål (Widén-Wulff 2007, s. 15,18). 

Widén-Wulff menar vidare att mixen av både experter och icke-experter i ett team är 

nödvändigt. Värdet av olika kompetenser ger en större dynamik till att lösa problem och 

komma på nya kreativa lösningar. Både experten och den mer kommunikativa typen av 

individ behövs. Motiven till att utbyta information är också starkt förknippat med 

användning av information och informationskällor samt individens egna erfarenheter, 

roll i teamet, nätverk och tillgänglighet till information (Widén-Wulff 2007, s. 15f, 18). 

 

5.3 Innehåll 

 
En av de tre dimensionerna som ett socialt kapital utgår ifrån, enligt Widén-Wulffs figur 
[se avsnitt 4.1, tabell 2] är innehållet. Eller mer konkret hur och vad för kunskap som 

Roller Access 

Status Tillgänglighet 

Erfarenhet Tillit 

  Struktur/Nätverk  
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delas i en grupp eller en organisation. Det är en stor del i skapandet av ett socialt 

kapital. Där ett starkt socialt kapital kan vara en viktig del i att stärka en organisations 

driv framåt och vilja att dela information. Det i sin tur främjar organisationens mer 

övergripande mål och riktning (Widén-Wulff 2007, s.33f, 49f). 
 

Det finns olika sätt som kunskap delas på, Hazleton & Kennan skissar upp fyra olika 

kanaler som främjar delning av information: informationsutbyte, problemsökning, 

beteendereglering, konflikthantering (Hazleton & Kennan 2000, s. 83). Davenport 

menar också att i dagens organisationer finns många fler kanaler till att dela information 

och kunskap på. Det finns allt från mejl, intranät, telefon samt möten ansikte mot 

ansikte ( Davenport 2000, s.147).  

 

Informationsutbyte menar Hazleton & Kennan är förmågan att i en organisation samla 

in, tolka, organisera, lagra och dela kunskap. Men även att ha en fungerande strategi för 

hur ett ständigt pågående informationsflöde bör hanteras. Annars tappar man bort den så 

viktiga dialogen som behövs för att kunna upptäcka både den tysta och explicita 

kunskapen. En organisation med en väl fungerande strategi har en stark tillit. Tilliten är 

en förutsättning för ett kunskapsskapande. Skapandet av kunskap uppstår genom 

dynamik och interaktion mellan individer. Här under faller även förmågan till att se och 

upptäcka problem. Med en dynamisk och pågående dialog kan problem identifieras och 

lösas på bästa sätt (Hazleton & Kennan 2000, s.83). 

 

Men det är inte sagt att alla i en organisation alltid bör vara sams. För att skapa en 

dynamik måste ifrågasättanden kunna göras för att vara säker på vad man håller på med. 

Därför behövs konflikthantering som en viktig ingrediens, att mer objektivt se på sin 

organisation lite med andra ögon. Men det är av vikt att inte ifrågasättandet blir satt i 

system. Det är en konst att motivera alla sina medarbetare att det vi gör är bra (Hazleton 

& Kennan 2000, s.83). Framför allt när det betyder förändringar som berör den enskilda 

medarbetaren. Det kan få en organisation desillusionerad och det kan bli en stress bland 

övriga medarbetare. De mål och visioner som satts upp av ledningen bör gälla så länge 

det gynnar organisationen och att medarbetarna utvecklas.  

 

 

5.4 Relationerna  
 

Hur information delas i en organisation är sammantaget mycket beroende på hur 

människor interagerar med varandra samt de mer sociala relationerna mellan 

medarbetare. Ett socialt kapital behövs för att människor ska vilja dela information.   

Det stärker giltigheten i den kunskap som delas och stärker banden mellan individer 

som kanske annars skulle stått utanför den sociala strukturen (Widén-Wulff 2007 s. 28). 

 

En starkt sammansvetsad organisation har en kollektiv tillit som bygger på en 

organisations mer generella inställning till att ha förtroende för varandra (Cohen & 

Prusak 2001, s. 35) Här finns det också större möjligheter för den enskilda individen att 

växa i en organisation där tilliten till sina medarbetare är större. Man har en tro att alla 

arbetar för organisationens bästa (Widén-Wulff 2007, s.40).  

 

För att på ett så tydligt vis som möjligt bena ut hur en organisations personal interagerar 

med varandra bryter vi ner Hazleton & Kennans olika attribut, som hör till de tre 

dimensionerna, i ett antal frågeställningar  (Widén-Wulff 2007, s. 41). 
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Tabell 5. 

Tillit Vem delar information? 

Nätverk Hur delar medarbetare information? 

Timing När delar medarbetare information? 

Motiv Varför delar medarbetare information? 

Kunskap Vad delar medarbetare för kunskap? 
   (ur Hazleton & Kennans attribut, Widén-Wulff s. 15,41) 

 

Delning av kunskap görs utifrån flera aspekter. Men en av dem är utifrån motiv. Det kan 

finnas skäl till att dela med sig av kunskap. Egna privata skäl, individens, eller sociala 

skäl, gruppens (Widén-Wulff 2007, s. 11). Identifikation, roller och status är med och 

formar en grupps identitet. Tillsammans med attityder, värderingar och en grupps 

samarbetsförmåga. Tyler och Blader (2001) har tittat på två olika modeller till 

motivation i en grupp. Om individer känner att de får något i utbyte av den specifika 

gruppens samlade kompetens motiverar det till att stanna kvar i gruppen och själv bidra 

med sin egen samlade kompetens. En individ kan motiveras av att vara kvar i ett 

sammanhang och även dela med sig av sin egen kompetens mot att få något i utbyte. 

När en individ investerar sin tid och sitt engagemang i en grupp så krävs något tillbaka. 

Även en förmåga till att följa regler och att arbeta för andra i en grupp är motiv till 

engagemang för en sak (Tyler & Blader 2001, s. 208). Tyler och Blader kallar denna 

motivationsmodell: investeringsmodellen. I den andra modellen motiveras individen i 

gruppen genom att definiera sig själva. Här är det gruppens intresseområde som står i 

fokus och vad som förenar gruppen. Individer söker sig till grupper som utstrålar hög 

status och stärker deras självkänsla och värde (Tyler och Blader 2001, s. 209).  

 

Hur grupper motiveras till att dela information är, menar jag, besläktat med Tyler och 

Bladers första modell. Där intresset att dela med sig av sina olika kompetenser är 

huvudmotivet. Samtidigt kan delar av den andra modellen, där den sociala identiteten är 

motivet, även finnas i en grupp där motivet övervägande är utbyte av kompetenser 

(Tyler och Blader 2001, s. 210). Tyler & Bladers resonemang om olika motiv kan 

förklaras utifrån [avsnitt 5.2 tabell 4]. 

 

Individen i en organisation kan med de motivmodeller vi ovan sett vara både en 

dörröppnare och ett hinder för delning av information. Vilken position individen har i 

en organisation spelar också en stor roll (Widén-Wulff 2007, s. 16). 

 

5.4.1 Tillit 

 

Tillit är, menar Widén-Wulff en förutsättning för att kunna dela information och 

kunskap med varandra. Tillit bygger på förväntningar, interagerande och individers 

beteendemönster. Vilken kunskap vi delar med oss av beror på vilken tillit vi har till 

andra människor och deras specialkunskaper (Widén-Wulff  2007, s. 20). En 

organisation som har en tradition av mycket nätverkande och av olika grupperingar har 

en bra grund att falla tillbaka på. Om det muntliga interagerandet fungerar väl - fungerar 

också den virtuella kommunikationen bättre. D v s mejlkontakt, skickade dokument 

över intranät med mera får en mer kommunikativ betydelse om det finns starka verkliga 

fungerande nätverk på en arbetsplats (Cohen & Prusak 2001, 179). Hur en uppgift tas 

om hand eller slutförs och vilken vägledning som finns visar om tilliten i en grupp 

faktiskt fungerar väl eller inte (Widén-Wulff 2007, s. 21f).   
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Inom kulturen i en organisation finns både möjliggörande mönster och situationer, 

likväl som barriärer till att dela information. Kulturella aspekter och invanda mönster 

och traditioner är starkt förknippade med tillit vilket behövs om information ska kunna 

delas på ett kreativt sätt. Organisationer uppstår genom att människor skapar, överför 

och vill förändra kunskap till framgång (Widén-Wulff 2007, s.11).Det är komplext att 

bygga upp tillit, det måste få ta tid.  Det finns flera aspekter att ta hänsyn till vid 

skapandet av tillit. Den bör byggas upp i en miljö av mycket interaktion. D v s, 

samarbete med andra människor. Det har också betydelse vilken roll och status 

medarbetarna har i ett nätverk eller i en grupp (Widén-Wulff 2007, s. 20f).  

 

Widén-Wulff menar att tillit är grunden till att vilja och kunna dela information, vare sig 

det är i den verkliga eller virtuella världen. Det är lätt att tala om tillit som en viktig 

ingrediens för en lyckad delning av information. Men det är desto svårare att faktiskt se 

om tilliten finns i en organisation. Det visar sig tydligast genom att se hur medarbetare i 

en organisation interagerar med varandra. Det har Widén-Wulff studerat i flera av sina 

studier, bland annat inom försäkringsbranschen samt hur olika expertorganisationer rent 

praktiskt förhåller sig till information (Widén-Wulff 2001; Widén-Wulff 2007). 

 

Tillit öppnar dörrar till att en organisation växer tillsammans med sina medarbetare. 

Tillit är grunden för en fungerande organisation. Men att lita blint på en organisations 

ledning för att ha ett starkt socialt kapital är inte ett mål i sig. En organisation mår bra 

av medarbetare som i någon mån ifrågasätter och ger sin syn på den riktning som valts 

(Cohen & Prusak 2001, s.38). 

 

5.4.2 Identitet 

 

En individs självbild och självkänsla kan både stärkas och försvagas beroende på 

sammanhang, vilken grupp man söker sig till eller ofrivilligt väljs in i. När en individ 

själv får välja söker hon sig till en grupp som stärker hennes självbild. Det har en grund 

i menar Tyler & Blader att individer söker sig till och är lojala mot den grupp som kan 

få dem att känna sig stark. En medarbetare som inte känner den positiva energin i en 

grupp tenderar att vara illojal (Tyler & Blader 2001, s. 209). 

   

 

5.5 Sammanfattning teoridelen 
 

Tillit till sina medarbetare och i de nätverk man verkar i är en grundläggande 

förutsättning för att det ska ske fruktbara samarbeten i en organisation (Widén-Wulff 

2007, s. 39). Det måste finnas ett förtroende för  att de tankar och idéer man har inte 

missbrukas. Dessa olika komponenter binder individer inom nätverk och ”communities” 

samman och gör det möjligt att genom samarbete utföra och skapa innovativa och 

framgångsrika beslut.  
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Widén-Wulff refererar till Cohen & Prusak där Fukuyama menar att det sociala 

kapitalet som binder samman grupperingar inom en organisation främst består av tillit, 

förståelse för varandra och gemensamma värderingar och beteenden (Widén-Wulff 

2007, s. 28; Cohen & Prusak 2001).  

 

  
 Social capital is the stock of shared resources which are accessed based   
 on relationships.  

 (Widén-Wulff 2007, s. 28) 

  

 

Widén-Wulff menar att det sociala kapitalet blir alltmer viktigt för att bygga en stark 

organisation. Kunskap ses även det som en av flera viktiga komponenter som omfattar 

det sociala kapitalet. Och främst då vid interagerandet hos ett nätverk är kunskapsutbyte 

en viktig del. Jag vill därför utgå från det sociala kapitalet i min uppsats vid studerandet 

av hur information delas på en akutmottagning. Widén-Wulff skriver att teorin om det 

sociala kapitalet är till stor vägledning när man vill upptäcka i vilka sammanhang 

information delas och hur de sammanhangen ser ut (Widén-Wulff (2007). Hon visar på 

en modell där vi kan se hur tre viktiga komponenter behövs för att skapa ett socialt 

kapital (s. 41) Strukturen i en organisation, både nätverk och timing är viktiga 

komponenter, så även relationer där tilliten är en viktig faktor som behövs för att 

delning av information ska kunna förekomma. Därefter sätts kunskapen in i ett 

sammanhang (Widén-Wulff, 2007, s. 42).  

  

 

 

6 Resultatredovisning 
 

I min resultatredovisning gör jag först en grundlig presentation av mina respondenter 

för en förståelse för deras roll och status i det pågående förbättringsarbetet. Och utifrån 

respondenternas svar sätts dimensionerna in i ett mer konkret sammanhang. 

Mina frågor presenteras utifrån en uppdelning som främst bygger på det sociala 

kapitalets olika dimensioner ; strukturen  , innehållet samt relationerna. se även [tabell 2 

samt intervjuschemat, i bilaga 1och 2]. Rubriksättningen av min resultatredovisning är i 

stort sett indelad i samklang med min analysdel för en följsam läsning och återkoppling. 

Jag har i redovisningen av mitt resultat valt att använda mig av citat från mina 

respondenter. Det ger en klarare och mer konkretiserad bild av vad mina respondenter 

vill få sagt. Min sista del i intervjuschemat är rubriken, mål. Denna rubrik har jag valt 

att behålla då mål är starkt förknippat med motivationen till att dela information.  

 

 

6.1 Inledning 
 

Min studies empiri bygger på fem intervjuer med olika ansvariga personer på tre av 

akutmottagningens sju kliniker;  medicin, infektion och kirurgkliniken samt en 

vårdenhetschef. [se kp 2] 

De har alla en fast punkt på sin klinik men alla tjänstgör också över klinikgränserna, 

beroende på varje kliniks personalbehov för dagen.  
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Initialt gjordes två pilotintervjuer för att se om en studie var genomförbar utifrån min 

utgångspunkt. Den ena pilotintervjun var med en vårdenhetschef varpå intervjufrågorna 

skiljde sig något från de övrigas, se [bilaga 2] Den andra pilotintervjun med en 

klinikansvarig undersköterska följer i mångt och mycket bilaga 1´s intervjuschema.   

 

I Intervjuschemat har jag använt mig av Hazleton & Kennans tre dimensioner, som 

behandlas mer djupgående i teorikapitlet. Men i korta drag kan ändå sägas att Hazleton 

& Kennans modell schematiskt visar de områden som intervjufrågorna bygger på 

(Widén-Wulff 2007, s. 41), [se även tabell 3, kapitel 4] för en mer utförlig beskrivning. 

Intervjufrågorna är numrerade och återfinns i bilaga 1. Pilotintervjuernas frågor är 

mycket snarlika de senare, varför svaren vid pilotintervjuerna utan problem kan vävas in 

i den övriga resultatredovisningen. Om det skiljer sig märkbart i frågeställning kommer 

det att tydliggöras i resultatredovisningen.  

 

För att få ett sammanhang i respondenternas svar och en så följsam återkoppling som 

möjligt, hoppar jag lite i strukturen av Hazleton & Kennans modell över det sociala 

kapitalets. Jag tar inte heller, i resultatredovisningen, konkret upp alla delar från 

modellen. Det diskuteras närmare i min analysdel.   

 

I grova drag kan nämnas att jag i resultatredovisningen utgått från Hazleton & Kennans 

nedbrutna frågor i förhållande till det sociala kapitalets dimensioner. En dissekering av 

de olika dimensionerna genom frågeställningar om hur, när och varför information delas 

samt vad för information som delas med vem görs. För en klarare översikt av min 

resultatredovisning bryter jag alltså ner de olika dimensionerna i större riktade frågor. 

Det gör det också lättare att visa på hur mycket de olika dimensionerna går i varandra 

samt det sociala kapitalets komplexitet. Widén-Wulff talar om svårigheten att särskilja 

de olika dimensionerna fullt och helt, då de är så sammankopplade i varandra. 

Nätverkens roll kan t ex inte diskuteras helt utan problematiken kring aspekter om tillit 

och motiv (2007 s. 42).  

 

Här nedan följer först en kort sammanfattning av de intervjuades position och bakgrund. 

I min resultatredovisning har jag valt att använda mig av fiktiva namn på mina 

respondenter för en mer följsam text. I övrig text har jag valt att endast benämna mina 

respondenters position och eventuella kliniktillhörighet. Vilket sjukhus jag valt att 

förlägga min studie till är dock känt, Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm. 

 

6.1.1 Presentation av de intervjuade 

 

Följande beskrivning av de intervjuade grundar sig på fråga 1-3 i intervjuschemats 

första del, om strukturen i organisationen. Alla mina respondenter tillhör olika kliniker 

på akutmottagningen. Undantaget är ”Susanne” och ”Magnus” som båda tillhör 

kirurgakutens klinik.  

 

”Lars” 

Lars är sjuksköterska och en av akutmottagningens vårdenhetschefer på främst 

medicinakuten och infektionsakutens klinik. Han har tidigare arbetat med liknande 

verksamhetsutveckling på annat sjukhus i Stockholmsområdet.  
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”Lotta”  

Lotta är klinikansvarig undersköterska som arbetar på infektionsakutens klinik.  

Hon är även en av två klinikansvariga på sin avdelning. För tillfället är Lotta ensam 

klinikansvarig på sin klinik. Lotta berättar att de är en av de minsta klinikerna på 

akutmottagningen, endast en undersköterska, läkare och en bakjour (läkare) i vårdlaget. 

Lotta är med i infektionsklinikens förbättringsgrupp. 

 

”Susanne”  

Susanne är sjuksköterska och numera klinikansvarig på kirurgakutens klinik.  Hon är en 

av de första som har en specialistutbildning i akutsjukvård på magisternivå. 

Hon har varit anställd på akutmottagningen i fyra år.  

Susanne har inget personalansvar utan är snarare spindeln i nätet för själva 

verksamheten. Hon är med och bedriver förändrings- och utvecklingsarbetet på framför 

allt sin klinik. Det kan vara allt från att vara med och ändra på en rutin till inskolning av 

ny personal.  

Susanne är med i kirurgakutens förbättringsgrupp. 

 

”Cecilia”  

Cecilia har som Susanne en sjuksköterskeutbildning samt specialistutbildning på 

magisternivå i akutsjukvård.  

Cecilia är klinikansvarig och har tjänstgjort på medicinakuten i drygt sex års tid.  

Även hon är med i förbättringsgruppen på sin klinik, medicinakuten.  

 

”Magnus”  

Magnus är läkare på kirurgakuten och har även en del av sin tjänst förlagd till 

kirurgavdelningen. Det är fallet för alla läkare på akuten, de roterar även på sina 

respektive specialistavdelningar. Han har varit verksam i flödesarbetet i cirka två år, 

men har nu valt att avsluta sitt engagemang. Han är fortfarande aktivt delaktig i 

flödesarbetet men är sedan februari 2010 inte aktivt med i en förbättringsgrupp. 

 

6.2 Strukturen   i organisationen 
 

I följande avsnitt följer ett antal frågor om de förbättringsgrupper som är själva navet i 

det pågående flödesarbetet. För att få en förståelse för hur förbättringsgrupperna ser ut 

och verkar. Varje akutklinik har en förbättringsgrupp som består av 5-7 personer från 

den egna akutkliniken; medicin, infektion eller kirurgakuten. Varje klinik har 1- 2 

vårdteam i tjänst på varje arbetspass. Ett vårdteam är de personer som praktiskt arbetar 

på golvet under ett arbetspass. De består alltid av en sjuksköterska, en undersköterska 

och en läkare. Det är alltså ca 3-7 personer i tjänst samtidigt på varje arbetspass. I 

förbättringsgruppen finns alltid en mer ansvarig medarbetare, så kallad flödesledare. I 

nuläget är alltid flödesledaren en läkare från den egna akutkliniken. 

Förbättringsgrupperna träffas ca 2 gånger per månad i 2-3 timmar varje gång.  

 

6.2.1 Förbättringsgrupperna 

 

Förbättringsgrupperna fungerar  i min studie som ett av det sociala kapitalets attribut. 

Nätverket som kitt för att hålla samman och driva en organisation framåt har ett socialt 

kapital. Om det är ett svagt eller starkt kapital diskuteras vidare i min analysdel.  
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En av de centrala frågorna i mitt intervjuschema har varit hur informationen delas, 

främst i förbättringsgrupperna. Men även i förhållande till den övriga organisationen för 

att få en större helhetsbild varför information delas eller inte. 

 

Vid svar på (fråga 3) hur den intervjuade kom med i förbättringsgruppen menade 

flertalet att det var en självklarhet då de var klinikansvariga, och därför i princip per 

automatik blev invalda i sin kliniks förbättringsgrupp. Men någon menade också att ett 

intresse för och en nyfikenhet till att förändra spelade in. 

 

Om vilka fördelar det kan vara att sitta med i en förbättringsgrupp (fråga 4) fanns det 

mycket att säga, att få förmånen att vara med och påverka är en av dem. Men i 

kölvattnet av fördelarna säger unisont alla intervjuade att det finns en klar baksida. De 

ses som underchefer på grund av sitt engagemang i förbättringsgrupperna samt 

därigenom ansvariga för alla förekommande förändringar på sina respektive kliniker, 

medicinakuten, kirurgakuten och infektionsakuten. 

  

Vid frågan om sammansättningen (fråga 5) i förbättringsgruppen redogörs det mer 

ingående i föregående avsnitt om akutmottagningens uppbyggnad. Det som dock kan 

nämnas är att i stort sett alla respondenter var nöjda med sin förbättringsgrupp och att 

det är bra sammansättning av olika yrkeskategorier. Någon ansåg att det var dålig 

uppslutning på mötena, speciellt från läkarnas sida (framför allt gästläkare). Men att 

verkligheten med hårt pressade scheman är svår att styra.  

 

En av de intervjuade menade att de hade haft problem med för stor omsättning i hennes 

förbättringsgrupp, vilket kan bero på att de är den största akutkliniken 

(medicinkliniken).  

 
 Vi har haft ganska stor rotation på personal [...] Det känns som 

 att det är de klinikansvariga som ska bära den här processen. 

 Mina kolleger är ganska nytillsatta i förbättringsgruppen, men de 

 är toppen. Det är bra när jag inte orkar. Vi fem från 

 omvårdnadsgruppen, klinikansvarig samt sen dom här två 

 tjejerna, fyra sjuksköterskor. Två läkare. 

 

Vid frågan om vilka värderingar som finns både i organisationen och i 

förbättringsgruppen (fråga 6) menar Cecilia att det länksystem ( se kapitel 5) som följer 

med förbättringsarbetet troligen aldrig fullt ut kommer att nås. Det finns stora glapp 

mellan teori och verklighet. Ett praktiskt exempel som Cecilia nämner är när en patient 

får vänta 1-2 timmar för att bli utskriven från akutmottagningen (6). 
  

Tanken är att du kommer till akuten, då kommer du direkt in på 

ett rum och vi tar blodtryck mm. När du är på lungröntgen tar vi 

emot en annan patient. Länkningen är att vi gör alla aktiviteter 

med dig samtidigt, vi håller inte på och letar efter grejer m.m. 

Men det svåra är när man ska avbryta för avslut av en tidigare 

patient. Då får tidigare patient  sitta och vänta i ca 1-2 timmar, 

även om den personen är klar för att gå hem. 

  

 

Så det här fungerar inte riktigt ännu blir min naturliga följdfråga. Nej säger hon och ”jag 

kan...ser inte riktigt att det någonsin kommer att fungera...” Denna problematik menar 

hon diskuteras ständigt i förbättringsgrupperna, men ”det är svårt att förena teorin med 

verkligheten”(fråga 6).  



 

   

21 

 

 

En av de intervjuade återkommer flera gånger till och vill påtala att det vi håller på med 

här, flödesarbetet, är beslut från ledningen, från SVU, strategisk verksamhetsutveckling 

(som redogjorts för i föregående kapitel). Hon menar att det är det vi måste hänvisa till 

vid kritik på förändringsarbetet. Det går inte menar hon att bara göra som man vill 

självklart får man tycka. Men igen, det är ett beslut uppifrån sjukhusledningen, det får 

man respektera. På en följdfråga till frågan om värderingar i organisationen om de haft 

några workshops eller möten för personal utanför förbättringsgrupperna. Blir svaret 

något svävande. Vi har en anslagstavla där det är fritt att sätta upp post-it lappar med 

sina synpunkter. Vi tar med oss dessa tyckanden och förslag till följande 

förbättringsgruppsmöte. Det har diskuterats menar samma intervjuade att ha en stående 

punkt på varje personalmöte som enkom rör förbättringsarbetet. Men de har inte riktigt 

kommit dithän ännu (fråga 6). En variant är att ha ett forum för all personal över 

klinikgränserna. Här tror jag, menar Susanne, skulle många bra gemensamma beslut ha 

möjlighet att komma fram (6).  

 

Vid frågan om det finns konflikter i förbättringsgruppen (fråga 7) som något tangerar 

föregående fråga om värderingar, var flera respondenter relativt hårda i sin kritik mot 

sina medarbetare. Där det på flera håll ansågs finnas en ”vi och dom känsla”. Det är inte 

så mycket konflikter inom förbättringsgruppen utan snarare med den personal som står 

utanför. Förändringar är plågsamt för de flesta menar Cecilia och det är inte 

”jättemånga” som tycker det är kul att ändra rutiner.  Magnus menar att man får stå till 

svars för oförtjänt mycket.  Han säger ”Man ljuger man bedrar man har en dold agenda 

och man far med osanning.” Han menar att det finns en misstänksamhet kring de som är 

med i förbättringsgruppen och de som står utanför.  

En av de intervjuade menar att de konflikter som kan uppstå snarare är från deras 

uppdragsgivare, SVU, de vill mer än gärna prata siffror och statistik (Cecilia). Vi i 

förbättringsgruppen står mellan SVU och våra medarbetare, och våra medarbetare är 

inte nöjda. Det är i jämförelse menar de flesta mycket högt i tak i förbättringsgrupperna 

mot klinikerna i övrigt. Vi kan vara oense om flera frågor och ” vi kan vara ganska 

högljudda ibland” menar Susanne, en av de klinikansvariga. Men när vi lämnar mötet 

har vi alltid kommit till någon form av koncensus. Man måste komma ihåg säger hon 

vidare varför vi gör det här flödesarbetet. ”Det här är inte för mig, det är för patienten”.  

 

Tanken är, menar Cecilia, att alla sju kliniker ska ha ett gemensamt arbetssätt som all 

personal på alla kliniker är införstådda med. I dagsläget har de olika klinikerna kommit 

olika långt i det pågående flödesarbetet. Därför får personalen lära sig olika arbetssätt 

beroende på vilken klinik de befinner sig på för dagen. Samtidigt pågår ständigt små 

förändringar för test av bättre arbetsrutiner, i linje med det nya flödesarbetet. Det skapar 

en frustration för den personal som går emellan de olika klinikerna på akutmottagningen 

Flera av de intervjuade menar att frustrationen är befogad. Men samtidigt att de som 

representanter för förbättringsgrupperna får stå till svars för alla typer av förändring.  

Vilket flera upplevde som orättvist och pressande. Cecilia tydliggjorde det genom att 

säga att det är kul att kunna påverka. Men, ”ibland kan jag tycka att det skulle vara så 

himla skönt att inte behöva vara med, för man får stå till svars för förändringar som 

införs” Det var flera av de intervjuade som uttryckte en viss maktlöshet kring konflikter 

utanför förbättringsgruppen, bland annat den före detta flödesledaren som jag 

intervjuade. Det jag lärt mig menar han på detta projekt är att hantera konflikter och att 

ha en ständigt öppen dialog med mina medarbetare utanför förbättringsgruppen. Han går 

så långt att ”..ett cancerbesked väcker väldigt mycket känslor, men det här väcker mer.” 

Han menar vidare att det är subtilt, alla går runt och ler och säger att allt är bra. Man 
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hamnar i en chefsposition där man inte får reda på så mycket men under ytan finns det 

ett missnöje. Hans råd är att samtala och åter samtala med sina kolleger för att ta upp 

problematiken och frustrationen.  

 

De intervjuade är överens om att det kommer att vara ett ständigt pågående projekt och 

att det är långt kvar att gå. Men att mycket i det dagliga arbetet redan nu också har 

förbättrats. 

 

 

6.3 Samarbete 
 

Förmåga till att samarbeta är en fråga om timing, nätverkande och tillit. Finns det en 

tillit till varandra i en grupp finns det en större chans till ett fungerande samarbete. 

Samarbetet kan vi därför relatera till utifrån både den Strukturen  och relationella 

dimensionen av Widén-Wulffs teori om det sociala kapitalet (Widén-Wulff 2007, s.41). 
 

En av respondenterna arbetar på den klinik som kommit längst med förbättringsarbetet.  

Vid (fråga 8) om vilken roll förbättringsgruppen har till resten av avdelningen svarar 

Lotta att hon tar med sig både muntliga och skriftliga idéer från alla medarbetare på 

kliniken. Därefter tar flödesledaren i sin tur med sig en del av de idéer som dryftats på 

förbättringsgruppens möte upp till ledningsgruppsmötet. Flödesledaren meddelar de 

beslut som fattats från de olika leden. Därefter tar klinikansvarig samt en av 

vårdenhetscheferna med sig de beslut som förankrats på ledningsmötet ner till kliniken. 

Här är det en ekonomisk fråga vad som kan beviljas och i förlängningen vad som kan 

förverkligas i vardagen menar Lotta. De beslut som fattats sprids till den övriga 

personalen på kliniken via lappar, veckobrev, mejl och personalmöten (Lotta).  På alla 

kliniker har de sedan morgonmöten som följer upp det dagliga arbetet men också vad 

som händer i förbättringsgrupperna.  

 

En av de pilotintervjuer jag gjorde var med en av de mer ansvariga. Han ger en mer 

övergripande bild av hur förbättringsgruppen arbetar.  

 

 
Förbättringsgruppen arbetar med förbättringsmöjligheter på sin 

enhet. Den här gruppen har från början analyserat hur arbetade vi 

när vi startade och vad kunde gruppen se att vi hade för typ av 

slöseri i verksamheten. Sen har de arbetat med olika typer av 

modeller på ny arbetssätt, som vi successivt har prövat, 

utvärderat och implementerat. Förbättringsgruppen med 

flödesledaren rapporterar till ledningen en gång i månaden. 

Ledningen består av sjukhusdirektören, divisionschefen ( i det 

här fallet akutdivisionen, som är den division det berör), 

verksamhetschefen, på infektion och en på medicin. Därefter 

första linjens chefer, bland annat jag.  

(Lars 2010-03-11) 

 

 

I jämförelse med tidigare, menar Lars, kanske vi nu arbetar mer nerifrån och upp. De 

arbetar mer aktivt med att se och upptäcka brister i den dagliga verksamheten. Nya 

förslag går från personalen via förbättringsgruppen och vidare upp till ledningen, som 

beslutar om ett förslag är genomförbart. Det är främst ekonomiska skäl menar Lars om 

ett förslag är genomförbart eller inte. Samtidigt kan ett scenario vara det omvända där 
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ledningen inte kommer vidare och lägger ut en förfrågan till förbättringsgruppen. Ett 

exempel kan vara att ledningen vill att vi går tillbaka och analyserar varför det en viss 

tid på dygnet flyter sämre med flödesarbetet. Det vill säga att återkoppla avvikelser från 

flödesprincipen . 

 

Vid frågan om hur stort samarbetet mellan de olika förbättringsgrupperna är (fråga 9) 

blir svaret mycket enhälligt, inte så mycket. Det finns inga regelbundna möten över 

klinikgränserna, Susanne fortsätter: 

  
 Det är en del av den kritik som framförts angående det här 

förbättringsarbetet. Plötsligt jobbar man i en box och man ser 

bara sitt, förut var allt så flytande, man kunde gå över varandras 

gränser och det var helt okej. Och nu är det så att men jag kan 

inte, jag har den här positionen och jag kan inte lyfta mig och gå 

härifrån.  

  

På en följdfråga menar Susanne att det finns en vision att arbeta mer över gränserna på 

de olika klinikerna. Alla intervjuade menar att det finns en önskan att i en framtid 

försöka skapa en mer gemensam plattform över gränserna. En av de intervjuade menar 

att det bland annat handlar om ekonomi att få alla samlade (Susanne) Hon menar vidare 

att det finns ett stort behov för att träffas sinsemellan och lägga fram gemensamma 

förslag över förbättringsgruppernas gränser.  

 

En annan intervjuad säger att ”vi snor idéer” men att vi inte har några gemensamma 

möten. En tredje intervjuad menar att varje klinik måste själv ”göra sina egna 

förbättringar och förtjänster. Man har olika mognad i hur man kan göra 

förändringar.”(Magnus) Till skillnad mot mina övriga respondenter tycker han att 

samarbetet över gränserna fungerar bra. Det sker ett organiserat utbyte med alla 

klinikansvariga två gånger per halvår (Magnus) och det tycker han räcker. Lars är inne 

på samma spår som Magnus, och tydliggör förbättringsgruppens uppgift. Det ska inte 

innebära en alltför stor administrativ börda, utan det ska företrädelsevis läggas in i den 

dagliga verksamheten. Han refererar till andra exempel i omvärlden där målet med 

denna typ av organisation är att arbeta med förbättringar på plats.  

 

Vid (fråga 10) om alla förbättringsgrupper strävar efter samma mål svarar en respondent 

att det är en viktig målsättning. Det är viktigt att all personal är införstådd med alla 

klinikers rutiner, vid exempelvis ett akutlarm. Då all personal, exklusive 

specialistläkarna, ska ha kompetens att arbeta på alla sju kliniker. Däremot ska den eller 

de klinikansvariga inte slussas runt på de olika klinikerna. Utan de ska enligt Lars i 

huvudsak vara på sin klinik som de hör till. Merparten av de övriga intervjuade menar 

att så inte är fallet.  

 

Jag frågar Lars, enhetschefen, vad det kan bero på att det är sådana skillnader på de 

olika klinikerna? Han menar att de kommit väldigt rätt på vissa kliniker. Men också att 

det på vissa kliniker är mycket som behöver förändras. Det kan bero på allt från ett 

bättre ledarskap till olika klinikers komplexitet i patientflöden med mera.  

 

I början av deras förbättringsarbete menar Lars blev det större skillnader mellan den 

personal som var med i förbättringsgruppen och de som inte var det. Nu är det bättre. 

Alla de intervjuade är rörande eniga vid frågan (fråga 11) om att samarbete är viktigt.  

Hela det nya flödesarbetet förutsätter ett samarbete menar en respondent.  
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Patientomvårdnaden har också blivit bättre enligt föregående respondent. Även Susanne 

menar att fokus är patienten och att det är därför samarbete är så viktigt.  

Hon exemplifierar det med den nya gången i och med länkningssystemet. 

 
Det som jag tycker har blivit bättre är teamkänslan på kliniken, du 

jobbar tillsammans med en doktor... när patienten får träffa en 

sjuksköterska får den också träffa  läkaren.[...]Då får du en 

medvetenhet som sjuksköterska eller undersköterska om vad som 

ska hända med patienten i nästa led. Och läkaren får förståelse för 

vad vi har för sysslor.  

 

Susanne menar vidare att vi inte får lägga prestige i saker och ting utan att de är där för 

patientens skull. 

 

 

6.4 Vilken information delas och hur delas information? 
 

I relation till Hazleton & Kennans modell med Widén-Wulffs tolkning är det av vikt att 

se vilken information som delas samt hur, i vilka sammanhang. I min studie tar jag 

främst upp attribut som motiv och tillit som viktiga komponenter för mina 

förbättringsgrupper. De är starkt förknippade med både det sociala kapitalets andra och 

tredje dimension. Här kommer kunskapen in som ett bärande attribut för innehållet. Vad 

är det för information som faktiskt delas samt det relationella varför delar man 

information (Widén-Wulff 2007, s.41). Dessa attribut diskuteras på en djupare nivå i 

min analysdel.  

 

För att få en förståelse för vad för information som delas har jag bett de intervjuade att 

beskriva en typisk arbetsuppgift (fråga 12) samt hur en vanlig arbetsdag ser ut (fråga 

13).  Övervägande alla intervjuade menar att de har en nyckelroll på sina kliniker och är 

en form av koordinator. De är första kontakt till patienten och är med och bedömer 

patientens behov och prioritet för vård. Det görs tillsammans med patienten själv och 

läkare. Det är mycket snabba beslut som måste tas och därför viktigt med en bra 

kommunikation i teamet och att ha ett bra underlag till att fatta beslut.  

 

Lars berättar att han varje morgon, i egenskap av vårdenhetschef,  försöker besöker två 

av de sju klinikerna.  Han menar att det är en form av kontrollsystem men samtidigt att 

förbättringsarbetet sätter sig och följs upp; 
 

 

Ibland kanske det blir mycket fokus på resultat, på det vi mäter. 

Det är ofta resultatinriktat, statistik som plockas från Take Care. 

När det gäller hur länge väntar våra patienter på läkare, hur länge 

är det på akuten, hur många patienter söker på akutmottagningen, 

hur många patienter har vi olika tider per dygn. 

Förbättringsgruppen kan idag själv gå in och ta fram denna 

statistik från Take Care via en programvara som heter ”klickview”. 

 

 

Susanne som arbetar på en annan klinik pratar också om att det ska bli ”rätt från början 

med högsta kompetensen från start.”  Flertalet intervjuade menar att samarbeta 
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sinsemellan i arbetsgruppen för att ge patienterna så snabb och kompetent vård som 

möjligt är det primära.  

 

En av läkarna, Magnus, kunde inte alls beskriva sin dag på akutmottagningen. Han är 

starkt kritisk till hur det är organiserat för honom på akutmottagningen.  
  

 Det är ett problem det här, vem äger tiden? Och vem styr den?

 Sköterskorna upplever att doktorn styr och doktorn upplever att 

 sköterskorna styr. Vi väntar hela tiden på varandra 

 och båda är missnöjda och upplever att ingen får styra sin tid. 

 Det är ett jättedilemma det här. 

 

 

På en följdfråga om det blivit bättre med det nya flödesarbetet instämmer han. ”Ja, nu 

vet jag att jag jobbar med samma personal och vi kan lägga upp dagen tillsammans, och 

vi har endast en uppgift”. Cecilia pratar även hon om att fokus ligger på det nya 

flödesarbetet och menar att man på morgonen förbereder för att starta upp det. Före 

klockan 07.00 gäller inte flödesprincipen ”då processar vi inte”. Flödesarbetet pågår 

aktivt mellan 8-21, men efter kl 16 går flödesledaren (läkaren)av sitt pass och 

flödessjuksköterskan tar över hans/hennes roll. Hon menar vidare att mycket av hennes 

tid går åt till att informera nya medarbetare om det nya förbättringsarbetet. I synnerhet 

för läkarna som byts ut varje vecka. Cecilia förklarar att de har en mycket roterande 

läkargrupp på akutmottagningen, men att medarbetargruppen är relativt fast.  

 

 

 

 

 

 

 

 

På en följdfråga var läkarna kommer ifrån och om det inte försvårar deras pågående 

flödesarbete, svarar Cecilia. 

 
 

Överallt ifrån, vårdcentraler, akutmottagningar, det är AT läkare 

som gör sina praktiker på olika kliniker och avdelningar [...]Det 

försvårar jättemycket och det är en av de saker som återkommer 

hos processförbättringsgruppen att kompetensen inte är den som 

man bör ha. De här personerna är ibland helt nya i sin roll som 

läkare. Då är det väldigt svårt att arbeta i den takten som vi har 

räknat ut med flödesprincipen. Så istället för att ta 8 patienter 

under ett arbetspass, är de inte ovanligt att man tar 3-4 patienter. 

 

 

En av de intervjuade menar att hon själv som flödessköterska ibland måste ställa 

diagnos samt bedöma prioritet på patienter. Det sker om läkaren är upptagen på annat 

håll. Specialistläkaren är arbetsledare under dagtid, men hon som flödessköterska har ett 

stort ansvar (när läkaren inte är på plats) då allt ska flyta på. Under en dag har de både 

nyinkomna patienter att ta hand om samt de patienter som är på återbesök.  

 

Cecilia pratar även hon om flödessköterskans centrala roll. När inte flödesledaren är på 

plats, främst kvällstid och tidig morgon, rapporteras allt som händer patienten i ett 

datasystem som kallas Adapt. Det är främst sjuksköterskor och undersköterskor som 
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dokumenterar i det här systemet. Det är framtaget för att säkerställa att prioriteringen av 

en patient inte blir slumpmässigt eller godtyckligt gjord. Cecilia menar vidare. 

 

  
 När doktorn sitter bredvid sjuksköterskan så sätter doktorn 

prioritet på patienten. Men när doktorn inte är där använder 

sjuksköterskan prioriteringssystemet Adapt. Det är ett redskap 

som ser till att prioriteringen av patienten inte ska bli 

slumpmässig, eller godtycklig. Men läkarna prioriterar 

godtyckligt kan man säga, men för sjuksköterskan är det ett stöd 

för deras arbete. Sjuksköterskan presenterar för doktorn vilka 

parametrar som de utgått ifrån baserat på adaptsystemet, vid 

prioritet av en patient. Därefter prioriterar doktorn utifrån 

patientens anamnes. Det finns 74 olika besöksorsaker, utifrån det 

får man fram en prioritet. 

 

 

Cecilia menar att det blir en bättre historik över patienten med prioriteringssystemet 

som sjuksköterskorna använder sig av. Läkarna anses ha den fulla kompetensen och de 

för sina journalanteckningar, ” jag ifrågasätter inte deras förmåga, men det är ett annat 

sätt att arbeta på”.  

 

Vid frågan (fråga 14) på vilka möten respondenterna medverkar  i, svarar alla att de har 

ett obligatoriskt morgonmöte där flödesarbetet startas upp för dagen samt ett 

avstämningsmöte som syr ihop dagen. Personalmöten hålls varje vecka och här är det i 

direkt dialog med medarbetarna vilka som ska medverka eller inte. Därefter medverkar 

alla klinikansvariga sjuksköterskor i ett antal olika typer av möten.  

Lotta menar att veckomöten från flödesledaren till medarbetarna via klinikansvarig samt 

vårdenhetschef är viktiga.  

 

Vid frågeställningen (fråga 15) vilken typ av information, kolleger, e-post, skriftligt 

material behöver du i ditt arbete samt (fråga 16)  hur använder du informationen, var 

flera respondenter mycket kluvna. Då flera av mina respondenter sitter i en 

ansvarsposition gled svaren även in på medarbetarnas informationsvanor. Det finns en 

medvetenhet bland personalen att mycket av den information som sprids inte läses inte 

den utsträckning som är meningen och som krävs. Flertalet respondenter menar att den 

mesta informationen kommer via mejlen. En av respondenterna uttrycker sig så grovt att 

det är ett ”mejlsnuskande på min klinik”. Vi får mycket information på mejlen men 

även via uppsatta lappar, ”jag sätter själv upp lappar”, menar en respondent.  

Samtidigt finns det ett samförstånd mellan de intervjuade att det är mycket information 

som kommer på mejl och att det kan vara svårt att sålla.  

 

  
 Jag tror att det bara är att köra på aktiv coachning på golvet, när vi 

jobbar, att man hela tiden tar informationen stegvis. Jag tror att det här 

dagliga mötet är minst lika viktigt... 
 

 

Detta problem återkommer även i (fråga 18) hur man som personal ska kunna utvärdera 

den inhämtade informationen samt (fråga 19) vilken typ av information som är mest 

pålitlig/värdefull.  
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Flera av de intervjuade uttryckte ett missbruk och överanvändning av 

mejlkorrespondensen. Det är alltför mycket onödig mejltrafik mellan medarbetarna, 

menade genomgående alla respondenter. Stor del av de mejl som skickas i form av pm, 

information om nya arbetsmetoder med mera läses inte i den utsträckning som är 

önskvärt. Ofta, menar flera klinikansvariga måste nya arbetsmetoder alltid dras 

muntligt, mer än en gång. Flera av de klinikansvariga vittnade också om att mejl som 

skickades till ansvarig vårdenhetschef inte heller lästes av chefen, utan vidarebefordras 

direkt ut till övriga medarbetare. Tanken med att mejlet går via vårdenhetschefen är att 

det bör bli läst av en ansvarig person först.  

 

Ett av problemen med den stora mängden informationen, menar flera respondenter är att 

flera av personalen hoppar emellan de sju olika klinikerna. Det skickas därför också 

information från alla sju klinikers möten till alla medarbetare, om vad som försiggår på 

just deras klinik. En klinikansvarig menar att hon ”sällan eller aldrig läser dessa mejl”. 

 

Även om flera av de intervjuade inte är helt nöjda med mängden information och hur 

informationen delas i nuläget, har de ingen bättre lösning på än den rådande rutinen.  

 

Men samtidigt  är det problematiskt menar Magnus ,att veta vilken information som är 

mest pålitlig. Vi är duktiga inom sjukvården på att dokumentera varje steg både 

muntligen och skriftligen ”vad patienten vill och vad vi vill och alla steg och mått”.  
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Men samtidigt kan det också skapa förvirring menar han på en följdfråga om det är för 

mycket information. 

 
 

Ja sen ringer vi och berättar samma information som står på 

papperet. Vi är väl läskunniga allihopa. Jag läser det. Man ringer 

och berättar allt som står i texten. Gör man  inte det så ses det med 

sneda ögon. Mycket av det här är bara ett slöseri med tid. Det blir 

ofta missuppfattningar, för stämmer det man säger inte med det 

som står i mejlet, så blir det ofta missuppfattningar.  

 

 

De flesta är överens om att det är vid en muntlig kontakt som informationen når fram 

till medarbetarna som bäst och det är också då det ofta uppstår givande diskussioner och 

feedback.  Samtidigt föredrar de själv mejlen framför att någon söker upp dem. Då kan 

de välja själv när de vill läsa informationen.  

 
Muntligt kan jag inte välja, det är bara någon som dyker upp.  

Så jag tycker mejl är en fördel. Däremot tycker jag att det bör ske 

en bättre motivering. Det här ”reply all” borde förbjudas. 
 

 

En av respondenterna menade dock att hon själv också slarvade när hon både läste och 

lyssnade ibland. ”Jag slarvar nämligen när jag lyssnar också”. Ja då är det bättre med 

mejl för mig”. Hon kan då gå tillbaka och titta på informationen vid ett senare tillfälle. 

 

Det finns inga direktiv att mejlen ska gå till alla, endast varje medarbetares eget 

användande av mejlen (Magnus). Men att det pratas om att skapa funktionsbrevlådor. 

Men detta är något som Magnus menar ligger utanför förbättringsarbetet. Vad jag 

förstår finns det ingen uttalad strategi med hanteringen av informationsflödet i samband 

med förbättringsarbetet. Han menar att ” dryg information skapar hallucination”. Det 

har delvis tycker han varit alltför mycket överinformation.  

 

En av de intervjuade tycker att de borde ha en gemensam hemsida med all information 

medan en annan (Cecilia) respondent berättar att det finns ett intranät som är bra att 

hålla sig uppdaterad på.  
 

Folk gillar att få muntlig information, man känner sig 

personligt tilltalad. Det är oerhört ofta personer säger att de inte 

hört vad man sagt, inte fått information, då kan de ha fått både 

muntlig och skriftlig information. Så människor är väl lite som 

jag, helt enkelt. Det är ett ganska stort flöde som kommer. 

Vi har ett intranät, Inuti, där kommer det ut ny information hela 

tiden. Det är jättebra om man läser den. 

 

Vid (fråga 20) om hur respondenterna använde sina kunskaper blev svaren något 

knapphändiga. Lotta på infektionskliniken menade att de har lathundar för all personal 

som arbetar där. Mycket på grund av den stora oron för smittorisken. Det är då enkelt att 

uppdatera sig om man inte är van vid klinikens rutiner eller om det är prover som tas 

sällan. Annars var det svårt att få konkreta svar på hur de använde sin kunskap.  
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6.4.1 Identitet 

 

Identiteten som attribut finns i det sociala kapitalets tredje dimension. 

Identitetsskapandet både i en grupp, och individer emellan är en stor del i vem man 

delar information med och varför man delar information. Svaren från mina respondenter 

vittnar om att identiteten eller avsaknaden av en identitet har en stor inverkan på en 

organisations driv framåt. 

 

Här följer tre frågor om gruppidentitet, (fråga 21) och i så fall hur den ser ut (fråga 22) 

både i förbättringsgruppen och på akutmottagningen. Med den tredje frågan (fråga 23) 

ber jag respondenterna beskriva atmosfären på sin arbetsplats.  

 

Alla svarade att de inom förbättringsgruppen känner att det finns en stark 

sammanhållning eller någon form av gruppidentitet. En av respondenterna förklarar det 

så att när ”man blir utsatt för ganska stort tryck från omgivningen, så blir det en ganska 

god sammanhållning”. En respondent uttryckte dock att hon för övrigt inte tyckte att det 

finns någon identitet på själva akutmottagningen. Samtidigt menar hon att de inte är 

något ”starkt gäng” på hennes egen klinik. Respondenten arbetar på den största kliniken 

på akutmottagningen. 

 

Lotta däremot upplever att det finns en mycket stark identitet  och då främst på sin 

klinik ”där det är ett öppet klimat och alla delar med sig av sin kunskap. 

Infektionskliniken menar hon är en omtyckt klinik och ingen prestige mellan 

sjuksköterska, undersköterska och läkare.[...]Läkarna tar sig gärna tid att sitta ned och 

berätta om någon fråga uppstår”. 

 

Susanne menar att det finns ”massor med olika grupper på akuten” . Hon menar att 

identiteten mycket ligger i den grupp man tillhör utifrån ansvarsområde. Men också de 

”sociala gruppkonstellationerna, vilka man umgås med”. Sen säger hon:  

 
 Det finns ju en del individer som tycker att det här 

förbättringsarbetet inte är bra, men det är ett individproblem, 

inget grupp-problem”. 

 

Flertalet av de intervjuade har återkommande pratat om att det finns ett missnöje från en 

del medarbetare. En del känner sig kränkta och inte lyssnade på från ledningens sida 

menar flera respondenter. Det kan både ha att göra med det nya förbättringsarbetet, att 

man arbetar på ett annat sätt. Men också att vi är inne i ett projekt att konvertera alla 

undersköterskor till sjuksköterskor (Susanne). En annan respondent menar ”När man 

frågar min chef [...]är allt bra och att vi har god stämning.” Susanne menar vidare ”Jag 

tycker också vi har god stämning och vi skrattar ofta. [...] Men jag kan absolut inte skriv 

under på att det är toppenkvalité på arbetsmiljön just nu”. Flera respondenter menar 

ändå att det är en dynamisk arbetsplats med hög tempoväxling och att de som söker sig 

till en akutmottagning är flexibla personer som trivs när det är  mycket som händer. De 

respondenter som är relativt kritiska menar att trots turbulensen så är det högt i tak och 

att det finns utrymme för att utvecklas här. Magnus menar att; ”Det finns en stolthet och 

vi-känsla på kliniken och hela sjukhuset”  
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6.4.2 Mål 

 

Vid mitt avsnitt om målen för den akutmottagning jag tittat närmare på, faller det 

utanför den egentliga teorin om det sociala kapitalet. Däremot är det i förlängningen i 

allra högsta grad förknippat med motiven till varför man delar information. Att det finns 

mål och en vilja att driva en organisation framåt tangerar, menar jag, alla dimensioner i 

det sociala kapitalet. Skapandet av ett starkare socialt kapital drivs på av strävan mot 

gemensamma mål och visioner. Individer som motiveras och skapar tillit mellan 

varandra har en större chans att nå uppsatta mål, [se tabell 2, kapitel 2]. 

 

När det gäller målen för akutmottagningen faller det sig naturligt att Lars som en av 

vårdenhetscheferna svarar mest utförligt på dessa frågor. Vid en fråga till Lars om hans 

målsättning som chef med det pågående förbättringsarbetet i synnerhet säger han 

följande: 

” Kunna erbjuda våra patienter en så bra och säker vård som möjligt och att de inte ska 

utsättas för onödig väntetid och att det ska bli rätt från början” (Lars).  

Vidare menar Lars att medarbetarna ska känna att de är med och formar verksamheten 

och känner sig delaktiga i hur de arbetar. Och att det i förlängningen också leder till en 

bättre arbetsmiljö för personalen (Lars).  

 

Jag har även valt att ställa frågor om mål till alla mina övriga respondenter. De har alla 

någon form av ansvarstjänst förutom det engagemang de har i förbättringsgrupperna. 

Varför frågor om organisationens mål ändå är befogade. 

 

De tre frågor jag ställde var; hur de når sina mål i förbättringsgruppen (fråga 24) och 

vad gör att ni når de mål ni satt upp (fråga 25); när ni tänker på de större målen – vad 

gör att ni når dem (fråga 26). Alla frågorna är likvärdiga och jag fick mest utförliga svar 

på första och sista frågan. 

 

På en följdfråga till Lotta om hur hon uppmuntrat sina medarbetare till att vara kreativa 

och nå målen. Menar hon att det är viktigt att utgå från sig själv, som kollega. Att alltid 

prata i ”vi-form” och att också vara en i teamet som klinikansvarig. Det blir då ett mer 

öppet klimat och det blir lättare att implementera nya arbetssätt.  Hon pratar också om 

vikten av att ha stöd från sin närmaste chef i framgången att nå sina mål.  

 

Flera av respondenterna menar också att nå målen på sina kliniker inte alls går bra just 

nu. Men att man inte riktigt vet varför. De har aldrig riktigt nått målen, utan det är en 

”resa som sakta går åt rätt håll” (Magnus). På en följdfråga till Magnus om det krävs för 

mycket av personalen menar han;  

 
 

Nej [...] Klart vi ska arbeta på ett effektivt sätt. Det glöms bort 

ibland att det är ett beslut uppifrån. Det är ingen som vill betala de 

pengarna som vården kostar. I England så klarar de målen... 

 

 

Susanne menar precis som Magnus att det är medarbetarna som är svårflirtade; De där 

uppe har vi redan med oss [...] det är våra egna kolleger som är svårflirtade”. Hon 

fortsätter; ”...ibland kan det handla om någon slags uppfattning från vissa att vi i 

förbättringsgruppen bestämmer”. Där måste man vara tydlig och förklara att vi endast är 

ett verktyg för att genomföra det här. Medarbetarna måste vara delaktiga annars går det 

inte; ”Dom flesta är väldigt flexibla, men det finns några som bara ”va, det här är inte 
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bra”.  På en följdfråga vad man gör med personal som stoppar upp möjligheten att nå 

målen svarar Susanne att de nu beslutat att låta dem vara. ”Vi går inte in i en diskussion, 

utan mer kompisaktigt förklara” [...] och även lyssna på deras idéer.  

 

Avslutande menar flera respondenter att de kan se att förbättringsarbetet går framåt. 

”Sen får vi ju feedback från våra patienter på en gång”. Då kan de bli väldigt 

imponerade om det går väldigt fort. Vissa dagar fungerar det inte alls”. Lars menar 

också han att anser att de har en säkrare vård idag. Då de har en större medvetenhet och 

dokumenterar också fel och brister på ett helt annat sätt idag, än före förbättringsarbetet, 

år  2007.  

 

 

7 Analys 
 

I analysdelen återkopplas min resultatredovisning för en mer konkret bild av mitt 

resonemang kring mitt syfte och mina frågeställningar. Mina resonemang underbyggs 

av mitt teoriavsnitt och främst då teorin om det sociala kapitalet och dess tre 

dimensioner; strukturen, innehållet och relationerna samt övriga attribut (Widén-Wulff 

2007, s. 41) [se tabell 2, s.10]. De tre dimensionerna går i varandra varför det är svårt att 

särskilja dem åt i de olika analysavsnittens resonemang (Widén-Wulff 2007, s. 147f). 

 

I analyskapitlet vill jag genom mina frågor utröna ett eller flera mönster i hur 

akutmottagningens informationshantering ser ut. Jag har främst fokuserat på hur 

informationshanteringen ser ut i förhållande till akutmottagningens pågående 

förbättringsarbete. Det är ett projekt där syftet är att korta köerna på akutmottagningen 

och samtidigt bibehålla en god patientvård. Syftet är att upptäcka ineffektivitet och 

tidsslukande moment som missgynnar och i tid sinkar vård till patienten. Här är det 

intressant att se hur stor del informationsbeteendet har för framgång i denna form av 

förbättringsarbete. Vi börjar se på strukturen, hur förbättringsgruppernas roll ser ut i 

organisationen med utgångspunkt från mina respondenters svar.  

  

 

7.1 Strukturen i organisationen  
 

Hur information faktiskt delas i en organisation är av stor vikt för en djupare förståelse i 

hur informationsflödet ser ut och fungerar för att nå uppsatta mål eller visioner (Widén-

Wulff  2007, s. ix, 19). Widén-Wulff visar på betydelsen för en organisation att ha ett 

socialt kapital för att dela information och skapa ny kunskap.  (Widén-Wulff 2007, s. 5). 

Förbättringsgrupperna, på den valda akutmottagningen, är ett av de viktigaste verktygen 

till att avslöja resursslöseri och skapa ett mer effektivt arbetsklimat. Det är på uppdrag 

av sjukhusledningen som processen har initierats och alla på akutmottagningen är på ett 

eller annat sätt delaktiga i förbättringsarbetet. Däremot är det frivilligt hur aktiv man vill 

vara. De sju förbättringsgrupper som finns, en på varje klinik, är komponerade så att 

alla yrkeskategorier ska vara representerade [se kapitel 2. Akutmottagningens 

verksamhet och flödesarbete]. Tanken är att alla förekommande arbetsuppgifter i 

organisationen ska bli uppmärksammade och även ifrågasatta. Hela organisationen ska 

bli mer medveten om hur de arbetar och vilka arbetsuppgifter de utför och varför de 

utför vissa arbetsuppgifter.  
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I förbättringsgrupperna hålls möten varannan vecka och alla förekommande problem på 

klinikerna diskuteras. Det är  mycket god feedback mellan medarbetarna. Flera av dem 

menar att det är högt i tak och att de kan bli osams, men de går alltid ut ur rummet med 

en viss konsensus i problem som diskuterats. Här finns det utrymme för att ha en öppen 

dialog och interaktion. De personer jag intervjuat menar att här arbetar alla mot samma 

mål. Det finns ett högt informationsvärde och det skapas ny kunskap direkt i gruppen 

genom att olika lösningar stöts och blöts direkt på plats. Motivation till att dela 

information i förbättringsgrupperna definierar jag som hög och tilliten till varandra är 

stor. Cohen & Prusak talar om vikten av att skapa nätverkande för att nå framgång. Det 

är självklart att föredra att få med sig en hel personalgrupp. Men Cohen & Prusak menar 

vidare att även enstaka individers nätverkande kan göra skillnad för en organisation i 

stort (2002, s.4). 

 

Jag ser inte ett fullt och gemensamt engagemang mot samma mål på akutmottagningen. 

Utan snarare att det finns öar av mycket stort engagemang och nätverkande som driver 

det pågående förbättringsarbetet framåt. Det kan identifieras i ledningen som ger 

uppdrag till förbättringsgrupperna ”på golvet”. Däremot ser jag i mina intervjuer ett 

stort missnöje och känsla av att inte få med sig alla ”på tåget”.  

 

7.1.1 Nätverkande i förbättringsgrupperna 

 

Widén-Wulff menar att nätverkande och samarbete är ytterst viktiga komponenter för 

att medvetandegöra vad man gör på arbetsplatsen och hjälpa till så att arbetet flyter på 

ett så smidigt sätt som möjligt. Då det kan ge signaler till hur individer delar 

information och interagerar med varandra (2007, s.15, 18f). I akutmottagningens 

organisation ter det sig som att det inte finns några ytterligare nätverk som är aktivt 

kopplade till flödesarbetet, än de sju akutklinikernas förbättringsgrupper. Problemet 

med att de aktiva i förbättringsgrupperna ses som ”underchefer” är vad jag förstår något 

tärande för de intervjuade. Flera av mina respondenter påtalar att de från 

förbättringsgruppen känner en problematik i att vid varje förändring som sker på 

kliniken bli ifrågasatt av sina egna kollegor. Vad jag kan utröna av mina respondenter 

har det skapats en uppdelning mellan akutklinikens övriga personal och deras egen 

medverkan i förbättringsgrupperna. Förbättringsgrupperna har som uppgift att 

representera sina övriga medarbetare på sin akutklinik. Att ständigt bli motarbetad av 

sina kolleger istället för att samarbeta är en energitjuv. Vad kan det här då bero på?  

 

Vissa kliniker har stora problem med sina medarbetare och att  få alla att känna sig 

delaktiga. Och att de faktiskt kan påverka. Flera respondenter menar att de uppmanar 

sina medarbetare att försöka vara delaktiga och framföra sina egna förslag på olika 

rekommenderade sätt på sin klinik.  

 

Det har, vad jag förstår, i förbättringsgrupperna skapats en stark gruppidentitet som 

sitter emellan och ena sidan sjukhusledningen, SVU och sina medarbetare på den egna 

akutkliniken. De har en svår sits att både visa resultat gentemot ledningen och samtidigt 

tala för nyttan av de olika förändringarna för att övertyga sina egna medarbetare. 

 

Utifrån svaren från samtliga respondenter, uttrycker de, att man har en betydligt högre 

status som medarbetare om man medverkar i eller har medverkat i en förbättringsgrupp. 

De medarbetare som valt att medverka i sin akutkliniks förbättringsgrupp ifrågasätts. 

Och det enligt flera av respondenterna utifrån att de skulle ha en ”dold agenda”. Att 
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deras egentliga orsak inte alls är att vilja vara med och påverka, utan snarare att åka 

snålskjuts för sin egen vinnings skull. Självklart påverkas förändringsarbetet och det för 

med sig en misstänksamhet som skapar indirekta grupperingar. Thomas-Hunt diskuterar 

kring vikten av att det finns goda relationer mellan olika aktörer i en organisation. Det 

är viktigt för att kunna möjliggöra en levande och kreativ kunskapsförmedling och 

skapande av ny kunskap (Thomas -Hunt 2003, s. 576 ). Det Thomas -Hunt talar om kan 

vi utan problem applicera på akutmottagningen och deras förändringsarbete. Där de har 

en stark vilja att få med sig och använda sig av sin personal som de allra viktigaste 

informationsförmedlarna och kunskapsbärarna. De vill att den egna personalen i 

interaktion med varandra prövar och skapar  nya arbetsrutiner. Men då krävs att en 

organisations olika grupperingar arbetar mot samma mål.  

 

Widén-Wulff  talar om vikten av att bygga broar och länka samman en arbetsgrupp. Det 

är där det sociala kapitalet kan ta form ( 2007, s. 33f, 49f). Det är ingen tvekan om att 

dessa starka band finns i varje akutkliniks förbättringsgrupp. Dock mer eller mindre 

påtagligt och förankrat.  

 

Hur ser det då ut på akutmottagningen vad gäller dessa ovan kriterier med det sociala 

kapitalet (Widén-Wulff  2007, s. 37). Ett av förbättringsgruppernas största problem är 

att de har status, men inget ansvar. Status har de inte skapat själva, utan det har deras 

medarbetare varit med att skapa genom att inte finna tillit till sina förbättringsgrupper 

Varför inte deras medarbetare känner tillit kan bero på flera saker. Cohen & Prusak 

menar att, finns inte tilliten i en grupp så finns det ingen jordmån för ett socialt kapital 

att växa. Han säger vidare ”Trust build trust. […] social capital uses trust to produce 

conditions that generate trust” (Cohen &Prusak 2002, s.29).  

 

På frågan om det finns några fördelar med  att vara med i förbättringsgruppen (4) gled 

svaren övervägande in på konflikter med den övriga personalen (7). Camilla menade att 

”visst det är stimulerande att vara med och påverka och det ger mycket i min personliga 

utveckling samt att man känner att man gör nytta och arbetar aktivt för sin kliniks bästa. 

Men det finns samtidigt en frustration över att man betraktas som  en lillchef”. Där 

följden blir menar hon vidare ”att behöva stå till svars för beslut som är fattade i högre 

instans, ex från sjukhusledningen och SVU. Det känns vad jag förstår för alla mycket 

frustrerande”.  

 

Det är en problematisk sits och det är svårt att få mandat att aktivt vara med att skapa 

förändringar. Förändringar som oftast är starkt styrda av hur mycket resurser som finns 

att tillgå. Informationen till övriga medarbetare och vad en kollega gör i 

förbättringsarbetet brister. Samtidigt menar de intervjuade att de största kritikerna är de 

som inte vill göra några förändringar alls och inte vill lära om för att kanske nå något 

bättre (fråga 4 & 7). Vi har här endast mina respondenters bild inte den övriga 

personalens syn. Men som Cohen & Prusak skriver; att lita blint på en organisations 

ledning är inte heller att föredra. En organisation mår bra av medarbetare som ger 

uttryck för sin syn och åsikt. (Cohen & Prusak 2001, s.38). Det förutsätter självklart att 

kritikerna i någon mån tas på allvar. 
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7.2 Innehållet 
 

Hur kulturen ser ut i en organisation påverkar hur information delas, och hur öppen 

organisationen är för ett stort flöde information. Där både attityder och traditioner 

formar en organisations kultur.  Hazleton & Kennan visar på fyra olika kanaler som alla 

gynnar en organisations delning av information: informationsutbyte, problemsökning, 

beteendereglering och konflikthantering (Hazleton & Kennan 2000, s. 83). Davenport 

menar även hon att informationskanalerna är så många fler idag (2000, s.147). 

Akutmottagningen har både mejl, muntliga informationskanaler samt intranät att tillgå. 

 

Problem med interaktionen och förståelsen mellan sjukhusledning och 

förbättringsgruppernas arbete finns också. Förbättringsgrupperna vill diskutera och få 

feedback på hur de kan och bör implementera nya fortlöpande arbetsmetoder. 

Förbättringsgrupperna utgår också från hur nöjda patienterna är och väntetid på 

patientkön. Även arbetsklimatet bland personalen och en nöjd patient kan ses som ett 

gott betyg på ett bra fungerande förbättringsarbete. Och i förlängningen en god 

interaktion i verksamheten. Därför kan det uppstå svårigheter när förbättringsgrupperna 

ska redovisa och diskutera sitt arbete ”på golvet” med sjukhusledningen.  

Enligt intervju med en av de klinikansvariga på akutmottagningens medicinklinik 

fungerar samarbetet för det mesta väl med ledningen. De är väl uppbackade av 

sjukhusledningen som överväganden har en stor förståelse och öppenhet till att 

implementera nya arbetsmetoder eller att justera de nuvarande.  

 

Men de problem som kan uppstå är att sjukhusledningen och förbättringsgrupperna talar 

olika språk menar en av respondenterna. Sjukhusledningen vill gärna mäta och 

diskutera förbättringsarbetet i statistik och siffror, vilket också presenteras för de olika 

förbättringsgrupperna. Cecilia på medicin menar att det ibland blir lite svårt att förstå 

och sätta de siffror och statistik som presenteras för dem in i den praktiska 

verksamheten. Här kan vi tala om att förbättringsgrupperna och sjukhusledningen talar 

olika språk. Vid en låg variation i språket så kommuniceras främst siffror och statistik 

för en förståelse i hur flödesarbetet fortlöper. Medan vid en hög variation i språket sker 

det i form av interaktion ansikte mot ansikte, mejl, memo-lappar, dokument, som är 

fallet för akutmottagningens verksamhet i praktiken. Daft & Lengel talar just om 

svårigheten vid olika informationers betydelse och verkliga syfte (1983, s. 6) Trots olika 

språk har sjukhusledningen och förbättringsgrupperna en fördel i att ha en dynamisk 

och pågående dialog mellan varandra, då båda aktörerna vill identifiera och lösa 

problem på bästa sätt (Hazleton & Kennan 2000, s. 83).  

 

 

 

7.3 Relationerna 
 

De sju olika klinikernas flödesarbete  håller på för fullt att skapa ett gemensamt 

arbetssätt. Här ska även den enskilda kliniken synkas in i förbättringsarbetet utifrån sina 

förutsättningar som enskild klinik. Det kan som vi nämnt ovan vara problematiskt att få 

ihop både det stora övergripande förbättringsarbetet med den lilla kliniken, där vardagen 

pågår som bäst. D v s att ta ner visionerna till det lilla formatet. En grupp som lyckats 

med detta är infektionskliniken. 
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Infektionskliniken har lyckats bäst i att skapa en homogen grupp. Och det är Lotta som 

är klinikansvarig här. Hon menar att framgången till stor del är att själv som 

klinikansvarig aktivt vara med i det dagliga arbetet och att alltid visa öppenhet och 

lyssna på sina medarbetare.   

 

Samarbetet fungerar alltså väl på Lottas klinik, varför frågar vi oss? Ett svar kan vara att 

hon som nämnts ovan är mer delaktig än övriga klinikansvarig i vardagen. Samtidigt är 

de den minsta kliniken det kan bidra till att det finns en större möjlighet för reflektion.  

Då personalgruppen är mindre, kan ingen ”gömma sig” och alla görs delaktiga. Lotta 

arbetar också aktivt med informationstavlor och med både muntlig och skriftlig 

återkoppling efter varje arbetspass. Självklart har ett tydligt ledarskap och en ständig 

dialog med sina medarbetare en stor del i framgången. Hon har alltså lyckats motivera 

sina medarbetare att arbeta med henne och det med entusiasm. Tyler & Blader menar att 

en grupp som blir sedda i sitt arbete och får löpande bekräftelse, blir mer benägna att 

motiveras att vara lojal mot sin grupp. Det är även viktigt att en grupp har en bra 

historik, ett bra nu och tillfredsställande mål framåt (Tyler & Blader 2001, s. 207ff).  

 

Detta kan tyckas som självklarheter men det är svårare än man tror att få till i 

verkligheten. Det ska tilläggas att klinikansvarig från infektionskliniken i initialskedet 

av förändringsarbetet ställde sin kompetens till förfogande även utanför arbetstid. 

Hennes position i gruppen gjorde skillnad och möjliggjorde för en mer gynnsam delning 

av information. (Widén-Wulff 2007, s.16). Hon var ständigt tillgänglig vilket visade på 

hennes engagemang för gruppen. Men det är inte något som fungerar i längden. Det är 

viktigt att hon som ansvarig också ska orka hela vägen. 

 

Inom förbättringsgrupperna finns dock inga nämnvärda samarbetsproblem enligt mina 

respondenter. En av de problem som kan uppstå är, menar Lars, generationsskillnader 

inom läkarkåren. Det är svårare för yngre läkare att hävda sin kompetens och förmåga, 

främst då i rollen som flödesledare d v s ansvarig för en förbättringsgrupp. Men då 

också i förlängningen som företrädare för en förbättringsgrupp mot övrig personal.  

 

Här vittnar samtliga respondenter, några mer eller mindre, om att det tidvis har varit en 

svår resa med mycket anklagelser om dolda agendor och eventuella karriärdrag. Från 

medarbetare utanför förbättringsgrupperna. Denna problematik gör att det sociala 

kapitalet blir något ojämnt och svårt att få grepp om. 

 

7.3.1 Motiv  

 

Det måste finnas motiv för att vilja dela information till sina kolleger. Minska 

resursslöseriet, korta kötiderna på akutmottagningen i syfte att nå en mer effektiv och 

säkrare akutvård samt patientomvårdnad. Tyler och Blader gör en jämförelse mellan det 

sociala utbytet av resurser kontra den sociala identiteten och statusens betydelse. De 

menar att den sociala identitetens status är av större betydelse för att motivera en grupp 

till samarbete. De menar vidare att identitet står för värderingar och attityder och det 

kan spela in vid motiven till just samarbete (Tyler & Blader 2001, s. 207). Medarbetarna 

i förbättringsgrupperna har en hög motivationsnivå. De har också i sin grupp, 

förbättringsgruppen, skapat en gemensam identitet med lika värderingar och attityder. 

Deras motiv är att klara uppdraget från sjukhusledningen med hjälp av sina medarbetare 

utanför förbättringsgruppen. Målet är att skapa en så effektiv och säker 
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patientomvårdnad som möjligt. Samtidigt vad jag anar anser en del att 

förbättringsarbetet snarare stjäl resurser än ger.  

 

Syftet med att dela information är självklart att lösa arbetsuppgifter ( Widén-Wulff, 

2007, 14). Hur information och kunskap överförs beror också på vilken typ av individer 

som arbetar i den aktuella organisationen.  

 

7.3.2 Tillit 

 

Tillit i en organisation menar Cohen & Prusak är inte bara summan av alla medarbetares 

tillit mellan varandra. Utan det finns en mer kollektiv tillit som bygger på en 

organisations mer generella inställning till att ha förtroende för varandra. Det finns, 

menar Cohen & Prusak en tunn och tjock tillit. Den ”tunna” står för tillit som ges till 

organisationens medarbetare mer generellt.  Samtidigt finns den mer intima ”tjocka” 

tilliten som bygger på starka band mellan medarbetare som har ett nära samarbete 

(Cohen & Prusak 2001, s. 35). Ett exempel kan vara att medarbetare i en organisation 

rekommenderar varandra till nya positioner, det är en form av tunn tillit. På 

akutmottagningen kan vi se den mer ”tjocka” tilliten i förbättringsgrupperna, här skapas 

starka tillitsband. Men i organisationen i stort finns inte denna tillit. Eftersom det ändå 

någonstans finns ett starkt missnöje mot det nya förändringsarbetet. Men det finns en 

övergripande vilja till tillit att göra ett bra arbete och då i förlängningen samarbetar man 

över t ex klinikgränserna för att få akutmottagningen att fungera.  

 

Cohen & Prusak pekar på den mer ytliga tilliten att om en individ arbetar inom ett visst 

företag eller organisation finns det anledning att per automatik ha tillit till dennes idéer 

och tankar (Cohen & Prusak 2001, s. 35). Inom sjukvården finns en stark tilltro hos t ex 

patienter att en läkare eller sjuksköterska gör det bästa de kan, de har hög tillit. 

 

 

Varför har vissa kliniker då kommit så långt med sitt flödesarbete och har personalen 

med sig betydligt mer än på vissa andra kliniker. Vårdenhetschefen menar att det 

handlar både om ett ledarskapsproblem samt de olika klinikernas problematik, vilken 

typ av patienter de har, spelar in. Tillit påverkar samarbetet och samarbetet påverkar 

tilliten. (Widén-Wulff  2007, s. 34f). Tillit är en viktig del i ett nätverk - vad gör att en 

grupp håller ihop? Lotta arbetar på den klinik som kommit längst med det nya 

förbättringsarbetet och i förlängningen med tilliten i sin grupp. Hon framhäver vikten av 

att återkoppla beslut som tagits om hennes klinik. Samt att ta tillvara idéer som 

medarbetarna kommer med. Hon trycker också på att alltid informera personalen 

muntligen, även om det gått ut information i mejl eller brev.  

 

Här finns en starkare tillit i den nära gruppen mellan medarbetarna. De ser att deras 

klinikansvarig finns där för de övriga medarbetarna, de arbetar tillsammans i ett 

samspel. Medarbetarna blir då mer benägna att dela med sig av sina åsikter och 

tyckanden de känner sig mer aktivt delaktiga i förbättringsarbetet. Det primära är bland 

annat att det finns en förståelse för deras arbete av sin närmast ansvariga, i detta fall 

Lotta.  
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Men av erfarenhet stannar den muntliga informationen mer hos individen, det finns 

också en större möjlighet att smidigt ställa en direkt följdfråga. Lotta menar att det man 

måste skapa tid för är muntlig information och dialog. Det kan annars bli en allt för stor 

tröskel att dela med sig av sin kompetens eller sina innovationsidéer. 

 

Den vårdenhetschef som är intervjuad [2010-03-10] talar om att vissa anställda helt har 

fallit ifrån i och med det nya arbetssättet. Men det har också fått andra i 

personalgruppen att växa. Och det ser vi tydliga exempel på bland flera av de 

klinikansvariga. I den tidigare organisationen hade de aldrig lyfts och kommit fram som 

de gör nu menar han vidare. Det finns en orättvisa i de olika klinikernas framgång med 

det pågående förbättringsarbetet. Vissa kliniker har en alltför stor problematik för att 

kunna följa det länkningssystem som inrättats. Det vittnar flera av respondenterna om, 

dock inte alla. De menar att de inte kan se att de någonsin kommer att finna en balans i 

länkningssystemet, med de snabba kast som är en akutmottagnings verklighet. De 

respondenter som har denna tro arbetar på de större klinikerna, med som 

vårdenhetschefen uttrycker det, en större problematik.  

 

Svaga och starka band i ett sådant här team/nätverk är intressant att studera. De svaga 

banden fungerar som en länk till kommande sociala strukturer. Medan de starka banden 

där tillit skapas ges det utrymme för ett djupare samarbete (Widén-Wulff 2007, s. 21). 

Samarbete består i dagens organisationer av både de mer traditionella fysiska mötena 

men också mejlkontakt, intranät och videokonferenser.  

 

Tilliten i de olika förbättringsgrupperna är enligt samtliga respondenter mycket god. Det 

finns en hög tillit till varandra och även respekt för den andres åsikter och kompetens. 

Däremot när den övriga personalgruppen som inte är delaktig i själva 

förbättringsgruppernas arbete möts finns inte alls samma tillit. Det talas ibland inte högt 

om att det finns ett visst missnöje mot förbättringsgruppens agerande. En del är 

missnöjda men vågar inte öppet tala med flödesledaren eller klinikansvarig om sina 

åsikter enligt flera respondenter. 

 

Cohen & Prusak diskuterar kring vikten av tillit i en organisation. De menar att en hög 

nivå på tillit i en organisation är överlag bra. Men att det kan bli en nackdel om 

medarbetare litar alltför blint på antingen ledningen eller sina medarbetare ( Cohen & 

Prusak, 2001, s. 38). Det finns då inget utrymme för reflektion och ifrågasättande av 

beslut som tas i en organisation. Ett visst mått av objektivitet och ifrågasättande är sunt 

och skapar en dynamisk organisation. Vilket jag tycker mig se i svaren från mina 

respondenter och deras beskrivning av sina arbeten i förbättringsgrupperna. Cohen & 

Prusak resonerar att tillit inte är hela svaret på en organisations framgång. En 

organisation med mycket hög tillit kan också hämmas av sin alltför blinda tro på sin 

ledning. Ledningen eller medarbetarna kan vara ute i helt fel riktning för organisationen 

(Cohen & Prusak 2001, s. 38).  

 

En organisation som har en mycket bra produkt att sälja, ja, där spelar inte tilliten alls 

lika stor roll (Cohen & Prusak 2001, s. 38).  

 

Men en organisation som akutmottagningen, menar jag, där det handlar om att läka och 

ta hand om människor på ett vårdande vis. Där krävs det en högre tillit och ett högt 

socialt kapital för att lyckas i sina visioner. Därmed inte sagt att det inte ska finnas 

utrymme för ifrågasättande om vart de är på väg med sitt förbättringsarbete och vad 
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syftet är med flödesprinciperna. Det är uppfriskande med medarbetare som ifrågasätter 

nyttan med vissa arbetsmetoder och hur det gagnar dem eller organisationen i stort.  

Däremot får det självklart inte bli ett nekande till allt nytt bara för att det är obeprövat. 

Men alltför likriktade åsikter och ja-sägare kan leda till att en organisation står still eller 

till och med går bakåt.  

 

7.3.3 Identitet 
 

Hur vi förhåller oss till varandra och vad som motiverar oss att dela information är 

starkt förknippat med identitet (Widén-Wulff 2007, s.14f). På min studerade 

akutmottagning är personalen i förbättringsgrupperna starkt engagerade. Det finns också 

en känsla av att identiteten också är stärkt mot i vissa fall övrig personal. Det finns en 

viss skepsis mot vad förbättringsgrupperna gör och vad de arbetar mot för mål. Det blir 

mycket tydligt i mina respondenters reaktioner när jag frågar hur samarbetet i 

förbättringsgrupperna fungerar. Jag får av i stort sett alla intervjuade svaret att det är 

mot övrig personal samarbetsproblemen finns. Inom förbättringsgrupperna och i viss 

mån även mellan de olika klinikernas förbättringsgrupper är samarbetet gott. Tyler & 

Blader menar att individer med en stark gruppidentitet är mer benägna att arbeta hårt för 

sin grupp och deras mål. De ser sig själva som en del i gruppen och får stärkt 

självkänsla av gruppens starka identitet (Tyler & Balder 2001, s. 209f). Tyler & Blader 

menar vidare att en individ med stark gruppidentitet reagerar starkare på orättvisor som 

kan förekomma i deras omgivning (Tyler & Blader 2001, 210)  

 

Det kan förklara de starka reaktioner jag får från mina respondenter vid frågor om hur 

förbättringsarbetet fungerar i organisationen. Det finns en större lojalitet hos 

respondenterna till sina chefer och de ansvariga än det finns mot övriga medarbetare. De 

problem som finns med vissa övriga kritiska röster i organisationen motas bort med 

förbättringsgruppen som identitet i ryggen. Fler av de intervjuade menar att de alltid kan 

söka stöd i sin egen förbättringsgrupp när det blir tufft. Tilläggas bör att någon övrig 

personal utanför förbättringsgrupperna har jag inte haft möjlighet att intervjua. Därför 

kan jag inte säga säkert hur deras syn är på det pågående förbättringsarbetet endast mina 

respondenters berättelser. 

  

Hur kommunikationsklimatet  ser ut i organisationen och hur gruppidentiteten  ser ut i 

relation till personalens personliga individuella motiv. De personliga motiven finns 

omedvetet hos individen och dennes status i nätverket (Widén-Wulff 2007, s.14) 
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8 Diskussion och slutsatser 
 

Syftet med min studie var att undersöka hur information delas i en sjukhusorganisation 

som är inne i ett intensivt förbättringsarbete. Där teorin om det sociala kapitalet kan 

förklara komplexiteten kring vad som motiverar och vad som främjar individer att dela 

information. Jag har medvetet valt en organisation som är mitt uppe i ett 

förändringsarbete där medarbetarnas delaktighet och interaktion med varandra är en 

förutsättning för ett lyckat förbättringsarbete. Hur interaktioner mellan individer ser ut 

visar på en organisations förmåga till att dela information eller inte. Akutmottagningens 

strävan med det nya förbättringsarbetet visar också på svårigheter kring att nå ut till alla 

i en organisation och ”få med alla på tåget”. 

 

8.1.1 Vad motiverar individer till att dela information?  

 

De motiv som finns i min studie till att dela information är en stark gruppidentitet och 

att man som individ gynnas av att dela information. Men det är självklart olika gråzoner 

som jag här nedan resonerar kring. 

 

Det finns en stor entusiasm bland den personal som är direkt aktivt delaktiga i 

förbättringsarbetet. Det är dock inte samma vilja att förändra hos den övriga personalen. 

Ledningen och förbättringsgrupperna har inte helt lyckats med att föra ut att 

nytänkandet är ett uppdrag från sjukhusledningen. Och kanske på ett mer konkret sätt 

entusiasmera och motivera personal utanför de öronmärkta förbättringsgrupperna.  

 

Syftet med förbättringsarbetet bygger i huvudsak på den egna personalens medverkan 

till att se brister i organisationens arbetsmetoder och rutiner. Det är även deras uppgift 

att, på uppmaning av sin kliniks förbättringsgrupp, föra vidare sina synpunkter och idéer 

till dessa. Därefter är det förbättringsgruppens uppgift att ta till sig denna information 

samt vara kreativa och finna på nya lösningar. Det förefaller som att motiven till att dela 

information hos den övriga personalen inte har varit tillräckligt starka. Samtidigt är det 

problematiskt att min studie endast intervjuar respondenter från de mer gynnade 

grupperna. Där motiven till att dela information är stor. Min studie får endast mina 

respondenters synvinkel på varför den övriga personalen inte känner sig delaktiga att 

dela information.  

 

Akutmottagningen har vad vi kan se utifrån mina respondenters svar i studien byggt upp 

vattentäta skott mellan medarbetarna och förbättringsgrupperna. Det har skett omedvetet 

och har successivt eskalerat. Därför kan vi se att ett starkt socialt kapital gynnas av en 

stark tillhörighet i en grupp, där det finns ett tydligt mål. 

 

8.1.2 Vilka faktorer främjar att dela information? 

 

Sjukhusledningens syfte att idéerna ska komma nerifrån och upp haltar något. 

Medarbetarna känner sig ofta inte lyssnade på, vilket kunnat utrönas av de svar jag fått 

från mina respondenters beskrivning av problemen. Den naturliga dialogen mellan 

medarbetare och förbättringsgruppen är bristfällig. Då flera medarbetare tillskriver 

förbättringsgruppernas medarbetare som ansvariga för förändringar på arbetsplatsen. 

Det blir då svårt för förbättringsgruppernas personal att vara objektiva till sina egna 

kollegers kritik och synpunkter. 
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Men att en av de kliniker jag studerat faktiskt lyckats med att göra sina medarbetare 

delaktiga i förbättringsarbetet visar på att det går. Det faktorer jag kan se är både ett 

uttryck av gott eller bristande ledarskap samt de olika klinikernas komplexitet. 

 

De faktorer som skulle ha främjat att dela information, har istället missgynnat ett större 

informationsutbyte. Förbättringsgrupperna har fått ta ansvar som i själva verket är ett 

ledningsansvar. Förbättringsgruppernas roll att ofrivilligt stå som ansvariga för nya 

arbetsmetoder och rutiner från personalgruppen sliter självklart på enskilda individer. 

De medarbetare som finns i förbättringsgruppen är lika mycket medarbetare i övriga 

personalgruppen, men i praktiken har det blivit en uppdelning. Det är ett ”vi och dom” 

tänkande på många sätt. Det är självklart frustrerande att som innovatör i en 

förbättringsgrupp, där målet är att arbeta för akutmottagningens bästa, få återkommande 

ifrågasättanden från övrig personal. I intervjuerna framkom att det finns en hög tillit 

från förbättringsgrupperna till sjukhusledningen. Men tilliten från de övriga 

medarbetarna på akutklinikerna har inte fullt ut lika stark tillit till förbättringsgrupperna. 

Den grupp som ska förmedla både synpunkter och åsikter från klinikens personal och ge 

information till dem från ledningen har en svår situation. Det finns inga vad jag förstår 

uttalade positiva faktorer som kan främja delning av information från den övriga 

personalen. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att det sociala kapitalet hos akutmottagningen och då 

främst vad gäller förbättringsarbetet är mycket starkt. Gruppidentiteten hos 

förbättringsgrupperna har både positiva och negativa effekter. I interaktion med övriga 

medarbetare blir det sociala kapitalet svagt och det får en negativ effekt. 

Akutmottagningen bör arbeta mer konkret med att upprätta forum för de övriga 

medarbetarna. Där de känner sig bekväma att prata och framföra sina förslag och idéer, 

och även tankar kring sin oro över nya arbetsmetoder.  

 

Men vad händer med en grupp som glöms bort eller står utanför ett nätverk. Tyvärr 

fanns ingen möjlighet till att intervjua personal utanför akutmottagningens 

förbättringsgrupper. Vilket jag så här i efterhand menar hade varit mycket givande för 

min studie.  

 

 

9 Sammanfattning 
 

Min studie fokuserar på information i förhållande till individens roll i att dela 

information vidare ut i en organisation. Där den genererar kunskap som i sin tur kan 

leda till uppnådda mål och visioner. Det sociala kapitalet som är ett relativt nytt begrepp 

inom B & I ämnet kan ses som en variabel på hur stor tillit och motivation medarbetare 

har till att dela information.  

 

Jag har i min studie tittat på hur en akutmottagnings förbättringsarbete delar 

information. Fokus har legat på förbättringsgruppernas nätverkande och interagerande 

med varandra samt till hela organisationen i stort. Det har dock varit ett problem då 

ingen utanför förbättringsgrupperna har kommit till tals. Jag valde att göra 

djupintervjuer av fem respondenter för att få en förståelse för det flödesarbete som 

akutmottagningen var mitt uppe i. Då mitt intervjuunderlag var relativt begränsat föll 
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det sig naturligt att välja fallstudien som metod. Fallstudien passar också väl in på mitt 

sätt att forska, då jag har velat upptäcka, tolka och få insikt om hur akutmottagningens 

medarbetare delar information.  

 

Mitt syfte var att undersöka hur information delas i en sjukhusorganisation.  Där 

ledningens strävan är att göra medarbetarna , på alla nivåer, aktivt delaktiga i 

verksamhetens utveckling, för att skapa en så smidig och adekvat akutvård som möjligt 

ur ett patientperspektiv. Min studie visar att information delas flitigt i de 

förbättringsgrupper som finns på varje klinik. Men mellan en förbättringsgrupp och sin 

egen akutklinik är inte interaktionen optimal och delning av information är låg. Det blir 

ett klimat av missförstånd och en ovilja från en del av övriga medarbetare att aktivt 

delta i förändringsarbetet.  

 

Det finns dock ett undantag med akutmottagningens infektionsklinik där interagerandet 

med förbättringsgruppen och akutkliniken fungerar väl. Det genomsyras också i det 

dagliga arbetet där idéer fångas upp och återkopplas till medarbetaren. Det finns här ett 

starkt socialt kaptal och vilja att dela information mellan ledning och medarbetare. 

 

De frågeställningar jag utgått från var: vad motiverar individer till att dela information 

samt vilka faktorer som främjar att dela information . Mitt resultat visar att motiven till 

att dela information är delaktighet. Att få vara med i en förändringsprocess främjar 

individer att dela information och eliminerar eventuella missförstånd med vad ett 

förändringsarbete innebär. Infektionskliniken är också här ett bra exempel på en ledning 

som valt att informera sina medarbetare så långt som möjligt för att främja delaktighet. 

En faktor som vi sett till svag interaktion av att dela information är även akutklinikernas 

varierande storlek på personalstyrkor. Där infektionsakutens klinik är den minsta och 

medicinakutens klinik är den största.  

 

Studien visar också att det sociala kapitalet är mycket starkt i de förbättringsgrupper 

som mina respondenter är aktiva i. Däremot kan vi inte se hur den övriga 

organisationens sociala kapital är beskaffat. Då studien endast bygger på 

intervjuunderlag från respondenter i förbättringsgrupperna, vilket är en svaghet.  

 

Studien visar att en stark gruppidentitet med gemensamma mål och visioner stärker 

motivationen att dela information mellan medarbetare. Förmågan att påverka sin egen 

vardag och att göra ett bra arbete gentemot patienterna är också faktorer som främjar att 

dela information.  

 

En förståelse för hur medarbetarna delar information kan förklaras utifrån det sociala 

kapitalets attribut som teoretisk bakgrund.  Här har jag också velat synliggöra 

akutmottagningens struktur, för att se om det finns en hög eller låg tillit för att dela 

information. Det kan vara av stort intresse för hur en organisation i en framtid ska 

hantera sitt informationsflöde samt hur ledningen kan vara med att främja ett starkare 

socialt kapital genom att skapa tillfällen för nätverkande 
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Bilaga 1  
Intervjuschema 

Empiriskt material: Personlig intervju med förutbestämda frågor med samtliga 

respondenter samt en pilotintervju (klinikansvarig infektionskliniken) 

 Strukturen  i organisationen  

1. Din utbildning? 

2. Hur länge har du arbetat här? 

3. Hur kom du med i förbättringsgruppen? 

4. Vilka fördelar tycker du finns för dig att vara delaktig i en förbättringsgrupp? 

5. Hur skulle du beskriva sammansättningen i förbättringsgruppen? 

6. Vilka värderingar finns?(både organisation i stort/ förbättringsgruppen) 

7. Finns det konflikter i gruppen? Hur löser ni dessa konflikter? 

8. Vilken roll har förbättringsgruppen till resten av avdelningen samt andra 

förbättringsgrupper på akutmottagningen? 

 Samarbete 

9. Hur ser samarbetet med andra förbättringsgrupper ut? 

10. Strävar alla förbättringsgrupper mot samma mål? 

11. Är det viktigt att samarbeta? Varför? 

 Vilken information delas och hur delas information? 

12. Beskriv den mest typiska arbetsuppgiften/arbetsprocessen för dig på arbetet? 

13. Beskriv en vanlig arbetsdag – hur ser den ut? 

14. Vilka möten medverkar du i? 

15. Vilken typ av information kolleger, mejl, skriftligt mtrl, behöver du i ditt arbete?  

(Tänk utifrån en vanlig arbetsdag) 

16. Hur använder du informationen? 

17. Vem frågar du när du stöter på patrull? 

18. Hur utvärderar du kvalitén i den inhämtade informationen? 

19. Vilken typ av information är mest pålitlig/värdefull? Varför? 

20. Hur använder du din kunskap? 

 Identitet 

21. Finns det en gruppidentitet, antingen i förbättringsgruppen eller stort på 

avdelningen? 

22. Hur ser i så fall gruppidentiteten ut? 

23. Beskriv atmosfären på din arbetsplats? 

 Mål 
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24. Hur når ni era mål i förbättringsgruppen? 

25. Vad gör att ni når de mål ni satt upp? 

26. När ni tänker på de större målen – vad gör att ni når de mer övergripande målen? 
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Bilaga 2 
 

Pilotintervju med vårdenhetschefen   

 

Bakgrund 

Vilken är hela akutmottagningens målsättning? Och hur förverkligas de? 

Vad har du som vårdenhetschef för målsättningar med i synnerhet ert nya flödesarbete? 

Hur ser er framgång ut i förhållande till andra akutmottagningar i Stockholm? 

  

Individualitet 

Hur kommuniceras informationen inom organisationen? ( De anställdas medverkan i 

förbättringsprocessen.) Beskrivning av dokument som tillhandahållits. 

Hur kan det se ut? 

  

Förebilder till förbättringsarbetet? Ex Leanproduction? 

  

Motivation 

Vad anser man om medarbetarnas möjligheter till att utvecklas på ett personligt plan? 

Hur mycket feedback och uppmuntran till medarbetarna ger ledningen i att vara delaktig 

i det nya flödesarbetet?  

  
Hur tar ni tillvara kommentarer och förbättringsförslag från medarbetarna? 

  

Dokumenteras de på något sätt? 
  

Hur har organisationen förändrats i syfte att bättre kommunicera medarbetare emellan? 

  




