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Abstract 
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Abstract 
Purpose – The purpose of this study is to map information and communication flows 
and examine how they can be more efficient in the management process of housing 
within the public sector. In order to fulfill the purpose, the following three research 
questions have been formulated: 

1. How is the management process of housing structured within the public 
sector? 

2. What factors influence the information flow within the management process 
of housing within the public sector? 

3. How can communication channels be designed to make the flow of 
information more effective in the management process of housing within the 
public sector?  

Method – A case study was conducted with interviews and document studies to 
provide empirical data on the basis of the theoretical framework underlying the 
analysis. The analysis was performed by comparing the empirical evidence from the 
case study with the theory from the literature study. 

Findings – Flows of information and communication within organizations in the 
public sector are influenced by several factors. Organizational structure, bureaucracy 
and regulations affect both the physical and organizational distance between the 
organizations functions. A longer distance leads to problems regarding the transfer of 
information, but this may be necessary if, for example, a particular expertise is 
demanded. Information systems need to be supported by thorough education and a 
collective, evident implementation in order to be established in an organization. 

Implications – The study has identified a number of challenges in the rental process 
of housing related to the problem areas, communication and information flows. The 
work has helped to create an understanding of the relationship between the value-
adding activities, information and communication. The study has for example 
highlighted the value of the physical proximity of interacting functions within a 
process. 

Limitations – This study has aimed to create a deeper understanding of the research 
problem through a case study. Since the results of the study are based on empirical 
data from one case company, the generalizations made might lack reliability, which 
makes the output uncertain for similar organizations adopting the recommendations.  

Keywords – Information flow, communication, organizational structure and 
information system
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Sammanfattning 
Syfte – Syftet med studien är att kartlägga informations- och kommunikationsflöden 
samt undersöka hur de kan effektiviseras inom förvaltningsprocessen av bostäder i 
den offentliga sektorn. För att uppfylla syftet har följande tre frågeställningar 
formulerats: 

1. Hur ser förvaltningsprocessen av bostäder ut inom offentlig sektor? 
2. Vilka faktorer påverkar informationsflödet inom förvaltningsprocessen av 

bostäder i offentlig sektor? 
3. Hur kan kommunikationskanaler utformas för att effektivisera 

informationsflödet i förvaltningsprocessen av bostäder i offentlig sektor? 

Metod – En fallstudie genomfördes med intervjuer och dokumentstudier för att skapa 
empiri som utifrån det teoretiska ramverket låg till grund för analys. Analysen 
utfördes genom att jämföra empiri från fallföretaget med teorin från litteraturstudien. 

Resultat – Informations- och kommunikationsflöden i organisationer inom offentlig 
sektor påverkas av flera faktorer. Organisationsstruktur, byråkrati och regelverk 
påverkar både det fysiska och organisatoriska avståndet mellan organisationens 
funktioner. Ett längre avstånd leder till problem gällande överförandet av information 
men detta kan vara nödvändigt om exempelvis en viss kompetens efterfrågas. 
Informationsteknologisystem behöver stödjas av en ingående utbildning och en tydlig 
implementering för att få fäste i en organisation. 

Implikationer – Studien har påvisat ett antal utmaningar inom uthyrningsprocessen 
av bostäder relaterade till problemområdena kommunikation- och informationsflöden. 
Examensarbetet har bidragit till att skapa förståelse för sambandet mellan 
värdeadderande aktiviteter, information och kommunikation. Studien har bland annat 
belyst betydelsen av fysiska avstånd hos interagerande funktioner inom en process.  

Begränsningar – Studien har syftat till att skapa en djupare förståelse inom 
problemområdet genom en fallstudie. Då studiens resultat är grundat i empiri från ett 
fallföretag kan generaliseringar ha genomförts utifrån förutsättningar som inte 
förekommer i andra liknande organisationer vilket kan göra rekommendationerna 
svåra att använda.   

Nyckelord – Informationsflöden, kommunikation, organisationsstrukturer och 
informationssystem 
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1 Introduktion 
Kapitlet beskriver kommunikations- och informationsflöden i processer inom offentlig 
sektor. Studiens bakgrund, problembeskrivning, syfte och frågeställningar presenteras 
och därefter redovisas omfång och avgränsningar. Kapitlet avslutas med rapportens 
disposition.  

1.1 Bakgrund 
Kommunikations- och informationsflöden har under de två senaste decennierna fått 
större betydelse för företag i allmänhet och de serviceinriktade i synnerhet (De Beer, 
2014). Det ställs allt högre krav på kvalité gällande värdeskapande aktiviteter såsom 
kortare ledtider och relevant kommunicerad information. Dessa faktorer kräver 
beredskap och kunnande inom organisationen (De Beer, 2014). Inom den offentliga 
sektorn kombineras dessutom de stigande kvalitetskraven med nedskärningar av 
resurser vilket gör att de anställda måste handskas med flera ärenden, samtidigt som 
kunderna blir allt mer otåliga (Statskontoret, 2014). Denna utveckling resulterar i 
stigande organisatoriska utmaningar inom information och kommunikation för många 
offentligt drivna organisationer vilket gör dem särskilt intressanta att studera (De 
Beer, 2014). Uthyrning av bostäder utgör exempel på processer som förvaltas inom 
offentlig sektor.  
 
Utmaningen inom offentlig sektor är att skapa ett bättre samhälle genom kundnöjdhet 
vilket avspeglas i få klagomål och ett effektivt utnyttjande av skattepengar. Detta 
kräver effektiv kommunikation då det visat sig nödvändigt för att en organisation ska 
generera goda resultat (Subban & Singh, 2013). Att skapa processer där information 
flödar genom organisationen på ett effektivt sätt är en komplex process där de interna 
strukturerna bör tas i beaktning (Hinton, 2006). Genom att skapa standarder som 
definierar hur arbetsprocesserna ska se ut kan denna komplexitet hanteras (Hinton, 
2006). Dels behöver en yttre effektivitet uppnås så att lämplig information 
kommuniceras. Likaså behövs inre effektivitet för att kommunikationen ska gå 
snabbt, till rätt mottagare och i begriplig form. Detta kan ske både genom verbala 
kommunikationskanaler, det vill säga muntligt, och digitalt via informationssystem 
(Säfsten, Johansson, Lakemond & Magnusson, 2010). För att uppnå hög inre och yttre 
effektivitet är det flera kommunikationsgränssnitt som behöver hanteras. Företaget 
behöver dels observera marknaden för att få information om vad som eftertraktas samt 
kontrollera den egna verksamheten för att se till att man kan erbjuda detta innan 
marknadskraven ändrats (Subban & Singh 2013).  
 
Servicebaserade produkter, såsom förvaltning av bostäder inom offentlig sektor, 
värderas i större utsträckning än fysiska produkter utifrån kundrelationen (Du & Wu, 
2008). För förvaltning och uthyrning av bostäder blir därför kommunikationen både 
mot kund och internt särskilt viktig och själva produktvärdet utgörs till stor del av 
kommunikationen (De Beer, 2014). Att utveckla och förbättra både den verbala- samt 
digitala kommunikationen har därmed en direkt relation till servicevärdet. 
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1.2 Problembeskrivning 
Som beskrivits i bakgrunden har minskade resurser skapat nya utmaningar för att 
hantera värdeskapande aktiviteter. Beredskapen och kunnandet som krävs för att möta 
kraven, som är korta ledtider och effektiva processer, har vuxit avsevärt. (De beer, 
2014). För att kunna tillmötesgå ställda kundkrav krävs välstrukturerad och 
lättåtkomlig tillgång till intern information och funktioner inom verksamheten 
(Säfsten et al. 2010). För att möjliggöra detta behöver gränssnitten mellan funktioner 
inom verksamheten utformas noggrant och situationsspecifikt. Överföring av direktiv 
och information har visat sig utgöra ett stort problemområde inom många företag 
(Subban & Singh 2013). Vidare är den mänskliga faktorn, såsom individuella misstag, 
en av parametrarna som kan skapa problem om den leder till att standardlösningar inte 
används (Tourish, 2003). Ofta finns exempelvis en officiell kanal för 
interninformation. I verkligheten sker en stor del av kommunikationen verbalt utanför 
det avsedda kommunikationsnätverket, vilket lämnar utrymme för missförstånd och 
att saker glöms bort (Tourish, 2003). Att utveckla och tillhandahålla 
informationssystem som används i praktiken är därför en stor utmaning (Tourish, 
2013). 
 
Hierarkiska barriärer kan också utgöra ett problemområde inom organisationer vad 
gäller informationsutbyte och kommunikation (Tourish, 2003). Detta genom att beslut 
försenas, till följd av att beslutsfattaren inte står i direktkontakt med kund och att 
vidarebefordrandet av kundförfrågningar är tidskrävande. Vidare menar Tourish 
(2003) att hierarkiska barriärer också kan försvåra utveckling inom organisationen om 
det råder en övertro på chefens kunnande och förslag från underliggande poster i den 
hierarkiska strukturen inte tas på allvar. Samtidigt kan inte alla organisationsposter 
inom organisationen ha samma inflytande, varför en avvägning i delegeringen av 
beslutsmakt behöver göras (Jacobsen & Thorsvik, 2011). 
 
Organisationer är oftast strukturerade enligt antingen en vertikal eller horisontell 
struktur, där den vertikala har fler maktnivåer än den horisontella (Ellman & Pezanis-
Christou, 2010). Problemet med den vertikala strukturen i större företag är att 
cheferna med beslutsmakt måste ha överblick och kunskap om samtliga funktioner i 
företaget. Informationen måste färdas långt från den funktion den angår, vilket är 
tidskrävande. I en horisontell struktur är beslutsmakten delegerad till fler. Detta leder 
till att beslutsfattaren sitter närmare beslutsområdet och därför kan besitta större 
kunskaper om området samtidigt som kommunikationen bli enklare (Ellman & 
Pezanis-Christou, 2010). Ellman & Pezanis-Christou (2010) menar dock att en 
hierarkiskt lägre belägen chef troligtvis har sämre överblick och mindre kunskap om 
organisationen. Vilket antal maktnivåer som är mest lämpligt för en organisation är 
därför en komplicerad fråga som kräver eftertanke.  
 
Effektivare och snabbare processer inom Socialförvaltningen är eftersträvansvärda 
eftersom det i vissa fall kan vara akut för kunden att få en bostad snabbt 
(Socialtjänsten, 2013). Sociala, mentala och åldersrelaterade anledningar förekommer, 
men gemensamt är att många sökande är i akut behov av bostad (Socialtjänsten, 
2013). Socialförvaltningen styrs av lagar och regler som är olika för varje boendeform 
vilket gör det svårt att hålla en hög fyllnadsgrad på boendena. På grund av komplexa 
regelverk kring varje boendeform är det inte möjligt för kunder att vid brist få en 
annan boendeform än den avsedda. Detta är ett stort problem eftersom varje 
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boendeform då måste ha en buffert av boenden i stället för att hela 
Socialförvaltningen kan dela risken för brist på samtliga boenden (Sörman, 2015).  
 
För att studera informations- och kommunikationsflöden inom den offentliga sektorn, 
undersöks handläggningen av ärenden inom hyresprocessen av bostäder. 
Förvaltningar i kommunens regi ansvarar för att bostäder antingen köps eller hyrs in 
för att sedan hyras ut i andrahand till kunder med speciella behov. Utmaningen ligger 
i att möta lagkrav och tillfredsställa kundernas önskemål utan att utnyttja mer resurser 
än nödvändigt (Nässjö kommun, 2016).  

1.3 Syfte och frågeställningar 
I en förvaltningsprocess ligger svårigheten i att överföra direktiv och information på 
ett problemfritt sätt. Vidare beskrivs svårigheterna som infinner sig då beslutsfattaren 
inte står i direktkontakt med kunden vilket leder till ytterligare fördröjning av 
informationsutbytet. Med detta som utgångspunkt är det av intresse att studera hur 
informationsflödesprocessen kan effektiviseras vilket innebär att öka output i 
förhållande till input. Detta leder till att syftet med denna studie är:  
 
Att kartlägga informations- och kommunikationsflöden samt undersöka hur de kan 
effektiviseras inom förvaltningsprocessen i den offentliga sektorn. 
 
För att studera informations- och kommunikationsflöden inom den offentliga sektorn 
undersöks förvaltningsprocessen av bostäder på socialförvaltningen. För att uppnå 
syftet har det brutits ner i tre frågeställningar. Inledningsvis behövs en tydlig bild av 
hur organisationen ser ut i dagsläget vilket leder till den första frågeställningen: 
 
Hur ser förvaltningsprocessen av bostäder ut inom offentlig sektor? 
 
Effektiviteten av informationsflödet inom förvaltningsprocessen i offentlig sektor 
påverkas av olika faktorer. För att kunna förbättra flödet behöver dessa faktorer 
undersökas och dess inverkan analyseras för att finna förbättringsmöjligheter. Det 
leder till den andra frågeställningen:  
 
Vilka faktorer påverkar informationsflödet inom förvaltningsprocessen av bostäder i 
offentlig sektor? 
 
Både verbala och digitala kommunikationskanaler, alltså olika metoder för att leverera 
information, används idag av personalen inom offentlig sektor.  Utformningen av 
kommunikationskanaler är relaterad till förvaltningsprocessens effektivitet vilket leder 
till den tredje frågeställningen: 
 
Hur kan kommunikationskanaler utformas för att effektivisera informationsflödet i 
förvaltningsprocessen av bostäder i offentlig sektor? 
 
För att besvara frågeställningarna och därmed uppfylla syftet kommer en fallstudie att 
genomföras på Socialförvaltningen i Nässjö kommun. 

1.4 Omfång och avgränsningar 
Studien avser att undersöka och effektivisera informations- och 
kommunikationsflöden. Studien omfattar förvaltningsprocesser av bostäder inom 
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offentlig sektor. För att uppfylla syftet med studien att kartlägga informations- och 
kommunikationsflöden samt undersöka hur de kan effektiviseras inom 
förvaltningsprocessen i den offentliga sektorn, kommer fokus ligga på de aktiviteter 
som behandlas vid uthyrningsprocessens olika stadier. 
 
Figur 1 nedan beskriver studiens omfång och avgränsningar kring vilka aktörer som 
är involverade i uthyrningen av bostäder. Studien kommer endast innefatta 
kommunikationen med kund, internt inom Socialförvaltningen och med boendechefer. 
Analys av hur lagar och regler från kommunen påverkar processerna genomförs 
senare i studien, men då lagarna inte är förhandlingsbara inkluderas kommunen ej 
innanför ramen i figuren nedan. Utlåtanden från läkare inkallas endast vid enstaka fall 
varför det inte inkluderas i studien. 
 

 

Figur 1. Studiens omfång och avgränsningar 

1.5 Disposition 
För att ge en tydlig struktur i rapporten har sex kapitel skapats. Inledningsvis ges en 
introduktion till studien samt en bakgrund till varför den är värd att utföras. En 
problembeskrivning har formulerats vilken motiverar studiens syfte och 
frågeställningar. Studiens omfång och avgränsningar presenteras sedan med hjälp av 
en förklarande figur. Kapitel två presenterar metod och genomförande vilket knyts an 
till studiens syfte och frågeställningar. Kopplingar mellan vald metod och respektive 
frågeställning illustreras i en tabell. Vidare förklaras arbetsprocessen med stöd av en 
figur. Kapitlet fortsätter sedan med en beskrivning av studiens ansats, design samt en 
uppdelning och förklaring av hur datainsamlingen utförts. Slutligen diskuteras 
trovärdigheten. Ett teoretiskt ramverk presenteras i kapitel tre. Kopplingar mellan 
teori och frågeställningar presenteras med hjälp av en figur. Vidare introduceras 
vetenskapliga teorier för att besvara syftet. Nästa kapitel presenterar insamlad empiri 
som delats upp utifrån de olika problemområdena. I kapitel fem analyseras insamlad 



Introduktion 

5 

empiri utifrån det teoretiska ramverket. Analysen ligger sedan till grund för slutsatser 
och diskussion. Det sista kapitlet innefattar diskussion och slutsatser. I diskussionen 
lyfts tankar kring resultat, implikationer och begränsningar relaterade till studien. 
Slutsatser och förslag till vidare forskning presenteras avslutningsvis. 
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2 Metod och genomförande 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av studiens arbetsprocess. Inledningsvis 
förklaras vilka metoder som valts för att besvara frågeställningarna. Vidare beskrivs 
studiens ansats och design. Därtill beskrivs studiens datainsamling och dataanalys. 
Kapitlet avslutas med en diskussion kring studiens trovärdighet. 

2.1 Koppling mellan frågeställningar och metod 
För att besvara studiens frågeställningar har tre typer av metoder använts, 
litteraturstudie, fallstudie och dokumentstudie.  
 
För att besvara den första frågeställningen behövdes teori kring processhantering 
samlas in för att skapa förståelse kring hur en process fungerar i ett 
serviceproducerande företag. Vidare behövdes mer information om 
socialförvaltningen. Informationen erhölls genom semistrukturerade intervjuer, vilka 
beskrivs utförligt i avsnitt 2.5.2, med biståndshandläggare från de olika 
förvaltningsprocesserna av bostäder som organisationen hanterar.  
 
För att besvara den andra frågeställningen behövdes generell information om 
informationsflöden i kombination med organisationsspecifik kunskap. Detta för att 
kunna jämföra vilka faktorer som i teorin påstås inverka på informationsflöden och se 
hur dessa interagerar med organisationer i praktiken. Detta erhölls genom en 
litteraturstudie för att utforma ett ramverk utifrån teorier som testades i fallföretaget 
samt användes för att analysera empiri. Semistrukturerade intervjuer och 
dokumentstudier genomfördes därefter för att erhålla empiri från fallföretaget som 
tillsammans med det teoretiska ramverket låg till grund för analys.  
 
Den tredje frågeställningen besvarades genom att samla in teori kring effektiva 
informationsflöden för att se vad som karaktäriserar ett väl fungerande flöde. Vidare 
behövdes empiri från fallföretaget för att se vilka specifika lösningar som fungerar 
inom offentlig sektor. Detta erhölls genom semistrukturerade intervjuer och 
dokumentstudier.  
 
Vilka datainsamlingsmetoder som används framgår i tabell 1.  
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Tabell 1. Koppling mellan metod och frågeställningar 

 

2.2 Arbetsprocessen 
För att uppnå syftet och besvara studiens frågeställningar har arbetsprocessen brutits 
ner i olika delar som illustreras i figur 3. Arbetet inleddes med ett besök på 
fallföretaget där information insamlades i avsikt att skapa förutsättningar för att 
definiera ett problemområde. Problemområdet utformades i syfte att undersöka 
problemet både ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv. Intervjuer och 
dokumentstudier valdes som undersökningsmetoder eftersom det är lämpliga metoder 
för att samla in kvalitativ data av det slag som eftersöktes (Patel & Davidson, 2012). 
 
I nästa fas inleddes en litteraturstudie för att skapa ett teoretiskt ramverk kring det 
valda området. Litteraturstudien är nödvändig för att insamla teorier att analysera mot 
empirin från fallföretaget (Patel & Davidson, 2012).  
 
Därefter påbörjades en fallstudie som delvis pågick parallellt med litteraturstudien. 
Detta eftersom fallstudien identifierade oväntade infallsvinklar till problemområdet 
vilket fordrade teoretisk anknytning. Fallstudien utfördes för att finna ny kunskap 
inom problemområdet och se hur teorierna praktiseras i verkligheten. I denna fas 
genomfördes intervjuer och dokumentstudier som genererade empiri som tillsammans 
med det teoretiska ramverket användes för att besvara frågeställningarna. Analysen 
genomfördes inledningsvis parallellt med fallstudien och grundas i det teoretiska 
ramverket och insamlad empiri kring informations- och kommunikationsflöden. 
 
 
 
 
 
 

 

Litteraturstudie Dokumentstudie Intervjuer 

1.  Hur ser förvaltningsprocessen av 
bostäder ut inom offentlig sektor? 

 

 

 

2. Vilka faktorer påverkar 
informationsflödet inom 
förvaltningsprocessen av bostäder i 
offentlig sektor? 

   

3. Hur kan kommunikationskanaler 
utformas för att effektivisera 
informationsflödet i 
förvaltningsprocessen av bostäder i 
offentlig sektor? 
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16-‐jan	   Tidsaxel	   16-‐maj	  
	  

	  
	  

Besök,	  fallföretag	  
	     

 
Litteraturstudie	  

	    
 

Fallstudie	  
	  

  
Analys	  

Figur 2. Studiens arbetsprocess 

2.3 Ansats 
I detta kapitel beskrivs relationen mellan teori och empiri i studien samt vilken ansats 
som använts för att länka dem samman i analysen. Studiens syfte och frågeställningar 
fordrar förklarande svar. Därför har verbala analyser och underliggande mönster till 
problemområdet studerats för att hitta bakomliggande faktorer till problem i enlighet 
med en kvalitativ ansats (Patel & Davidson, 2012). Metodvalet för att uppnå studiens 
syfte och det insamlade intervjumaterialet ligger i linje med vad som är passande för 
en kvalitativ studie (Patel & Davidson, 2012). Vidare har dokumentstudier 
genomförts för att jämföra manualer med insamlad empiri. Dessa studier har utförts 
med utgångspunkt i en kvantitativ ansats, där fokus ligger på att med numeriska 
metoder, såsom frekvenstabeller och histogram, analysera materialet. Den kvantitativa 
analysen har dock främst använts för att underbygga kvalitativa resonemang varför 
studien i huvudsak är kvalitativ (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). 
 
För samtliga frågeställningar samlades först teori in vilket framgår i avsnitt 2.1. Den 
första frågeställningen besvarades genom att kartlägga fallföretagets processer för att 
kunna jämföra processutformningen med insamlad teori. Påverkande faktorer erhölls 
genom att studera teori som sedan jämfördes med arbetssättet hos fallföretaget vilket 
ledde till besvarandet av den andra frågeställningen. Den tredje frågeställningen 
besvarades genom ett studera områdena kommunikation, informationsflöden, 
informationshantering och organisationsstrukturer. Dessa områden granskades sedan 
genom intervjuer. Frågeställningarna har därmed besvarats genom en deduktiv ansats 
vilket innebär att utgå från teori för att studera och analysera empiri (Alvesson & 
Sköldberg 2008).  

2.4 Design 
För att uppnå syftet och besvara frågeställningarna behöver informations- och 
kommunikationsflöden studeras i praktiken. För detta ändamål valdes en fallstudie 
som undersökningsmetod. Detta ansågs lämpligt eftersom det fordrades heltäckande 
information kring problemområdena med djupgående analys under en begränsad tid 
vilket är möjligt genom en fallstudie (Patel & Davidson, 2012). Fallstudien är av 
deskriptiv art eftersom studien ämnar undersöka några informations- och 
kommunkationsflöden i detalj (DePoy & Gitlin, 1999). Granskningen utgick både 
utifrån varje flöde var för sig men också i jämförelse med varandra. Fallstudien gjorde 
det också möjligt att utifrån ett teoretiskt ramverk undersöka hur olika 
kommunikationstekniker praktiseras i verkligheten (Patel & Davidson, 2012). 
Socialförvaltningen i Nässjö kommun ansågs som ett passande fallföretag då de utgör 
en organisation med problematik kring kommunikation och informationsflöden med 
en vilja att förbättras och utvecklas. Socialförvaltningen i Nässjö har också en typisk 
uppbyggnad och funktion för hur socialförvaltningar i Sverige arbetar (Nässjö 
kommun, 2016). De utgjorde därför en bra plats att undersöka teorier från det 
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teoretiska ramverket och samla empiri ifrån. Studien har genomförts som en 
enfallsstudie då den endast genomfördes inom en organisation med 
förvaltningsprocesserna av bostäder som analysenhet  (Yin, 2003). Detta innebär att 
det är förvaltningsprocesserna som kommer att studeras och analyseras för att besvara 
studiens frågeställningar.  

2.5 Datainsamling 
I detta kapitel ges en beskrivning av vilka datainsamlingsmetoder som har använts i 
studien och varför dessa har valts. Litteraturstudien gav upphov till studiens teori 
medan intervjuerna och observationerna resulterade i empiri. 

2.5.1 Litteraturstudier 
Vid litteraturstudien samlades data från böcker och vetenskapliga artiklar in till det 
teoretiska ramverket inom områdena informations- och kommunikationsflöden samt 
organisationsstrukturer, hierarki, byråkrati. Materialet kommer från facklitteratur, 
vetenskapliga artiklar och forskningsrapporter vilka inhämtades från 
högskolebiblioteket och databaser såsom Scopus, Primo och UTS biblioteksdatabas. 
Sekundärdatan som gavs av denna insamling användes dels som grund för att utforma 
studien för frågeställning två och tre, men också för att analysera primärdatan som 
tillhandahölls från fallstudien. Sekundärdatan som gavs av denna insamling låg dels 
till grund för utformningen av fallstudien samt för att tillsammans med primärdatan 
från empirin utgöra en grund för analys.  
 
För att stärka det teoretiska ramverket baserades de teoretiska områdena på flera 
källor för att inte riskera att en enskild författares åsikter skulle påverka studien (Yin, 
2003). Vidare valdes källor med akademisk anknytning som genomgått granskning 
innan publikation för att ytterligare minimera risken för att individuella åsikter skulle 
inverka. Kombinationen av facklitteratur, vetenskapliga artiklar och 
forskningsrapporter valdes eftersom facklitteratur ofta utgör en bra teorigrund att 
bygga vidare på med nyare och mer specifik teori från artiklar och 
forskningsrapporter (Patel & Davidson, 2012). För vissa områden inom studien 
rörande regler och statistik inom socialstyrelsen i Sverige fanns inga vetenskapliga 
publikationer att tillgå. Artiklar och offentligt tryck från statliga organisationer söktes 
därför upp. Tabell 1 visar sökord. Då det tidigt stod klart att litteraturen på akademisk 
nivå nästan uteslutande var på engelska användes bara engelska sökord för den. 
Sökorden i tabell 1 har även kombinerats på olika sätt för att avgränsa sökningarna till 
en mer specificerad nivå. 
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Tabell 2. Sökord i litteraturstudien 

 

2.5.2 Intervjuer 
Intervjuerna som genomförts har utgjort en stor del av studiens primärdata. 
Inledningsvis utfördes en intervju med kvalitets- och utvecklingschefen, denna var av 
öppen karaktär vilket innebar att den genomfördes som ett samtal utan förberedda 
frågor (Patel & Davidson, 2012). Där diskuterades hur studien skulle genomföras. I en 
samarbetsplan utformades också denna inledande intervju till hjälp för definition av 
problemområdet.  
 
Efter den inledande intervjun utfördes intervjuer där information som skulle utgöra 
underlag för hur den kvalitativa analysen utvanns. Viss vägledning krävdes för att 
säkerställa att data som behövdes hittades. Dessa intervjuer var semistrukturerade 
eftersom de inte var uppbyggda kring bestämda frågor utan teman inom vilka den 
intervjuade gavs stor frihet (Yin, 2007). Teman valdes utifrån vad som ansågs viktigt i 
det teoretiska ramverket. De som intervjuades valdes utifrån befattning och 
kompetens för att utvinna material av så hög kvalité som möjligt vilka framgår i 
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bilaga 1. Syftet med intervjuerna var att först få en inblick i organisationen och senare 
en djupare förståelse för hur processer ser ut utifrån ett informations- och 
kommunikationsperspektiv. I tabell 3 åskådliggörs intervjuernas syfte, metod, 
tidsperspektiv, kommunikationsform samt befattningen som den anställda besitter. 

Tabell 3. Genomförda intervjuer 

 

2.5.3 Dokumentstudier 
Dokumentstudierna genomfördes för att de utgjorde en passande metod för att samla 
in kvalitativ data om hur fallföretaget har arbetat historiskt (Yin, 2007). Manualer 
kring förvaltningsprocessen av bostäder undersöktes för att kunna jämföra med data 
tillhandahållen genom intervjuer för att skapa en så tydlig och verklighetstrogen bild 
som möjligt av organisationens processer. 

Tabell 4. Genomförda dokumentstudier 

Datum	   Syfte	   Tid	  (h)	  
12-‐jan-‐23-‐apr	   Granska	  manualer	  gällande	  rutiner	  vid	  uthyrningsprocesser	   4	  
3-‐apr-‐17-‐apr	   Granska	  informationssystem	   8	  

 

2.6 Dataanalys 
Studiens data har samlats in med forskningsmetoderna litteraturstudie och fallstudie 
innehållande intervjuer och dokumentstudier. För att besvara den första 
frågeställningen analyserades kvalitativ data genom att skapa swimlanediagram där de 
teoretiska områdena kunde jämföras med empiri.  
 
Litteraturstudien angående informationsflöden låg till grund för att kvalitativt 
analysera problemområdena kring den andra frågeställningen. Därtill insamlades 
empiri ifrån fallföretaget, genom intervjuer och dokumentstudier kring deras 
hantering av informationsflöden i förvaltningsprocessen av bostäder. Detta för att 
genom analys med hjälp av ett fiskbensdiagram där rotorsaken spåras och undersöks 
för att definiera faktorer som inverkar på informationsflödet.   
 
Figur 3 illustrerar dataanalysens uppbyggnad. Litteraturstudien ligger till grund för 
teorin som i sin tur dels ligger till grund för valda områden inom fallstudien samt 
analys. Fallstudien utgörs av en dokumentstudie och intervjuer vars resultat återfinns i 
empirin. Teorin och empirin användes sedan gemensamt för att studera studiens 
problemområden och ledde slutligen till ett resultat. 
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Figur 3. Studiens dataanalys 

2.7 Trovärdighet 
Reliabiliteten anger i vilken mån en studie kan upprepas, i samma situation, med 
samma, metoder och nå samma resultat. Att vid flera tillfällen kunna ge samma 
resultat under likartade förhållanden kännetecknar god reliabilitet vilket är 
eftersträvansvärt för att skapa trovärdighet (DePoy & Gitlin, 1999). För att uppnå hög 
reliabilitet vid insamlingen av kvalitativ data i de semistrukturerade intervjuerna har 
samma teman lyfts i samtliga intervjuer (Patel & Davidson, 2012).  Dessa är bifogade 
i bilaga 1. Detta gör att även om de intervjuade utifrån individuella preferenser lyfter 
olika problemområden, erhålls den mest centrala datan som krävs för att besvara 
studiens frågeställningar och för att uppfylla syftet. För att uppnå hög reliabilitet vid 
datainsamlingen från dokumentstudierna har datan genererats från flera ärenden för 
att minska inverkan på resultatet ifrån varje enskilt ärende.  
 
För att en studie skall anses trovärdig krävs inte bara hög reliabilitet utan också en hög 
validitet. Validitetsbegreppet är definierat som att studien faktiskt lyckas mäta det 
som påstås mätas (Patel & Davidson, 2012). Det innebär dels att en lämplig metod 
används men också att metoden är utformad på ett bra sätt. För att uppnå hög validitet 
i studien användes metoden triangulering, vilken går ut på att flera 
datainsamlingsmetoder används, intervjuer och dokumentstudier i detta fall. Detta 
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görs i syfte att skapa flera infallsvinklar till analys och resultat för att minska risken 
för att fel variabel har uppmätts i studien (DePoy & Gitlin, 1999). Vidare kan validitet 
delas in i intern och extern validitet. Den interna validiteten syftar till att skapa en 
forskningsdesign som konkret kan svara på studiens frågeställningar (DePoy & Gitlin, 
1999). Detta genom att utifrån en litteraturstudie identifiera viktiga begrepp och 
problemområden som datainsamlingsmetoderna utformas för att besvara. I 
inledningen av studien identifierades problemområden vilka låg till grund för 
utformningen av datainsamlingsmetoderna, intervjuer och dokumentstudier på 
fallföretaget.  
 
Den externa validiteten uppnås genom att utveckla slutledningar från en specifik 
grupp som kan generaliseras och utnyttjas av en större population (DePoy & Gitlin, 
1999). Detta eftersträvades i studien genom att inte fokusera på individuella och 
organisationsspecifika problem utan direkt lyfta problemen till en generell nivå.  
 

 



Teoretiskt ramverk  

16 

3 Teoretiskt ramverk  
Kapitlet ger en teoretisk grund och förklaringsansats till studiens problemområden 
och kopplar respektive frågeställning till tillhörande problemområden. 

3.1 Koppling mellan frågeställningar och teori 
För att besvara frågeställningarna och uppnå syftet behöver ett teoretiskt ramverk 
byggas upp för att ge underlag till empirin. Utifrån frågeställningarna identifierades 
sju problemområden som studerades i syfte att besvara frågeställningarna enligt figur 
4. 
 
För att skapa en teoretisk grund att besvara frågeställningarna utifrån det teoretiska 
ramverket har det brutits ner i sju områden. För att besvara den första frågeställningen 
har teori kring processhantering, byråkrati och organisationsstruktur insamlats. 
Processernas effektivitet kan definieras som output genom input och beror på olika 
faktorer såsom exempelvis kommunikationen inom verksamheten (Tang & Iijima, 
2013). 
 
För att besvara den andra frågeställningen samlades teori kring informationsflöden 
och kommunikation in i syfte att skapa en grundläggande förståelse kring dessa 
områden samt vad som påverkar hur väl de fungerar inom en organisation. Därefter 
studerades organisationsstrukturer, regelverk och byråkrati som olika faktorer med 
inverkan på informations- och kommunikationsflöden. Organisationsstrukturer 
studerades eftersom olika strukturer skapar olika förutsättningar för hur informationen 
inom en organisation kommer flöda (Rollinson, 2008). Byråkrati undersöktes då 
administrativa strukturer inom organisationer påverkar kvalité samt tidsåtgång för 
beslut (Premfors, 2009). Slutligen undersöktes regelverket rörande uthyrning av 
bostäder inom offentlig sektor för att förstå inom vilka ramar informationsflödena 
måste hållas (SOL 2001:453). 
 
För att besvara den tredje frågeställningen krävdes förankring inom de teoretiska 
områdena informationsflöden, kommunikation, organisationsstrukturer och 
informationshantering. Detta eftersom utformandet av ett effektivt informationsflöde 
kräver förkunskaper kring hur dessa är uppbyggda samt hur effektiva 
kommunikationskanaler bör se ut. Utöver dessa grundläggande bitar krävdes 
kunskaper kring organisationsstrukturer för att undersöka vilken effekt de olika 
strukturstyperna har på informationsflödena (Rollinson, 2008). Därtill krävdes 
insamling av teori rörande informationshantering, detta för att få förståelse om hur 
informationssystem kan utvecklas för att på ett lättillgängligt sätt distribuera rätt 
information till rätt mottagare. 
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Figur 4. Koppling mellan frågeställningar och teori 

3.2 Organisationsstrukturer 
Organisationsstrukturer definieras som de kommunikationskanaler som används av 
enskilda individer, arbetsgrupper och hela avdelningar för att beskriva den 
nödvändiga riktning och samordning som organisationen bör ta (Keuning & Opheij, 
1994). Vald organisationsstruktur bestämmer hur arbetsflödet kommer att se ut och 
det påverkar vilken typ av informationsflödesprocesser som kommer att uppstå 
(Rollinson, 2008). Arbetsflödet delas upp i underaktiviteter där varje avdelning är 
ansvarig för att samordna sina specialiserade aktiviteter (Rollinson, 2008). 
Aktivitetsuppdelningen ökar effektiviteten i informationsutbytet inom avdelningen 
men hämmar utbytet mellan avdelningar. Det viktiga är att dela upp organisationen på 
ett sätt som skapar möjlighet för delning och applikation på ett tidseffektivt sätt 
(Easterby-Smith, Burgoyne & Araujo, 1999).  
 
Den vertikala organisationsstrukturen kännetecknas av ett relativt stort antal 
hierarkiska nivåer. Detta medför att beslutsfattare sällan sitter på samma avdelning 
där beslutet skall göras gällande (Jacobsen & Thorsvik, 2011). Det stora avståndet i 
kommunikationsleden försenar besluten eftersom varje steg i informationsflödet utgör 
en tidskonsumerande aktivitet (Rollinson, 2008). Vidare riskerar även informationen 
att förvrängas om den tvingas gå genom en lång kommunikationskedja på grund av 
samma förvrängningsfenomen som viskleken bygger på (Abilkasimov, Sokolov & 
Yuldashev, 2006). Om inte informationen förvrängs oavsiktligt kan det även ske då en 
mellanchef ser incitament i att förändra besked. Det kan exempelvis innebära att tona 
ner ett negativt besked för att slippa framföra dåliga nyheter eller av andra personliga 
anledningar (Jacobsen & Thorsvik, 2011). För kommunikation uppåt i den vertikala 
strukturen förekommer dels svårigheter med att nå fram eftersom många enheter skall 
rapportera till få chefer varför många ärenden sorteras bort. Dessutom riskerar 
informationen att förändras i stigande led eftersom mellancheferna tvingas förkorta 
meddelanden för att de högre cheferna ska hinna ta del av dem (Jacobsen & Thorsvik, 
2011). Fördelen med vertikal struktur är att ledningen som fattar besluten oftast 
besitter stor erfarenhet och har mycket kunskap om organisationen. Detta tillsammans 
med god översikt över organisationen ger förutsättningar för beslut av mycket god 
kvalité som gynnar hela organisationen och minimerar risken för suboptimeringar 
(Rollinson, 2008).  
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Den horisontella strukturen har till skillnad från den vertikala en mer delegerad 
beslutsmakt varför beslutsfattarna oftare sitter inom samma avdelning som 
beslutetsbehovet utgår ifrån. Detta gör kommunikationsvägen kortare vilket leder till 
snabbare informationsutbyte (Rollinson, 2008). Att alla som påverkas samt fattar ett 
beslut sitter på samma avdelning kan också vara en fördel eftersom människor i regel 
kommunicerar mer inom en formell avdelningsgräns än över den (Jacobsen & 
Thorsvik, 2011). Dessutom utgör oftast de anställda inom en avdelning en grupp med 
egen kultur och normer vilket förenklar kommunikationen (Jacobsen & Thorsvik, 
2011). Nackdelen med att en lägre chef fattar beslut är att suboptimeringar kan uppstå 
inom organisationen på grund av sämre överblick. Vidare finns generellt heller inte 
samma kompetens varför sämre beslut riskerar att fattas (Rollinson, 2008). 

3.3 Informationsflöden 
Begreppet information definieras av Beynon-Davies (2002) som data tolkad och 
använd i en meningsfull kontext. För att en organisation ska fungera behöver 
information flöda mellan olika funktioner och avdelningar så att rätt person har 
tillgång till rätt information då den behövs för att fatta beslut eller utföra ett uppdrag 
(Beynon-Davies, 2002). Den digitala utvecklingen har gjort det lättare att dela 
information så att tillgång ges till den som behöver. Nackdelen är dock att 
utvecklingen medfört att mer nonsensinformation sänds ut och överbelastar 
informationsflödena vilket gör att information tar lång tid att hitta (Chaffey & Wood, 
2005). Ett optimalt informationsflöde är därför det som tillhandahåller precis den 
information som mottagaren behöver i sitt arbete. Detta i en kanal som är anpassad för 
ändamålet och är enkel att använda (Chaffey & Wood, 2005). Detta beskrivs vidare i 
avsnitt 3.5 Följden av effektiva informationsutbyten är att värde skapas för kund då 
beslut inom organisationen grundas utifrån aktuell data om ärendet. Vidare sker 
kostnadsbesparingar då färre resurser används för att sprida och tyda informationen 
(Chaffey & Wood, 2005). 
 
Inom de flesta organisationer finns två huvudsakliga informationsflöden. Ett som går 
från ledningen och nedåt i organisationen och ett som går nerifrån och upp. Dessa har 
olika syften varför de bör utformas på olika sätt (Mihiotis, Oikonomou & Konidaris, 
2007). Det uppåtriktade flödet mot ledning och chefer ska ligga till grund för beslut 
och innehåller därför information beslutet ska grundas på. Eftersom 
organisationsstrukturer i regel är pyramidformade rapporterar många till få i detta 
flöde varför informationen måste vara koncis och relevant för att inte överbelasta 
cheferna. Det nedåtgående flödet informerar i stället om beslut och skall vara av 
förklarande karaktär så att anställda i verksamheten förstår vad de ska göra och kan 
utföra sina arbetsuppgifter (Mihiotis et al., 2007). 
 
För att utvärdera och utveckla organisationen är historisk information i form av 
statistik en viktig del att inkludera vid beslutsfattande. Om någon avdelning, funktion 
eller process inte fungerar väl kan det sänka effektiviteten för hela organisationen 
samtidigt som det är svårt att lokalisera problemet vid avsaknad av data. 
Informationsflödet bör därför utformas så att det innehåller både extern och intern 
input (Kallberg, 2013). 

3.4 Kommunikation 
Termen kommunikation beskriver förflyttning av information mellan individer. 
Shannon och Weawes (1949) presenterade en linjär modell som beskrev 
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kommunikationsprocessen enligt fyra element, sändare, meddelande, kanal och 
mottagare. Modellen har fått motta mycket kritik under åren eftersom den inte anses 
utförlig nog för att beskriva den komplexa verkligheten. Kommunikation utgörs 
nämligen inte bara av meddelanden utan av ömsesidigt kunnande och förståelse för 
varandras syn på organisationen. För att effektivt kommunicera utesluts ofta den 
information som mottagaren antas besitta vilket gör mottagaren till medskapare av det 
kommunicerade meddelandet eftersom denne tvingas fylla i bakgrundsinformation 
själv (Heide, Johansson, Simonsson & Clarén, 2005). Denna metodik gör 
kommunikationen individanpassad eftersom en utomstående kanske inte kan förstå då 
meddelandet saknar information som mottagaren redan antas besitta. Att 
kommunicera utan att inkludera all information kan därför vara en bra metod för att 
spara tid. Om meddelandet däremot tvingas tolkas av någon annan än den avsedda 
mottagaren kan missförstånd uppstå (Heide et al., 2005). 
 
God kommunikation bidrar enligt Robson & Tourish (2005) till ökad effektivitet, 
reducerad frånvaro, förhöjd innovation, högre kvalité på beslut samt reducering av 
kostnader. Genom att involvera många delar och ha öppen kommunikation där 
informationsutbytet sker mellan flera personer som sitter på olika positioner inom 
organisationen kan det skapas ett förhöjt engagemang hos medarbetarna. Öppen 
kommunikation leder till en organisation där det finns ett stödjande klimat (Robson & 
Tourish, 2005). Vidare kan öppen kommunikation enligt Hartmann, Thomas & Zolin 
(2009) leda till kunskapsutbyte som bidrar till ett ökat förtroende mellan 
avdelningarna. 
 
Kommunikationsutbytet kan effektiviseras och utföras på ett enklare sätt genom 
revisioner där åsikter från olika arbetsgrupper tas upp (Robson & Tourish, 2005). 
Ledningen i ett företag finner det ofta svårt att utföra kommunikationsrevisioner, det 
vill säga ta in information från arbetstagarna angående hur de upplever 
kommunikation på arbetsplatsen (Robson & Tourish, 2005). Ledningen måste besitta 
kunskap kring hur kommunikation fungerar för att kunna ta till sig och göra de rätta 
förändringarna (Robson & Tourish, 2005). Rent praktiskt måste 
kommunikationsrelaterade problem identifieras så att rätt information kan komma till 
rätt person vid rätt tid. Revisionerna utgör ett effektivt sätt att upptäcka var 
kommunikationen inte fungerar på ett bra sätt (Hargie, Tourish & Wilson, 2002). En 
kommunikationsrevision i sig uppmärksammar medarbetarna på att effektiv 
kommunikation är en stor del i organisationen (Ellis, Barker, Potter & Pridgeon, 
1993). Ledningen får genom revisionstillfällena möjlighet att planera och utvärdera 
det tidigare valda tillvägagångssättet samt utforma ett nytt effektivare system (Downs 
& Adrian, 2004). Revisionen medför att det skapas möjlighet för de som är lite längre 
ner i hierakin att få uttrycka sina åsikter, både till varandra men också till ledningen 
(Downs & Adrian, 2004). Revisionerna delas enligt Booth (1986) upp i två olika typer 
där den ena fokuserar på datorrelaterad information medan den andra 
uppmärksammar den mänskliga kommunikationen. Att aktivt välja att bortse från 
dessa revisioner kan i sig innebära att de positiva effekterna uteblir (Robson & 
Tourish, 2005). 

3.5 Informationshantering 
Inom organisationer flödar stora mängder data angående produkter, kunder, tjänster 
och annat som kan tänkas förmedlas externt och internt inom organisationen. För att 
möjliggöra åtkomst till all information krävs systematisering. Informationssystem 
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skapas därför och består oftast av en kombination mellan informationsteknologi och 
mänsklig systematisering (Beynon-Davies, 2002). Den mänskliga delen av 
informationshanteringen har beskrivits tidigare i avsnitt 3.4 varför detta avsnitt 
kommer inriktas på informationsteknologi.  
 
Informationsteknologisystem tar in data som input och behandlar denna för att sedan 
lagra och skicka den vidare. Informationsteknologin har börjat uppmärksammas mer i 
samband med datorernas inträde. Information som tidigare kanske bara fanns 
tillgänglig hos en person inom en organisation kan med hjälp av datorsystem enkelt 
göras tillgängligt för alla (Beynon-Davies, 2002). Enkelheten med 
informationsinlagring i ett datorsystem har dock sina nackdelar. I takt med att tiden 
går och informationen i systemet ackumuleras kan datamängden bli så stor att det till 
slut blir problematiskt (Mihiotis et. al., 2007).  
 
Informationsteknologisystemet behöver därför utformas så att den viktigaste 
informationen är lättillgänglig samtidigt som all information av värde går att nå. För 
att uppnå detta utgår de flesta informationsteknologisystem från en generell mall med 
fyra lager. Det första lagret är gränssnittet mot användare. Denna del av systemet 
används för att föra in samt extrahera data och inriktas därför på användarvänlighet. 
Därunder finns ett regelsystem som utgörs av programmeringskoder för hur olika data 
ska hanteras. Inkommen data ska sedan bearbetas utifrån regelverket vilket sker i 
transaktionslagret. Informationen skickas i detta steg vidare som meddelande. 
Slutligen initieras en handling i datahanteringslagret. Utifrån informationen som ges 
av datan, avsändaren och regelverket i systemet utförs en handling för att 
informationen skall komma till användning (Beynon-Davies, 2002).  
 
Utöver att systemet i sig fungerar som det ska krävs rätt input. Detta har visat sig vara 
ett stort problem med informationsteknologisystem då de anställda sällan använder 
alla funktioner de ska (Shaikh & Karjaluoto, 2015). Detta kan bero på att systemets 
gränssnittslager är dåligt utformat och att det därför är svårt att utföra på ett korrekt 
vis. Utbildningen kring teknologisystemen är viktig för att få ut den effekt som 
eftersträvas (Shaikh & Karjaluoto, 2015). Begreppet informationssystemskvalité 
definieras som en tolkning av ett systems goda egenskaper. Kvalitén kan härledas till 
att den efterfrågade informationen kommuniceras. Egenskapslistor upprättas, dessa 
ämnar beskriva kvalité samt användarbarhet hos systemet (Eriksson, 2000). Löwgren 
(1993) beskriver vidare användarbarhet utifrån begreppens relevans och effektivitet. 
Relevansen beskriver hur väl anpassat systemet är till den enskilda individens behov. 
Effektiviteten är relaterad till hur enkelt och snabbt en användare kan utföra 
arbetsuppgifter. Kvalitétsbegreppet involverar också flexibiliteten hos systemet, god 
kvalité i detta sammanhang innebär att det är enkelt att anpassa och genomföra 
ändringar i systemet efter implementering (Eriksson, 2000). 

3.6 Regelverk angående socialförvaltningens boende 
I Sverige finns olika skyddsnät för att hjälpa människor med speciella behov i 
samhället till en skälig levnadsstandard. För att tillgodose människors boendebehov 
har landets kommuner fått i uppdrag att upprätta socialförvaltningar som utifrån vissa 
lagar bistår med boenden (SOL 2001:453).  
 
Socialtjänstlagen eller SOL-lagen som den fortsättningsvis kommer refereras till, är 
den lag som ligger till grund för rätten till boende. Kommunerna ska utifrån den 
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försäkra en skälig levnadsstandard för invånarna där just boende utgör en del. 
Kommunerna har i uppdrag att ta in anmälningar samt uppsöka människor med 
särskilda behov, genomföra utredningar och därifrån besluta om insatser (SOL 
2001:453). Lagen rymmer många former av boenden som anpassas i möjlig mån för 
att möta individens specifika behov. Några övergripande kategorier av boendeformer 
förekommer dock såsom äldreboende, boende för sociala kontrakt, boende för 
människor med behov enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS-lagen) samt generella fall för SOL-lagen. Äldreboenden är till för de som inte 
längre klarar av att bo själva och skiljer sig främst från seniorboenden genom att 
personal finns tillgänglig och ser till de boende. Boenden som förmedlas till 
människor med sociala kontrakt finns till för de som av någon anledning inte kan 
skaffa eget boende. Socialtjänsten kan därför teckna hyreskontraktet åt den sökande 
och tar därmed över ansvaret för lägenheten. Samtidigt kan de ställa motkrav såsom 
kontroller av lägenheten för att säkerställa att allt sköts. Boenden som förvaltas enligt 
SOL-lagen är en mycket bred kategori och finns till för människor med mindre 
funktionshinder som kan behöva viss hjälp och tillsyn (SOL 2001:453). 
 
LSS-lagen tillämpas på människor som har omfattande eller varaktiga funktionshinder 
(LSS 1993:387). Målet är att ge förutsättningar till att få leva ett normalt liv. För att 
uppnå detta tar lagen ett antal rättigheter/insatser i beaktning. Bland dessa är 
rådgivning, assistans, kontaktperson, avlösarservice, korttidsvistelse i ny miljö, bostad 
med särskild service (barn/vuxen) och daglig verksamhet. Enligt LSS-lagen har man 
rätt att välja en särskilt anpassad bostad. En avvägning gällande vilken boendeform 
som passar görs utifrån hur allvarligt funktionshinder personen har. Graden av 
funktionshinder blir i många fall avgörande för om personen hamnar i service- eller 
gruppboende. Vanligtvis placeras de som påverkas av LSS-lagen i gruppbostäder. I en 
gruppbostad ska alla som bor ha en egen lägenhet. Gruppbostäder ska hysa 
gemensamma ytor. Boende i gruppbostäder har rätt till assistans från kommunen men 
de har ej rätt att få ersättning från försäkringskassan. Ett alternativ till gruppbostad är 
servicebostad. Denna är till för de som vill leva i en privatare miljö och kan ses som 
ett mellanboende mellan boendestöd och gruppboende. Den stora skillnaden gentemot 
gruppbostad är att personen ska besitta förmågan att klara sig själv under natten (LSS 
1993:387). Utöver dessa lagstyrda boendeformer finns seniorboenden vanligtvis i 
kommunerna vilket därför inkluderas i studien. Seniorboenden är jämförbara med 
hyreslägenheter med förbehåll att en viss ålderkrävs för att få bo där. Boendeformen 
utgör en smidig övergång för äldre som vill ha ett bekymmersfritt boende och kan på 
så sätt också avlasta äldreboenden. 

3.7 Processhantering 
En process kan definieras som “Sequence of interdependent and linked procedures 
which, at every stage, consume one or more resources (employee time, energy, 
machines, money) to convert inputs (data, material, parts, etc.) into outputs. These 
outputs then serve as inputs for the next stage until a known goal or end result is 
reached.” (Johansson, Andersson, & Holmberg, 2014). Processhantering kan ses som 
en kedja av händelser där en nulägesanalys genomförs där brister och 
förbättringsmöjligheter lyfts (Dicander, Almhem, Rönnberg & Väggö, 1998). Vidare 
menar Dicander et al. (1998) att organisationer ska styra mot att skapa möjlighet för 
eliminering av brister och problem. Detta leder till en stabilare verksamhet som kan 
utvecklas (Dicander et al., 1998).  
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Ett mått på hur bra en process är ges genom att undersöka produktiviteten som utgörs 
av relationen mellan input och output (Tang & Iijima, 2013). I ett producerande 
företag kan det förefalla enkelt då ingående komponenter och personalkostnad kan 
ställas i relation till producerade enheter. För serviceföretag måste andra aspekter 
beaktas för att undersöka processens produktivitet. Exempelvis kan den upplevda 
kvalitén, cykeltiden och hanterade ärenden ställas i relation till processkostnaden 
(Tang & Iijima, 2013). En verksamhets processer bör därför utformas med 
produktivitet i fokus. Det innebär att endast värdeadderande processteg får 
förekomma och de ska utföras utan att mer resurser än vad som är nödvändigt tas i 
anspråk (Tang & Iijima, 2013).   
 
Hult (1998) menar att processer som utförs av anställda med nära relation till varandra 
ger nöjdare kunder. Produktiviteten hos en process ökar därmed enligt Tang & Iijimas 
(2013) resonemang då den utförs i sin helhet inom en och samma avdelning där de 
anställda har en både geografisk och emotionellt nära relation. En av anledningarna 
till detta resultat är att nära relationer gör människor mer benägna att göra 
uppoffringar för varandra. Att utföra arbetsuppgifter man egentligen inte är tvungen 
till för att hjälpa en kollega kan skapa kortsiktiga frustrationer men på sikt har det 
visat sig ytterligare stärka relationen och skapa en lagkänsla. Över tid, med flera 
händelser då kollegor hjälps åt, skapas en trygghet i ett ömsesidigt beroende av 
varandras kompetens för att lösa avdelningens uppgifter (Hult, 1998). 
 
Vidare menar Hult (1998) att uppfattningen personal har av en process kan variera, 
samsyn skapas genom införandet av rutiner där fokus ligger på upplärning. Vanligtvis 
finns det en dominerande idé kring hur en process skall skötas, men alltför ofta 
presenteras inte denna tydligt nog för alla anställda, vilket skapar förvirring bland de 
involverade. Införandet av ett lärande klimat där personalen arbetar utefter samma 
mentala modell genererar en effektivare process (Hult, 1998). 

3.8 Byråkrati 
Att skapa en lagstiftning som inbegriper hela Sveriges befolkning utifrån behov och 
livssituation och därifrån skapa kategorier att placera brukarna i som ska ligga till 
grund för vilken boendeform som passar bäst för varje individ är svårt (Premfors, 
2009). Lagarna är därför enligt Premfors (2009) skrivna på ett övergripande och 
generellt sätt vilket ger stort tolkningsutrymme för kommuner och 
biståndshandläggare. Detta på många sätt nödvändiga tillvägagångssätt leder dock till 
att beslutsprocesserna kan bli komplicerade och tidskrävande. För att fatta beslut av 
god kvalité byggs därför byråkratier inom socialförvaltningarna ute i landets 
kommuner upp (Premfors, 2009). 
Byråkrati förknippas ofta med offentlig sektor men förekommer också i privata 
företag. Ofta ses byråkratin också som en negativ aktivitet som går ut på att flytta runt 
information och beslut inom en organisation utan att addera värde (Sarnecki, 1985).  
Anledningen till missförstånden kan bero på att det generellt finns en lägre 
konkurrenskraft och tidspress inom den offentliga sektorn vilket kan leda till att 
tidsaspekten prioriteras lägre för att säkerställa att rätt beslut fattas. Eftersom kunden 
utifrån dessutom bara lägger märke till en lång tidsåtgång och inte får veta vilken 
utgången hade blivit vid ett snabbare beslut fattat av någon mindre kvalificerad blir 
följden lätt en negativ inställning hos kund (Sarnecki, 1985).  
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I vissa fall kan en rädsla för att fatta ”fel” beslut förekomma vilket gör att beslutet 
skjuts upp hellre än att en förhastad slutsats dras. Detta fenomen sker oftare inom 
offentlig än privat sektor vilket påstås bero på mindre konkurrens vilket minskar 
tidskraven samt verkan i eventuella följder av ett dåligt beslut (Svensson, Aronsson & 
Höglund, 1990). Eftersom det ofta är människor besluten gäller och inte materiella 
ting blir insatserna högre (Svensson et al., 1990). För Socialförvaltningen avgör 
besluten vilken livssituation människor kommer att få varför beslutets kvalité är av 
stor vikt.   
 
Den byråkratiskt uppbyggda strukturen på förvaltningsnivå med tydliga regler och 
mallar innebär inte bara administrativa förflyttningar. Strukturerna syftar till att 
försäkra att processerna följer standard och utförs på ett korrekt sätt för att i längden 
höja kvalitén. Vikten av detta är dock inte samma för alla aktiviteter inom en 
organisation varför en bra byråkrati kan sägas kännetecknas av att mindre viktiga 
beslut har decentralicerad beslutsmakt och att viktigare har centraliserad beslutsmakt 
(Premfors, 2009). Det innebär att beslut med lägre inverkan för organisation och kund 
kan fattas av personer med lägre hierarkisk nivå inom organisationen medan beslut 
med stor inverkan endast ska fattas av högt uppsatta inom organisationen. Detta för att 
utnyttja organisationens största kompetens till de viktigaste frågorna samt för att 
minska det administrativa arbetet och på så sätt spara tid (Premfors, 2009). 

3.9 Sammanfattning  
De teoretiska områden som lyfts i studien med inverkan på kommunikation- och 
informationsflöden utgör studiens huvudområden. Bakomliggande orsaker till flödens 
utformning presenteras i ett avsnitt gällande organisationsstrukturer. Vertikal- och 
horisontell organisationsstruktur med fördelar och nackdelar presenteras för att 
särskilja de olika begreppen. Kopplingen mellan information, kommunikation och hur 
de påverkar de olika strukturerna fanns i åtanke vid insamlandet och presentationen av 
teorier.  
 
För att transportera och lagra stora mängder information behövs system som nu för 
tiden alltid är datorburna. Dessa kallas informationsteknologisystem och tar in data 
som omvandlas till information vilket innebär att datan sätts i en meningsfull kontext. 
 
Olika regelverk påverkar hur de olika uthyrningsprocesserna ser ut och hanteras. 
Påverkan beror på vilken typ av process brukaren som söker boende tillhör, omfattas 
denne av SOL- eller LSS-lagen. Vilken lag brukaren tillhör beror i sin tur på typen av 
funktionshinder personen har.  
 
Byråkrati är interna regler och strukturer kring hur verksamheten ska styras. Den har 
stor påverkan gällande hur kommunikationen utformas och utförs på en arbetsplats.  
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I figur 5 har problemområdena placerats utifrån hur de påverkar varandra. Att ett 
område befinner sig över ett annat innebär att det är beroende av det undre. Regelverk 
bildar en yttre ram kring en verksamhet. Detta eftersom regelverk inte kan ändras utan 
måste accepteras som de är och därmed anpassas efter. Inom denna ram byggs en 
verksamhet upp enligt en organisationsstruktur som anger hur en verksamhet ska 
styras. Denna strategi är verksamhetsövergripande och anpassas därför inte enligt en 
specifik process. Nästa nivå innehåller informationshantering och byråkrati. 
Informationshanteringen anger hur information skall flöda inom en verksamhet och 
byråkratin var beslutsmakten ska finnas och hur kommunikationen ska ske. 
Informationsflöden och kommunikation påverkar varandra men också en verksamhets 
processer. 

 

 
Figur 5. Teoretiskt ramverk 
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4 Empiri 
Kapitlet ger en översiktlig beskrivning av verksamheten inom Socialförvaltningen i 
Nässjö kommun. Vidare beskrivs empirin som samlats in för att ge svar på studiens 
frågeställningar angående uthyrningsprocessen av bostäder.  

4.1 Verksamhetsbeskrivning 
Denna studie är utförd inom Socialförvaltningen i Nässjö. Socialförvaltningen drivs 
och finansieras av offentlig sektor och ansvarar för allt från skolgång till sjukvård. 
Denna studie har inriktats mot området kring processerna inom uthyrning av bostäder. 
Verksamhetens syfte inom detta område är att på ett kostnadseffektivt sätt förmedla 
bostäder och på så sätt höja levnadsstandarden för kommunens invånare i behov av 
hjälp utifrån socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade. Verksamheten är i dagsläget ansvarig för fem olika typer av 
uthyrningsprocesser som alla är uppbyggda på olika sätt och utförs av olika 
funktioner. På Socialförvaltningen har man en vilja att skapa en standard för 
uthyrningen av bostäder samt att förenkla processerna och göra sig av med icke 
värdeadderande processteg.  
 
De funktioner som ofta förekommer i processerna är: Brukaren som utgör kunden i 
processen. Biståndshandläggare som tar emot och handlägger ärendet. Chef SF fattar 
beslut och granskar informationen som biståndshandläggaren sammanställt. 
Gruppledare utför granskning. Boendesamordnare som kontaktar boende utifrån 
brukarbehov. Enhetschef ansvarig för boenden. Symbolerna i processkartläggningarna 
representerar olika processteg som presenteras i bilaga 2. 

4.2 Uthyrningsprocesser 
Fallföretaget ansvarar för uthyrning av seniorboende, äldreboende, LSS-boende, SOL-
boende och boende enligt sociala kontrakt. Samtliga boendeformer utom 
seniorboende styrs av olika lagstiftningar vilket gjort att processerna för uthyrning av 
de olika boendetyperna byggts upp avskilt från varandra. Ingen särskild standard finns 
utan avdelningarna jobbar helt separat. En övergripande standard för samtliga 
uthyrningsprocesser är därför efterfrågad av ledningen i den utsträckning det är 
möjligt. Detta för att skapa en effektivare organisation. Inledningsvis gjordes en 
kartläggning av samtliga processer för att identifiera likheter och skillnader samt vilka 
processer som är nödvändiga och adderar värde för kund.  

4.2.1 Seniorboende 
Processen inom seniorboende är uppdelad i två områden där den i Nässjö tätort styrs 
av fastighetsbolaget Riksbyggen och den i kransorterna av Socialförvaltningen och de 
lokala medborgarkontoren. Det finns i dagsläget fyra stycken medborgarkontor vilka 
står i direkt anknytning till Socialförvaltningen där ett kontinuerligt 
informationsutbyte pågår. Alla lokala kontor har ett kösystem för seniorboendena och 
sköter därtill all initial kontakt med kund. Vidare ansvarar de för visning samt 
överlämning av nycklar och boendepärm. Socialförvaltningen sköter den 
administrativa delen av boendet såsom kontraktsskrivning, elavtal och debitering. Ett 
undantag gäller för Bodafors där ett fastighetsbolag hanterar dessa processer. Detta 
gör att kommunikationen för kund kan bli komplicerad då de har många olika 
funktioner att vända sig till beroende på vad deras frågor gäller. För att exempelvis 
genomföra själva hyresprocessen behöver kontakt med medborgarkontoret och flera 
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enhetschefer på Socialförvaltningen upprätthållas. Information behöver därför 
överföras till flera enheter vilket kan uppfattas som onödigt. En generaliserad bild för 
uthyrningsprocessen av seniorboende i Nässjös kransorter ges i figur 6.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Empiri  

28 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Figur 6. Uthyrningsprocessen för seniorboenden i Nässjös kransorter 
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Socialförvaltningen anser att fördelen med att medborgarkontoren sköter en del av 
kontakten är lokalkännedomen samt den fysiska närheten till kund. 
Informationsutbytet som sker mellan Socialförvaltningen och medborgarkontoren är i 
dagsläget bristfälligt. Detta skapar svårigheter för brukaren då det blir många 
kommunikationssteg och denne ibland måste förmedla information mellan 
organisationerna vilket är tidskrävande.  
 
För seniorboenden i Nässjö tätort fungerar Socialförvaltningen endast som en portal 
vidare till fastighetsföretaget Riksbyggen som Socialförvaltningen helt överlåtit 
uppdraget till. Riksbyggen har utsett en kontaktperson som är ansvarig för all kontakt 
med kund vilket gör att processen anses enkel utifrån sett enligt Socialförvaltningen. 
Även inifrån sägs processen vara simpel och effektiv ur ett informations- och 
kommunikationsperspektiv. Detta eftersom alla beslut fattas av en och samma 
avdelning med tillgång till information inom samtliga områden som rör boendet. 
Detta presenteras i figur 7. 
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Figur 7. Uthyrningsprocessen för seniorboenden i Nässjös tätort 
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Några gemensamma bestämmelser för samtliga förvaltare av uthyrningsprocessen är 
att den som ansöker om seniorboende måste ha fyllt 70 år. Tackar man nej till ett 
erbjudet boende kan man fortfarande få behålla sin plats i kön men maximalt två 
gånger. Har man redan ett seniorboende men vill byta hamnar man i en intern kö med 
företräde vilket gör att de mest efterfrågade boendena knappt går att få utan att redan 
ha ett seniorboende. Köerna är specifika för varje ort vilket gör att man kan vara 
anmäld i som mest fem köer samtidigt i Nässjö kommun. Flera av de ovan nämnda 
administrativa aktiviteterna ligger utanför Socialförvaltningen även om de styrs av 
Socialförvaltningens riktlinjer. Dessa förmedlas till fastighetsbolagen samt 
medborgarkontoren för en övergripande standard.  

4.2.2 Äldreboende 
Äldreboende styrs helt och hållet av Socialförvaltningen och är den största av de fem 
uthyrningsprocesserna. Handläggningsfrekvensen inom denna process har bidragit till 
ett större kunnande hos biståndshandläggarna, vilket ur kommunikations- och 
informationssynpunkt innebär att handläggarna vet vilken information som är viktig 
att föra vidare. Detta innebär dock inte att processen blivit optimalt utformad. 
Ledningen efterfrågar därför en kartläggning av processen för att undersöka vilka 
processteg som adderar värde. De verksamma inom processen anser att den är väl 
utformad men den innehåller exempelvis ett steg som enbart utgörs av en signatur från 
chefen för att verkställa beslut. Denna del av processen adderar därmed inget värde 
för kund trots att den tar tid.  
 
Äldreboendet har likt de följande boendeformerna vissa lagkrav på sig både angående 
hur uthyringsprocessen ska vara utformad samt hur boendet ska se ut. Vad gäller 
kraven om boendets utformning rent fysiskt, omöjliggör de anläggningar med flera 
boendeformer där dessa blandas. De som angår uthyrningsprocessen kräver vissa 
behörigheter för utlåtanden om brukarens hälsa och tillstånd vilket gör att vissa 
processteg av den anledningen blir nödvändiga. Lagkraven uppfylls främst i 
processteget utredning där någon med behörighet utifrån ett hembesök och 
läkarutlåtanden avgör vilka behov den sökande har. Slutligen finns också ett krav om 
att det maximalt får gå tre månader från att beslut är taget till att boendeplats erbjuds. 
Detta gäller för samtliga processer som omfattas av socialtjänstlagen.  
 
I uthyrningsprocessen för äldreboende är det tillåtet att tacka nej till ett erbjudet objekt 
och ändå få behålla sin plats i kön vid ett tillfälle. Görs detta en andra gång placeras 
brukaren sist i kön hos boendeplaneraren. Detta innebär att fler människor får chansen 
att gå på visningar samt att fyllnadsgraden ökar. Ökningen har inneburit planer på 
utbyggnad av ytterligare äldreboenden vilket skapar möjligheter för effektivisering av 
processen.  
 
I figur 8 framgår uthyrningsprocessens strukturella utformning för äldreboende. Att 
samtliga funktioner utom enhetschefen sitter på samma geografiska plats framgår inte 
men bör tas i beaktande då det påverkar kommunikationen.  
 
 

 
 



Empiri  

32 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Figur 8. Uthyrningsprocessen för äldreboende 
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Som tidigare nämnt förvaltas samtliga steg i uthyrningsprocessen av anställda från 
Socialförvaltningen i Nässjö. Detta gör att kommunikationen för kund endast behöver 
riktas mot en organisation även om den innefattar flera inblandade. Den interna 
kommunikationen är omfattande då flera parter är inblandade som samtliga behöver 
tillgång till mycket information om den sökande. Socialförvaltningen använder därför 
ett informationssystem, Treserva, där informationen loggas och skickas till den som 
behöver den i standardiserade meddelanden. Treserva används i samtliga processer 
utom de för seniorboende men är anpassat efter de behov som anses finnas inom 
respektive process. Systemet loggar inga tidsangivelser vilket gör att statistik kring 
tidsåtgång för processerna inte går att extrahera. Något som upplevs som en brist i 
systemet av boendesamordnaren är att denne inte har tillgång till utredningen i 
Treserva vilket gör att denne ibland måste gå tillbaka i processen för ytterligare 
information om den som ska placeras.  

4.2.3 Sociala kontrakt 
Uthyrningsprocessen av bostäder enligt sociala kontrakt är den minst standardiserade. 
Målet med processen uppges vara att utföra den likt mallen för SOL-boende då det i 
grunden ändå är samma bakomliggande lagstiftning. I dagsläget skiftar dock 
tillvägagångssättet från fall till fall och karaktäriseras mest av att man försöker lösa 
det aktuella problemet. Det vanligaste förfarandet sägs vara att Socialförvaltningen är 
i kontakt med en person med sociala problem vilket gjort att denne är känd hos 
Socialförvaltningen. Under möten med personen om dennes levnadssituation förs då 
boendefrågan på tal och om det visar sig att personen av någon anledning inte själv är 
kapabel att få ett kontrakt kan Socialförvaltningen hjälpa till. Socialförvaltningen 
tecknar då ett förstahandskontrakt och hyr sedan ut bostaden till brukaren i andrahand 
med vissa förbehåll. Socialförvaltningen kan exempelvis kräva att få gå in med 
huvudnyckel och ha tillsyn. Uthyrningsprocessen av bostäder enligt sociala kontrakt 
presenteras i figur 9. 
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Figur 9. Uthyrningsprocessen för sociala kontrakt 
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4.2.4 SOL-boende  
För människor med behov som omfattas av socialtjänstlagen men varken ingår i 
specialfallen för äldreboende eller sociala kontrakt finns SOL-boenden. 
Socialförvaltningen har likt processen för uthyrning av äldreboende kontrollen över 
samtliga processteg i uthyrningsprocessen. Eftersom denna boendeform är aktuell för 
en mycket mindre kundkrets finns få boendeplatser, varför både en boendesamordnare 
och en enhetschef på boendet blir överflödigt. Dessa arbetsuppgifter utförs därför av 
en och samma person. Processen innehåller trots detta lika många olika tjänster från 
Socialförvaltningen. Beslutet går nämligen inte bara via en högre chef utan skall 
också granskas av en gruppledare innan det fastställs. Den extra noggrannheten kring 
detta beslut uppges vara att brukaren väntas spendera längre tid i denna typ av boende 
varför beslutet kommer påverka en större del av brukarens liv. I övrigt ser processerna 
ganska lika ut men informationssystemet Treserva används lite annorlunda. 
Biståndshandläggarna bifogar här hela utredningen i sina informationsflöden vilket 
gör att de andra inblandade kan gå in direkt om de behöver ytterligare information 
utöver de standardiserade meddelandena.  
 
Som tidigare nämnts omfattas samtliga processer inom SOL-lagen av ett tidskrav om 
tre månader från att ett beslut är fattat till att en boendeplats ska kunna erbjudas. 
Äldreboende visar sig dock vara de enda som utan större bekymmer uppfyller detta   
omfattande regelverk. Processens utformning framgår i figur 10. 
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Figur 10. Uthyrningsprocessen för SOL-boende 

4.2.5 LSS-boende 
LSS-boende, alltså de som omfattas av lagen om stöd och service för vissa 
funktionshindrade, inramas av omfattande regelverk där speciellt utformade 
lägenheter är ett måste för de människor som omfattas av LSS-lagen. Det ges väldigt 
få eller inga möjligheter för de som omfattas av lagen att leva i ett integrerat boende 
tillsammans med de som omfattas av andra regelverk och boendegrupper. Denna typ 
av boende är ett mer varaktigt boende som sträcker sig över en längre tidsperiod, det 
kan röra sig om personer som flyttar in när de är 20 och aldrig flyttar ut. Som nämnts 
tidigare innebär detta att de som omfattas av LSS-lagen måste erbjudas ett annat sorts 
boende än de som går under SOL-lagen. 
 
Initialt utförs en aktualisering vilken skickas till brukaren för att uppmärksamma 
denne på att ett ärende är upprättat. Till skillnad från de övriga processerna utförs en 
personkretsutredning som ska ge en profil över brukaren så att eventuella speciella 
boendebehov kan uppmärksammas och sedan implementeras vid inflytt. För att göra 
detta krävs ett intyg från läkare för att komplettera personkretsutredningen och få 
fram det underlag som krävs för att tillgodose brukarens behov. Utredningen mynnar 
ut i en bedömning som avgör vilken typ av boende som är lämpligt för brukaren. Att 
processen är mer omfattande och innehåller flera steg ses som ett måste då regelverket 
är mer specifikt rörande hur lägenheterna ska se ut och vilka handläggningstider som 
ska tillgodoses. En sammanställning i form av en kommunicering skapas vilken 
skickas till brukaren där möjlighet att lämna eventuella ändringsförslag finns. Dessa 
kan komma att påverka vilken typ av lägenhet som i slutändan tilldelas. Enhetschefen 
tar ett beslut angående om uppgifterna och den givna informationen är tillräcklig för 
att gå vidare med processen eller om eventuella kompletteringar behöver göras. 
Kommunikationen till enhetschefen innebär ett extra processteg som enligt 
biståndshandläggarna skulle kunna utföras av dem men de anser också att det är bra 
att beslutet fattas av någon i högre befattning. Processen illustreras i figur 11. 
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Figur 11. Uthyrningsprocessen för LSS-boende 

4.3 Informationssystem 
Treserva är det administrativa system som använts sedan år 2010 av 
Socialförvaltningen i Nässjö. Systemet valdes bland annat på grund av den höga 
sekretessnivån. Vid nyanställning genomförs en introduktionsutbildning i systemet. 
Syftet är att sätta in personen i programmet så att denne kan använda de funktioner 
som tillhör respektive tjänst. Arbetet med Treserva varierar mellan de olika 
uthyrningsprocesserna. Inom äldreboende är användandet som störst vilket beror på 
att de handlägger flest ärenden. Information om brukaren förs in såsom ålder, kön, 
tidigare boenden och om det är något annat viktigt som bör förmedlas. Systemet 
innehåller många funktioner som i dagsläget inte används av Socialförvaltningen. 
Detta har inneburit svårigheter att förmedla relevant information vidare mellan de 
olika avdelningarna som är involverade i processen. Exempelvis så har 
boendesamordnaren haft svårt att få tillgång till information som hade underlättat vid 
personalplanering samt vid placering i en lägenhet som på bästa sätt möter brukarens 
behov. Här ligger problemet i okunskap hos biståndshandläggarna, underlaget skulle 
kunna sändas i ett tidigare skede. Mer utbildningar kring hur datorer används generellt 
krävs för att vidare förstå det administrativa systemet. Detta i sig skulle lägga en 
grund för effektivare informationsflöden.  
 
Treserva är ett system med många möjligheter. Vilka funktioner som finns 
tillgängliga har dock inte förmedlats på ett tillräckligt tydligt sätt för att de anställda 
ska kunna använda dem. Utformandet av kontrakt är en funktion som inte används i 
den utsträckning den skulle kunna göra. Treserva ger möjlighet att enkelt bistå med 
detta, eftersom uppgifter angående brukaren finns i systemet. Sådana ärenden kan 
hanteras i en portal som kallas boendemodulen. Här skulle alla processteg inom 
samtliga uthyrningsprocesser kunna ingå utom för seniorboende eftersom denna typ 
av boende inte är lagstyrd och därför inte får ingå i systemet. Men för alla andra 
processer skulle som sagt samtliga processteg kunna utgå ifrån och rapporteras in i 
systemet för allas åtkomst. Detta påstås kunna ge förutsättningar för tydligare 
standarder och mer samstyrning inom organisationens olika uthyrningsprocesser. Den 
enda nackdelen som systemadministratören kan se med systemet är om standarden 
skulle frångås. Då går systemet i baklås och nästföljande steg kan inte utföras om inte 
all data är införd i föregående. Effekten av låsningen kan innebära att processen tar 
mer än de 90 dagar som är tillåtet från det att beslutet är taget till att en boendeplats 
erbjuds, vilket kan få direkt ekonomiska konsekvenser för Socialförvaltningen. Upp 
till 1 miljon kronor kan straffet per ärende bli för ett överskridande av de givna 
dagarna. Uppkomsten av problem tros enligt avdelningschefen ligga i kunskapsbrist 
rörande den generella användningen av Treserva  samt att programmet ibland bortses 
ifrån av de anställda. Istället sker kommunikation genom mail och telefonkontakt 
mellan de olika stegen i uthyrningsprocessen. Innebörden av detta är att information 
inte loggas i Treserva och att detta i sin tur gör att den inte kommer fram till den 
berörda personen på rätt sätt. Längre fram kan effekten av detta bli att processen 
stoppas och ett sökande efter den krävda informationen inleds. 

4.4 Informationsflöden och kommunikation 
Som tidigare nämnts och som framgår av processkartläggningarna är 
Socialförvaltningens uthyrningsprocesser av bostäder en resurskrävande verksamhet 
med många anställda inblandade. Bara inom äldreboende finns elva 
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biståndshandläggare som alla har som uppgift att samla in stora mängder data om 
individer och senare kommunicera dessa vidare. Den interna kommunikationen inom 
förvaltningen blir därför omfattande och genomförs främst inom 
informationssystemet Treserva. En av anledningarna till behovet av kommunikation 
är processteg där ett beslutsförslag läggs fram av biståndshandläggare som en högre 
chef tar ställning till och fattar ett officiellt beslut utifrån. Handläggarna uppger att 
beslutet i princip alltid blir detsamma som beslutsförslaget. Beslutet går därefter 
tillbaka till handläggaren som tar processen vidare.  
 
Internt inom avdelningarna uppges kommunikationen fungera bra. Då beslut däremot 
lämnar avdelningarna uppges brister främst relaterad till otillräcklig information och 
svårigheter att nå rätt person. En enhetschef på ett äldreboende anger att hen inte har 
tillgång till personutredningar i Treserva och endast får ett namn från förvaltningen 
som hen förväntas hitta lämpligt boende till. Vid behov av ytterligare information har 
hen ofta svårt att få tag i rätt person från förvaltningen. Hen anser sig därför ofta 
behöva fatta ogrundade beslut som kan gå ut över kunder då de hamnar på 
avdelningar som inte passar för dem. Vidare anser hen inte att alla inom processen har 
samma syn på boendeformen vilket hen tror beror på en fysisk avskildhet som skulle 
kunna överbryggas med veckomöten där ämnet lyfts och diskuteras. Enhetschefen 
upplever det lite som att Socialförvaltningen ser sitt uppdrag som slutfört då de 
skickat över namnet till denne och att de därefter inte vill ta något ansvar. Hen önskar 
därför att de skulle kunna ha en mer öppen kommunikation med varandra och då 
främst med biståndshandläggarna. Detta för att hitta optimala boendelösningar för 
kunderna.  
 
Även inom seniorboendet i tätorten där fastighetsföretaget Riksbyggen precis tagit 
över verksamheten upplevs det som att förvaltningen i vis mån avsäger sig ansvaret 
och därefter inte är så intresserad av uppdraget. Detta trots att Socialförvaltningen har 
visst inflytande över verksamheten och ofrivilligt ofta fungerar som en första 
kontaktväg in för kunder som inte vet vart de ska vända sig. Upplägget för 
seniorboendet i tätort anses av den ansvarige i övrigt som ett bra koncept. Då en 
anställd är ansvarig för alla tjänster blir kommunikationen med kund enkel och 
eftersom hen dessutom finns på plats är hen lätt att få tag i. Utebliven kommunikation 
med Socialförvaltningen upplevs däremot som en brist. Ingen kommunikation finns 
heller mellan de olika seniorboendena. För tillfället sker en ombyggnation av 
seniorboendet i tätort vilket innebär inflyttningsstopp under en längre tid. Kön växer 
sig därför lång och kunderna informeras inte om alternativa boenden utanför orten. 
Att börja samarbeta över boendegränserna anses därför som en eventuell åtgärd för att 
kunder snabbare ska kunna hitta ett boende. 
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5 Analys 
Kapitlet ger svar på studiens frågeställningar genom att jämföra insamlad empiri 
med teoretiskt ramverk. 

5.1 Hur ser förvaltningsprocessen av bostäder ut inom 
offentlig sektor? 
Uthyrningsprocessen kopplad till äldreboende är den process som används flitigast. 
Den frekventa ärendehanteringen har gjort biståndshandläggarna duktiga vilket gör att 
processen initialt fortlöper bra. Den interna kommunikationen inom 
Socialförvaltningen mellan biståndshandläggare och beslutsfattande chef fungerar 
också bra. De sitter geografiskt nära varandra och har en nära relation. 
Informationsflödet och kommunikationen till enhetschefen på de olika äldreboendena 
är däremot bristfällig. Ett geografiskt avstånd och en outvecklad relation kan enligt 
teorin vara en anledning till varför kommunikationen blir problematisk (Tang & 
Iijima, 2013). Svårigheterna i kommunikationen kan dels bero på att man besitter 
olika kunskap. Vidare kan en svag relation innebära att man tar mindre ansvar för 
varandra och inte bryr sig lika mycket om andras arbete. Detta gör processen mindre 
effektiv och resurser används i form av tid hos enhetschefen samt omarbete för 
biståndshandläggarna om de tvingas skicka kompletterade information.  
 
Seniorboende tätort har nyligen tagits över av Riksbyggen som för närvarande har en 
person som ansvarar för hela boendet. Eftersom denne enbart svarar för sig själv 
behöver inte information skickas mellan parter och avdelningar vilket innebär att detta 
orosmoment inte behöver tas i samma beaktning. Socialförvaltningen och Riksbyggen 
förmedlar i vissa fall olika information vilket är ett problem. Vid överförandet av 
information är det viktigt att eliminera brister och problem (Dicander et al, 1998) i 
fallet Socialförvaltningen/Riksbyggen skulle innebörden av detta vara mer gemensamt 
informationsutbyte för att klargöra vilka riktlinjer de ska förhålla sig till.  
 
Seniorboendena i kransorterna dirigeras olikt det i tätorten både från 
Socialförvaltningen i Nässjö samt från lokala medborgarkontor. Verksamhetsmässigt 
är det ingen skillnad på vad processerna ska resultera i, ändå ser de helt olika ut. 
Processen i kransorterna präglas av en byråkrati som skapats av en ovilja att ta ansvar 
från medborgarkontorets sida. Detta gör att processen tar extra tid utan att värde 
adderas för kund.  
 
Inom processen för LSS-boenden är det stora problemet att det förekommer en rädsla 
att fatta avgörande beslut. Processen är den mest komplexa och innehåller många steg. 
Komplexiteten beror dels på lagkraven, dels på antalet beslutsfattare från olika 
avdelningar med olika befattningar som involveras. LSS-boende innebär ofta att 
bostaden är särskilt anpassad för brukaren och särskilda önskemål förekommer ofta. 
Lagen tar detta i beaktning och utifrån de svårigheter brukaren har placeras denne i 
särskilt boende (LSS 1993:387).  
 
Uthyrningsprocessen för sociala kontrakt är väldigt varierande. Detta beror på att 
livssituationen och behovet hos brukaren skiljer sig avsevärt åt från fall till fall samt 
att boendeplatser ofta saknas. Personen är ofta känd av förvaltningen sedan tidigare 
vilket gör att information som behövs ofta redan finns i systemet. Hult (1998) 
beskriver att uppfattningen som infinner sig angående ett ärende kan variera och 
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denna syn kan vara antingen negativ eller positiv och detta kan i sin tur påverka 
processen. I dagsläget är det ofta en känsla som avgör hur processen utförs, detta trots 
att den egentligen borde utformas efter SOL-processen.   
 
Uthyrningsprocessen för SOL-boende är den enda processen med två interna instanser 
vars uppdrag är att granska, eventuellt ändra och sedan fastställa beslut utifrån 
biståndshandläggarens beslutsförslag. Processen influeras därmed mycket av 
Socialförvaltningens byråkrati och organisationsstruktur med medföljande hierarkiska 
barriärer. Detta kräver många processteg och kommunikationsled vilket är 
tidskrävande. Kommunikationen och informationsflödet verkar trots detta fungera bra. 
De inblandade tycks ha bra kunskap om varandras arbetsuppgifter och känna varandra 
väl vilket enligt teorin ger förutsättningar för lyckad kommunikation. 

5.2 Vilka faktorer påverkar informationsflödet inom 
förvaltningsprocessen av bostäder i offentlig sektor? 
Utifrån teori- och empiriavsnittet har faktorer med inverkan på informationsflödet 
uppenbarat sig och analyserats. I figur 5 i det teoretiska ramverket delades faktorerna 
in i olika lager där de yttre utgjorde ramarna för de inre. Denna uppdelning stämmer 
väl överens med den struktur som återfunnits i empirin.  

5.2.1 Regelverk 
Regelverk instiftade av staten utgör det yttersta lagret av faktorer som inverkar på hur 
informationsflödet ser ut. Detta eftersom reglerna kring fyra av uthyrningsprocesserna 
inte går att ändra på och därmed måste all verksamhet anpassas därefter. För att 
processerna ska generera beslut av god kvalité på ett rättssäkert sätt kräver regelverket 
vissa behörigheter för utlåtanden kring kunderna, tidsgränser för processen samt 
speciella funktioner i bostäderna (SOL 2001:453). För att inte behöva olika typer av 
boenden för alla kundkategorier skulle funktionskraven från flera kategorier kunna 
integreras i vissa boenden för att använda dem som buffert vid brist och på så sätt 
uppnå samma servicenivå mot kund med färre bostäder. 

5.2.2 Organisationsstruktur 
Vilken organisationsstruktur en verksamhet är uppbyggd utefter har enligt avsnitt 3.2 
visat sig vara av stor betydelse för kommunikation och informationsflöden. Den 
vertikala organisationsstrukturen påstås vara bättre för viktiga 
organisationsövergripande beslut medan den horisontella är snabbare och bra för 
mindre beslut (Rollinson, 2008). Detta eftersom besluten i en vertikal struktur tas av 
en högt uppsatt chef med god organisationsöversikt medan besluten inom en 
horisontell organisation fattas nära kund (Rollinson, 2008). Besluten inom 
uthyrningen av bostäder inom offentlig sektor har av fallföretaget ansetts som väldigt 
viktiga då de beslutar om stora kostnader, därför har en vertikal organisationsstruktur 
använts med flera chefsnivåer. Detta innebär att beslutet ska fattas av någon med en 
hög position inom verksamheten. Även om besluten är viktiga ur ett kundperspektiv 
och ur ett ekonomiskt perspektiv krävs dock ingen övergripande kunskap om 
verksamheten för att fatta dem vilket framgår i avsnitt 4.2. Detta innebär att beslut ska 
utgå från vad som är bäst för kund i förhållande till rådande lagar. Beslut borde därför 
kunna fattas av biståndshandläggarna utan vidare konsultation och inverkan av högre 
uppsatta inom verksamheten vilket kräver resurser och tid både ffrån verksamheten 
och kund. Detta innebär att en horisontell organisationsstruktur är att föredra framför 
en vertikal. 
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5.2.3 Byråkrati 
Inom organisationsstrukturen byggs andra mindre formella strukturer för hur beslut 
ska fattas och information färdas. Dessa strukturer benämns byråkrati och ses ofta 
utifrån som tidskrävande aktiviteter som inte adderar värde (Sarnecki, 1985). Det är 
givetvis inte hela sanningen men vissa drag av resursslöseri kan identifieras inom 
Socialförvaltningen. För att säkerställa bra kvalité inom processerna förekommer 
kontroller av beslutsunderlag som sällan resulterar i några ändringar. 
Biståndshandläggarna är kunniga inom sitt område och har mest kunskap om kunden 
de utrett varför deras beslut har hög trovärdighet hos den yttersta beslutsfattaren. Att 
de ändå inte fattar beslutet själva förefaller därför mest som en aktivitet där ansvaret 
avsägs och därmed adderar den inget värde för kund. Vidare innefattar vissa av 
processerna väldigt många steg och funktioner. Om processerna för LSS-boende och 
seniorboende tas som exempel innefattar LSS-boende fem olika funktioner från att 
ansökan kommer in till att ett boende är tilldelat. Två av processtegen utgörs enbart av 
att vidarebefordra information och ett steg går ut på att omvandla ett beslutsförslag till 
ett beslut. Att se hur dessa tidskrävande processer adderar värde för kund är inte helt 
lätt och en granskning av om de verkligen är nödvändiga borde utföras. Inom 
seniorboendet finns två olika typer av processer. Båda har exakt samma syfte och 
funktion men den som är verksam för kransorterna har tre extra processteg och 
kunden behöver vända sig till två verksamheter jämfört med en för tätorten. Att 
processen för kransorter kan göras smidigare förefaller därmed både självklart och 
lämpligt.  

5.2.4 Informationshantering 
Informationshanteringen inom organisationer erbjuder kanaler för informationen att 
flöda i. Som tidigare nämnt i avsnitt 3.5 bygger dagens informationshanteringssystem 
nästan uteslutande på datorburna lösningar, så kallade informationsteknologisystem. 
Datorernas inträde i informations- och kommunikationssammanhang har förenklat 
spridningen av information avsevärt och gjort processerna snabbare (Beynon-Davies, 
2002). Enkelheten i spridning av information har dock medfört att nonsensinformation 
lätt hamnar i systemen vilket gör det svårare att hitta rätt information än i tidigare 
analoga system vilket beskrivs i avsnitt 3.5. På Socialförvaltningen i Nässjö kommun 
används Treserva som informationssystem. Treserva är ett stort system med många 
funktioner och användningsområden som används inom de flesta avdelningarna inom 
Socialförvaltningen. Dess stora omfattning verkar göra det svårt att administrera då 
nyttiga inbyggda funktioner inte används. En sådan har med loggning av tidsåtgång 
att göra. De verksamma har inget bra svar på varför detta inte görs och samtliga inser 
vikten av att kunna undersöka historiska data av tidsåtgång för processerna. Att inte 
veta hur lång tid processerna tar gör det svårt att undersöka om det förekommer 
problem i processerna och det blir även svårt att förbättra verksamheten (Dicander et 
al., 1998). När det gäller tillgången till information är den snabb och upplevs som 
smidig. Däremot finns spärrar i systemet som hindrar åtkomst för vissa funktioner 
som skulle behöva den. Exempelvis har enhetschefen på äldreboende ingen tillgång 
till utredningar om kunderna då de ska placeras. Detta gör det svårt att hitta en 
lämplig plats eftersom eventuella särskilda kundbehov inte framgår. Ett vanligt 
förekommande problemen med informationssystem är att få personalen att använda 
dem (Shaikh & Karjaluoto, 2015). Detta beror på att förändringen initialt kommer 
leda till större tidsåtgång innan rutinerna satt sig. Eftersom det i längden dock 
kommer att leda till effektivisering är det av största vikt att implementering sker vilket 
ledningen bör se till genom utbildning och ett tydligt startdatum. 
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5.2.5 Interaktion mellan faktorer 
Regelverk, organisationsstruktur, informationshantering och byråkrati anser 
författarna som sagt sätter ramarna för hur informationsflöden och kommunikation 
utformas inom organisationen. Men även inom dessa ramar finns utrymme att utforma 
flödena och kommunikationen. Informationsflödena förekommer exempelvis inte 
enbart inom Treserva utan också i inofficiella kanaler vilket också möjliggör egna 
initiativ. Kompletterande information om kunder uppges exempelvis oftast ske över 
telefon eller genom mailkontakt. En del av verksamheten där ett informationsflöde 
skulle kunna upprättas är mellan de olika seniorboendena. De tillgodoser alla likadana 
tjänster för kunder med likadana behov men har ingen kontakt med varandra och helt 
separata kösystem. Att starta ett samarbete där en informationskanal öppnas som 
innehåller information om lediga boendeplatser och köer på respektive boende skulle 
kunna förenkla för kund och öka fyllnadsgraden på boendena.  
 
Kommunikation både inom och mellan avdelningar är viktig för att skapa samsyn 
kring olika områden. Detta kommer ofta naturligt inom avdelningar då personalen ses 
och diskuterar olika frågor vilket gör att de lätt får samma inställning till centrala 
områden inom arbetet och delar kunskap. Intervjuerna med fallföretaget vittnar om att 
detta också är deras upplevelse och att kommunikationen med andra avdelningar är 
sviktande. På Socialförvaltningen finns kunskapsbrister kring seniorboendenas 
verksamheter enligt avsnitt 4.2.1. På ett äldreboende upplevs det som att de olika 
avdelningarna har olika syn på syftet med deras verksamhet enligt avsnitt 4.2.2. Att 
införa vecko-, eller månadsmöten där involverade parter träffas för att diskutera 
verksamheten, planer för framtiden och tiden som passerat sedan senaste mötet skulle 
kunna bidra till bättre förståelse för varandras arbete och ett effektivare framtida 
samarbete. I dagsläget förekommer inga sådana cykliska möten och det verkar 
problematiskt att bjuda in till spontana möten vilket gör att kontakten uteblir. 
 
I figur 12 illustreras en rotorsaksanalys där orsaker till problem i informationsflödet 
undersöks. De fyra problemområdena regelverk, organisationsstrukturer, byråkrati 
och informationsteknologisystem har benats ut i underliggande orsaker för att härleda 
problemen.  
 

 
Figur 12. Orsak och verkan för problem i informationsflöden 
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5.2.6 Effektivisera uthyrningsprocessen 
I enlighet med teorin har det visat sig att flera faktorer påverkar uthyrningsprocessen 
vilket illustreras i figur 13. Regelverket som bildar det yttersta lagret av faktorer kan 
som sagt inte påverkas men det kan däremot de andra faktorerna. Verksamhetens 
vertikala struktur och byråkratin som byggts upp skapar informations- och 
kommunikationskanaler med vissa problem. Detta i form av hierarkiska barriärer och 
byråkratiska strukturer ligger till grund för att vissa processteg och beslut går över 
avdelningsgränser där problem uppstår i informationsflödet och kommunikationen 
vilket beskrivits i avsnitt 3.2 och 3.8. Dessa problematiska informationsövergångar 
behöver överbryggas för att processen ska nå sin fulla potential. Vidare utnyttjas inte 
informationssystemet Treserva tillräckligt vilket gör att ingen övergripande standard 
finns och tillförlitlig statisk kan inte föras. Detta tros vara en följd främst av bristande 
utbildning vilket enligt teorin i avsnitt 3.5 är vanligt förekommande för 
informationssystem. Detta gör att informationsflödena blir lidande då informationen 
är otillräcklig.  

 

 
Figur 13. Faktorers inverkan på uthyrningsprocessen 

5.3 Hur kan kommunikationskanaler utformas för att 
effektivisera informationsflödet i förvaltningsprocessen av 
bostäder i offentlig sektor? 
 
Den mest använda kommunikationskanalen på Socialförvaltningen i Nässjö är 
Treserva vilket är ett administrativt informationssystem vars syfte är att förmedla 
information mellan de olika funktionerna som arbetar med bland annat 
uthyrningsprocessen. Meddelandemallarna är skapade utifrån uthyrningsprocessernas 
olika steg vilket gör det enkelt att följa en standard. Problematiken verkar vara att 
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personalen inte alltid använder det. Detta resulterar i att informationen i systemet inte 
är pålitligt vilket i sin tur skapar en misstro till hela systemet. Detta leder dels till 
utebliven vidare användning och att personalen inte vågar ta beslut utifrån systemets 
information.  
 
I dagsläget är utnyttjandet av det administrativa informationssystemet begränsat. I 
systemet finns bland annat möjlighet att logga processtider vilket inte görs och leder 
till att de inte vet hur lång tid respektive uthyrningsprocess tar. Systemets gränssnitt 
mot användaren påverkar hur lätt det är för personalen att lära sig och använda 
funktionerna och skulle kunna vara en lösning till problemet att systemet inte används 
(Löwgren, 1993). För att få ut den effekt som eftersträvas av de anställda gällande det 
administrativa systemet måste stor vikt läggas på utbildning inom systemet (Shaikh & 
Karjaluoto, 2015).  I nuläget genomförs en utbildning vid anställning av personal men 
för att implementera systemet på allvar skulle en mer omfattande ansats behövas där 
samtliga börjar använda systemet fullt ut samtidigt.  
 
En av anledningarna till att Treserva valdes som informationssystem för 
Socialförvaltningen är att systemet erbjuder en hög sekretessnivå. Eftersom ärendena 
som hanteras i systemet är lagstyrda och informationen de innefattar är 
sekretessklassade handlingar är det viktigt att bara de som har behörighet enligt 
Socialförvaltningens delegationsordning får tillgång. Detta är bra då kunderna 
skyddas men det leder också till en del problem då funktioner inom 
Socialförvaltningen på grund av lagar och regler inte kan göras tillgängliga. Vissa 
enhetschefer får exempelvis inte den information om kundbehov de anser sig behöva, 
vissa enhetschefer får bara namn och ålder på personen som ska placeras. De tvingas 
därför fatta ogrundade beslut vilket kan resultera i att kund hamnar på en opassande 
avdelning och behöva genomgå senare omplacering för att slutligen hamna rätt. 
Problematiken kan kringgås i praktiken genom att utredningen av en kund skrivs om 
så att den viktigaste informationen framgår i en annan typ av dokument. Detta 
fungerar dåligt i praktiken eftersom inblandade parter sällan möts och därför inte har 
samma syn på organisationen.  
 
En brist är att flera personer som är involverande i uthyrningsprocessen inte vet hur 
deras arbete påverkar nästkommande steg då de överlämnar ärende och ansvar till 
nästa steg enligt avsnitt 4.2.2. Kommunikationen stegen i mellan är i nuläget väldigt 
begränsad vilket med små medel skulle kunna ändras. Genom kontinuerliga 
kommunikationsrevisioner skulle de anställda få yttra sina tankar för att skapa en 
samsyn över hela uthyrningsprocessen (Robson & Tourish, 2005). Besluten som tas 
av respektive person skulle sättas i perspektiv och de anställda skulle få förståelse 
kring hur deras beslutsfattande påverkar processen vidare.  
 
På fallföretaget är många personer involverade i ett ärende och informationen måste 
färdas en lång väg innan processen är färdigställd. Informationen skrivs in i 
informationssystemet vid flertalet tillfällen vilket gör att ett smidigt gränssnitt är 
eftersträvansvärt. Om gränssnittet är smidigt kommer mer information att föras in 
(Eriksson, 2000).  

Då ett beslut byggs på data från en annan avdelning sker det endast utifrån 
information ifrån informationssystemet likt informationsflödet på vänster sida i figur 
14. Då beslutet fattas utifrån data genererad inom samma avdelning däremot 
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kompletteras den ofta av verbal kommunikation likt höger sida av figur 14. Detta ger 
en mer nyanserad bild av problemområdet och kan skapa ett bättre beslut. För beslut 
som kräver stora datamängder är det därför fördelaktigt om avdelningsgränser ej 
behöver korsas då information i det skedet lätt går förlorad som beskrivet i teorin.  

 

Figur 14. Illustration av kommunikation och informationsflöden inom kontra över 
avdelningsgränser 

Sammanfattningsvis är de viktigaste egenskaperna i ett kommunikationsflöde: 
 

• En kommunikationskanal med smidigt gränssnitt och de funktioner som 
behövs för kommunikationen och långsiktig utveckling. 

• Standardiserad kommunikation där rätt information skickas vid rätt tidpunkt. 
• Förståelse för sin roll i kommunikationskedjan. 
• Få involverade med nära relation till varandra.  
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6 Diskussion och slutsatser 
Kapitlet ger en sammanfattande beskrivning av studiens resultat. Vidare beskrivs 
studiens implikationer och begränsningar. Dessutom beskrivs studiens slutsatser och 
rekommendationer. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning. 

6.1 Resultatdiskussion 
Syftet med studien har varit att kartlägga och effektivisera förvaltningsprocessen av 
bostäder inom offentlig sektor. Resultatet av en effektivisering blir att uppnå en 
effektiv användning av tilldelade skattepengar. Ständiga nedskärningar inom offentlig 
sektor kräver kontinuerliga förbättringar för att upprätthålla och överträffa rådande 
kundnöjdhet. Att tillfredsställa kunder inom den offentliga sektorn resulterar i ett 
bättre samhälle. För att skapa effektiviseringar har problemområdena 
organisationsstrukturer, informationshantering, regelverk och byråkrati studerats. 
Inom dessa områden identifierades underliggande problem såsom hierarkiska 
barriärer, fysiska avstånd, suboptimeringar, behörigheter, långa beslutsvägar samt 
osmidiga gränssnitt och bristande utbildning inom informationssystemet. Resultatet 
visar att det inom fallföretaget förekommer flera processteg som inte adderar värde 
för kund såsom avstämning och kontroll. Dessa kan och bör elimineras genom att 
undersöka processtegen och kartlägga hur de påverkar processen och resultatet för 
kund. Vidare utförs processtegen av funktioner med stor spridning inom 
organisationen med bakgrund av den rådande byråkratin som kräver en viss 
delegationsordning. Flera hierarkiska nivåer är därför inblandade i besluten inom 
processerna vilket skapar förvirring för personalen inom organisationen samt utgör 
tidskrävande aktiviteter vilket påverkar kunden negativt. Förutom byråkratins 
inverkan på beslutets och informationens väg används en vertikal struktur vanligtvis 
inom landets Socialförvaltningar. Den vertikala strukturen kännetecknas av ett stort 
antal hierarkiska nivåer vilket alltså ytterligare ökar antalet avdelningsgränser som 
informationen måste korsa för att nå beslutsfattaren. Organisationsstrukturen i 
kombination med delegationsordningen från byråkratin gör därför både de 
organisatoriska och fysiska avstånden mellan kund och beslutsfattare långa. Detta 
resulterar i att resurser i form av både tid och pengar tas i bruk för att flytta 
information och förstå den utan att kunden och i förlängningen samhället gör någon 
vinning. För att uppnå hög effektivitet inom förvaltningsprocessen av bostäder krävs 
hög utnyttjandegrad av de befintliga bostäderna. Tomma boenden är ett slöseri med 
statens resurser. Samtidigt är det viktigt att det finns lediga boenden då efterfrågan 
uppstår. Regelverken kring de olika boendeformerna gör att kunder inom de olika 
kategorierna inte kan placeras i någon annan typ än den avsedda boendeformen. Detta 
leder till att det kan råda brist på en typ av boende samtidigt som det finns ett överflöd 
av en annan typ. Reglerna gör därmed dels att kostnaderna blir höga samtidigt som 
kunderna kan få vänta länge på att få tillgång till sin bostad.  

6.2 Implikationer 
Vilken organisationsstruktur organisationer är uppbyggda enligt påverkar 
kommunikation och informationsflöden och därmed utfallet av organisationernas 
processer som framgår i avsnitt 3.2. Socialförvaltningarna i Sverige bör sträva mot en 
horisontell struktur då den medför att snabbare beslut tas med mindre resurser inom 
avdelningsgränser än då beslut fattas externt.  
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Processerna inom organisationer är det som genererar den produkt som når kund. 
Processen och alla dess ingående komponenter bör därför syfta till att addera värde för 
kunden. Processtegen bör därför tas fram med avseende på kundens behov och 
intressen i stället för att anpassas utifrån organisationen och dess anställda.  
När en Socialförvaltning har problem med informationssystemet beror det ofta på att 
de anställda bortser från de avsedda funktionerna och inte använder systemet på ett 
brukligt sätt. Detta får till följd att informationen i systemet inte går att lita på vilket 
kräver ytterligare informationsflöden. För att fylla någon funktion måste därför 
informationssystem tas i bruk av samtliga anställda samtidigt vilket uppnås genom 
planering av uppstart med en tydlig deadline och föregående utbildning.  
Då information genereras i syfte att skapa underlag till ett beslut bör detta ske inom 
samma avdelning där beslutet ska fattas. Detta eftersom kommunikation över 
avdelningsgränser är avsevärt mer problematisk än kommunikation inom avdelningar. 
Informationen överförs därför effektivare inom avdelningar vilket leder till mer 
korrekta och snabbare beslut.  
 
För att överbrygga ovan nämnda problemområden rekommenderar författarna 
organisationer liknande fallföretaget följande riktlinjer:   
 

• Värdera samtliga processtegs funktion inom processen och eliminera de som 
inte skapar värde eller krävs enligt lagstiftning. 
 

• Understryk värdet av funktioner i och användandet av 
informationsteknologisystemet. Satsa resurser på en stabil utbildning där 
personalen känner sig säkra på användandet och sätt ett tydligt 
implementationsdatum då samtliga ska ta systemet i bruk.  

 
• Beslutsfattande bör ske inom samma avdelning där indatan till beslutet 

genereras, exempelvis där kontakt med kund sker så länge beslutet inte 
påverkar verksamheten i stort vad gäller ekonomi eller struktur. 

 
För anställda inom den offentliga sektorn skulle förändringarna som rekommenderas 
innebära bättre kommunikation vilket leder till att de kan ta välgrundade beslut och 
inte behöver stå svarslösa mot kund.  
 
För kunder med boenden som tillhandahålls av Socialförvaltningar innebär 
förändringarna en närmare kontakt med de som fattar beslut kring deras ärenden samt 
en snabbare utredning vilket leder till tidigare tillträde till bostaden än i dagsläget.  
 
I figur 15 presenteras en process som författarna utifrån insamlad teori och empiri 
utformat och anser skulle vara ett alternativ till hur de fyra lagstyrda processerna i 
dagsläget utförs. Processteg som ansetts onödiga har tagits bort och kommunikationen 
har gjorts nära och personlig för att spara tid och överföra mer korrekt information.  
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Figur 15. Önskat läge 
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6.3 Begränsningar 
För att analysera hur väl en serviceprocess fungerar är statisk kring kundnöjdhet och 
tidsåtgång viktiga indata. Eftersom användningen av informationssystemet på 
fallföretaget har varit begränsad har dokumentation av sådana data inte ägt rum varför 
statistik kring processen inte funnits att tillgå under studiens gång. Dokumentstudier 
som först var planerade kunde därför inte genomföras i den utsträckning författarna 
hade velat.  
 
Då landets Socialförvaltningar och deras upplägg för uthyrning av bostäder inte byggs 
upp enligt en specifik standard kan studiens resultat inte helt generaliseras och 
implementeras i alla situationer. Problemområdena som lyfts i studien kan brytas ut i 
delar och användas i verksamheter där problematiken känns igen. Bara det faktum att 
studien påvisat att standarder inte verkar förekomma och att lagtexterna måste tolkas 
på varje enskild instans är ett resultat i sig som ledningen bör undersöka vidare. 
 
Intervjuer fungerade väl för att utvinna kvalitativ data och författarna fick tillgång till 
de anställda som behövdes i studien. Vidare kompletterade dokumentstudierna 
uppgifterna där det behövdes. För att med en begränsad tidsresurs nå ut till så många 
som möjligt kan enkäter med fördel användas i stället för intervjuer (Patel & 
Davidson, 2012). Författarna anser dock att det hade varit svårt att erhålla så komplex 
och detaljerad data som eftersöktes genom någon annan metod än intervjuer.  

6.4 Slutsatser 
Syftet med studien har varit att kartlägga och effektivisera informationsflöden och 
kommunikation inom förvaltningsprocessen i den offentliga sektorn. Detta för att 
korta ledtider och höja kvalitén mot kund. Studien visar att en väl fungerande 
uthyrningsprocess kännetecknas av bra kommunikation och informationsflöden vilket 
uppnås genom att ta hänsyn till vissa faktorer. 
 
Utmaningar som upplevts som problematiska under studien är bristfälligt användande 
av det administrativa systemet, utbildning samt implementation av 
informationsteknologisystemet, svag kommunikation över avdelningsgränserna och 
icke värdeadderande aktiviteter inom uthyrningsprocesserna av bostäder. 
Genomgående problem för dessa utmaningar är avsaknaden av helhetsperspektiv 
vilket lett till suboptimeringar inom organisationen. 
 
För att uppnå hög funktion och användning av informationssystem krävs grundligare 
utbildning och tydligare implementation än vad som i dagsläget vanligen förekommer. 
För att systemet ska fungera till fullo krävs att samtliga användare också använder det 
varför en gemensam uppstart är särskilt viktigt.  
 
För att korta ledtiderna och höja kvalitén i förvaltningsprocesser är det fördelaktigt att 
jobba med så få, korta och tydligt utformade kommunikationsled som möjligt vilket 
främjar korrekt och snabb informationsöverföring. Vidare bör endast processteg med 
betydelse ur ett värdeskapande perspektiv för kund få utrymme i processerna för att 
utnyttja minimalt med resurser. 

6.5 Vidare forskning 
Studien som utförts har inte behandlat några statistiska data angående tider för olika 
processteg eller kundnöjdhet. En vidare forskningsmöjlighet vore därför att jämför hur 
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de olika aspekterna som undersökts påverkar resultatet i form av tidsåtgång och 
kvalité utifrån kundperspektivet. Detta skulle kunna uppnås genom att undersöka flera 
Socialförvaltningar med olika uppbyggnad där statistik förs.  
 
Vidare upplever författarna att det finns ett utbrett behov av forskning kring hur 
informationsteknologisystem på ett bra sätt implementeras i verksamheter. Det är 
fortfarande ett relativt nytt område med utrymme för förbättring vilket inte minst 
visade sig på fallföretaget vars system efter sex år fortfarande inte riktigt tagits i bruk.  
 
En jämförelse med andra Socialförvaltningars uthyrningsprocess skulle kunna 
genomföras, antingen genom att titta på ett flöde och se var likheter och olikheter kan 
finnas. Ett annat alternativ skulle vara att utföra intervjuer på båda platserna för att 
sedan ta fram och jämföra swimlanediagrammen. Detta skulle stärka reliabiliteten i 
resultaten och kunna leda till mer generella slutsatser.  
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Bilagor 
Bilaga 1 Teman för semistrukturerade intervjuer 

Bilaga 2 Figurförteckning för processkartläggningar 
 

Bilaga 1 Teman för semistrukturerade intervjuer 
Tema	  

Processbeskrivning	  
Vilka	  steg	  är	  det	  som	  ingår	  i	  processen	  och	  vilka	  personer	  har	  ansvar	  för	  respektive	  steg?	  
Vilka	  är	  nyckelfunktionerna?	  
Hur	  ser	  processen	  ut	  från	  anmälan	  till	  avslut?	  
Nuläget	  
Vilka	  nackdelar	  respektive	  fördelar	  finns	  med	  processen	  i	  nuläget?	  
Varför	  ser	  det	  ut	  som	  det	  gör?	  
Vilka	  hinder	  finns?	  
Lagar	  och	  regler	  
Vilka	  lagar	  och	  regler	  påverkar	  de	  olika	  processerna?	  	  
Information/kommunikation	  
Hur	  fungerar	  informationen	  inom	  avdelningen?	  
Hur	  fungerar	  informationen	  över	  avdelningsgränserna?	  
Informationsteknologisystemet	  
Hur	  upplever	  du	  kommunikationen	  inom	  systemet?	  
Få	  du	  den	  information	  du	  behöver	  genom	  systemet?	  
Vilka	  andra	  kommunikationskanaler	  använder	  du?	  
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