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VAD GÖR EN INFORMATÖR?
- en studie kring rollförväntningar, rollutformning och rollproblem

Charlotta Carlström & Jennie Strandberg

Sammanfattning. Huvudsyftet med studien är att undersöka förväntningar
som finns på nyanställda informatörer i en specifik organisation, samt att
jämföra de två undersökningsgrupperna, som består av tre informatörer
respektive åtta representanter från organisationen. Förväntningarna
diskuteras också utifrån den teoretiska referensramen, i huvudsak rollteorier
som till exempel innefattar rollutformning och rollproblem. Studien är
kvalitativ med komparativ karaktär och intervjuerna har tolkats utifrån en
hermeneutisk ansats. Frågeställningarna undersöktes under halvstrukturerade
intervjuer, dessa visade bland annat att informatörernas förväntningar
handlade om att på ett strategiskt och operativt sätt arbeta med
internkommunikation och att stärka organisationens varumärke och identitet.
De övrigas förväntningar handlade om att förbättra organisationens rykte,
det interna arbetet nämndes också. Av resultatet har vi dragit slutsatsen att
det finns variationer mellan grupperna, men att skillnader är att betrakta som
nyansskillnader, att det kan finnas risk för rollproblematik och att de
befinner sig i början av rollutformningen.

Varje person i samhället innehar flera olika roller. Vi kan ha rollen som kvinna,
dotter, hustru eller yrkesarbetande. Det finns olika sätt att använda begreppet roll
(Perris, 1974; Katz & Kahn, 1978; Aubert, 1979). Rollen som man eller kvinna har vi
antingen vi vill eller inte. Begreppen mansroll och kvinnoroll används i en mer generell
mening eftersom de avses gälla för alla kvinnor och män (Perris, 1974; Aubert, 1979).
På arbetet innehar vi en roll som är individuell och utgår från den speciella uppgiften
(position) vi har i den specifika organisationen (Perris, 1974). Aubert (1979) menar att
det som gör begreppet roll användbart, är att vi genom att känna till en persons
befattning kan dra slutsatser om de förväntningar som riktas mot personen. Vi vet också
hur personen sannolikt uppträder som ”svar” på olika individers förväntningar. Vi har
exempelvis allmänna förväntningar på vad en domare skall göra och hur denna skall
uppträda (Aubert, 1979). Varje organisation erbjuder dessutom unika förutsättningar att
ikläda rollerna (Aubert, 1979). En organisation kan betraktas som ett nätverk av roller
som står i ett funktionellt och ömsesidigt förhållande till varandra (Katz & Kahn, 1978;
Thylefors, 1991). Rollerna i organisationen hjälper till att underlätta samordningen och
planeringen av arbetet såväl som det sociala samspelet (Lennéer-Axelsson & Thylefors,
1991). Hur formas då dessa roller? I forskningen finns flera perspektiv på det. Rollen
kan formas utifrån normer, värderingar, handlingar, beteende (Perris, 1974) och de
förväntningar som riktas mot rollinnehavaren (Perris, 1974; Thylefors, 1991; Aubert,
1979; Katz & Kahn, 1978). Förväntningarna kan ses som centrala i sammanhanget,
eftersom förväntningarna från omgivningen skapar de normer och värderingar som i sin
tur styr rollinnehavarens beteende och handlingar (Aubert, 1979; Katz & Kahn, 1978;
Perris, 1974; Karlsson, 1968). Förväntningarna kommer dels från dem som samspelar
med personen (kunder, ledning och kollegor) och ifrån personen själv (Perris, 1974;
Thylefors, 1991; Aubert, 1979; Karlsson, 1968; Katz & Kahn, 1978).
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Det är inte alltid som rollen kan ”spelas” friktionsfritt och rollinnehavaren kan
leva upp till de förväntningar som individen själv eller andra ställer på rollen. Olika
typer av rollproblem som rollkonflikter, rolloklarhet och rollöverlastning (Kaufmann &
Kaufmann, 1998; Thylefors, 1991) kan exempelvis uppstå. Studier visar att
rollkonflikter och rolloklarhet kan ha effekt på arbetsengagemang, prestationer och
personalomsättning (Katz & Kahn, 1978; Netemayer, Johnston & Burton, 1990).

I den organisation där den empiriska delen av studien utförts (benämns
fortsättningsvis som ”Organisationen”) har man efter en omorganisation anställt
informatörer till tre av sina förvaltningar. Organisationen har tidigare inte haft
informatörer anställda i den utsträckning som nu. Därför vill Organisationen skapa sig
en bild av vilka förväntningar som finns på informatörsrollen.

Informatör används som beteckning på den som professionellt och yrkesmässigt
handhar organisationens budskap. Informatörsrollen kan generellt betraktas som bred.
Det finns inte en tjänst som är den andre lik (Den professionella informatören, 1997).
En informatör kan verka både som specialist och generalist, med strategiska frågor och
med vardagliga operationella frågor. Arbetsområdena i en organisation kan vara
externa, interna eller en kombination. Exempel är att arbeta mot ledning, medarbetare,
samhället, marknaden och finansiärer (Den professionella informatören, 1997). Enligt
Mia Dahlström ämnesansvarig på programmet för strategisk kommunikation vid HTU,
har informatörsrollen i arbetslivet genomgått förändringar under de senaste åren från att
fungera som någon form av kvalificerad sekreterare som arbetar med skriftlig
information till att hantera mer övergripande strategiska kommunikationsfrågor.

Den här uppsatsen har sin teoretiska utgångspunkt i rollteorier. Den empiriska
delen sätter informatörsrollen i en specifik organisation i centrum. I det följande
kommer vi utifrån rollteorier att utreda förväntningarnas betydelse för formandet av
rollen samt klargöra vad som kännetecknar en roll i en organisation. En genomgång av
de i litteraturen vanligast förekommande rollproblemen följer också. Därefter följer en
genomgång av informatörsrollen för att belysa olika synsätt som finns angående denna.
I avslutningen av den teoretiska referensramen presenterar vi vårt syfte och våra
frågeställningar. Den teori som vi presenterar använder vi sedan som stöd i vår
diskussion av resultatet längre fram i uppsatsen.

Teoretisk referensram

Rollteorier

Rollteorin har sina rötter i 1920 och 1930-talen. Olika discipliner har intresserat
sig för roller och därmed skapat olika teorier, som exempel kan nämnas
kulturantropologi, sociologi, socialpsykologi och psykoanalytiska skolor (Lennér-
Axelsson & Thylefors, 1991). Kristensen (1999) menar att det egentligen inte finns
någon teori som kan kallas ”rollteori”, utan att det finns ett antal perspektiv som har
olika utgångspunkter. Trots detta använder Kristensen (1999) själv rollteori som ett
begrepp, men han är noga med att poängtera utifrån vilket perspektiv som han använder
begreppet ”roll”. Trost och Levin (1999) menar också att det är viktigt att ta reda på i
vilken betydelse som rollbegreppet används. De menar att termen roll ibland används
liktydigt med termen position (uppgift, ämbete) och ibland liktydigt med förväntningar
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eller med beteendet i den givna positionen. Ett annat synsätt är att betrakta rollen som
en process som omfattar ett samspel mellan position, förväntningar och beteende
(Aubert, 1979; Katz och Kahn, 1978; Perris, 1974). Rollteorierna i denna uppsats utgår
ifrån det senare perspektivet.

Många socialpsykologiska rollteorier utgår ifrån ett ”grupperspektiv”. Vår studie
kommer att ha en organisationspsykologisk utgångspunkt. Därför har teorier främst
valts som utgår från ett organisatoriskt perspektiv. Siegall och Cummings (1995) har
gått igenom organisationsinriktad forskning kring roller och funnit att Katz och Kahns
tankar och modeller används flitigt. De menar också att det faktum att de används ofta
tyder på att Katz och Kahns tankar är accepterade. Förutom Katz och Kahn (1978) har
andra teoretiker som Perris (1974) och Aubert (1979) tagits med. Dessa två är ofta
citerade i litteratur kring roller i organisationer. Eftersom vi i första hand velat utgå ifrån
förstahandskällor har dessa letats fram på bibliotek.

Definitioner. I den undersökta litteraturen framställs rollen som en ständigt
pågående process (Aubert, 1979; Katz & Kahn, 1978; Karlsson, 1968; Perris, 1974).
Rollen formas i processen som utgår från positionerna och förväntningarna och som
leder fram till ett rollbeteende. De som betraktar rollen som en process (Aubert, 1979;
Katz & Kahn, 1978; Karlsson, 1968; Perris, 1974) utgår från att varje individ i en
organisation medverkar i organisationens totala relationer och beteenden. För att
lokalisera varje individs roll används begreppet position (ämbete, ställning, uppgift)
som avser individens speciella plats i organisationen (Aubert, 1979; Karlsson, 1968;
Katz & Kahn, 1978; Perris, 1974). En position kan exempelvis vara en
spårvagnskonduktör eller statsminister (Aubert, 1979). Mot bakgrund av att en person
innehar positionen riktas förväntningar mot rollinnehavaren. Dessa innehåller vad som
ska och vad som inte ska ingå i rollen, dessa kallas således för rollförväntningar (Katz
& Kahn, 1978; Aubert, 1979; Perris, 1974). Varje person som innehar en position har
relationer med andra positioner i organisationen. Vissa av dem är nära, medan
positionen ibland står ”längre ifrån” andra (Katz & Kahn, 1978; Karlsson, 1968). Det
som avgör avståndet i relationen är arbetsutbytet, strukturen och tekniken i
organisationen samt beslutssystemen/-gången (Katz & Kahn, 1978). De personer som
finns i rollinnehavarens omgivning och som han eller hon har ett meningsfullt utbyte
med benämns för rolluppsättning (Mullins, 1999; Katz & Kahn, 1978; Aubert, 1979).
Rolluppsättningen kan vara beroende av rollinnehavarens prestation på olika sätt. De
kan till exempel belönas eller bli bedömda utifrån rollinnehavaren eller vara beroende
av rollinnehavaren i sitt eget arbete (Katz & Kahn, 1978). Till varje position hör således
ett förväntat beteende som är förknippad med rollinnehavaren. Detta utgör således
sammantaget rollen.

Innehållet i förväntningarna. Tyngdpunkten i rollförväntningarna ligger på
arbetsuppgifterna, det vill säga, vad personen ska göra eller undvika att göra, men kan
också handla om personliga aspekter kring vad innehavaren ska vara, tänka eller tro
(Katz & Kahn, 1978). Rollförväntningarna kan röra både formella och informella
aspekter av rollen (Katz & Kahn, 1978). De formella förväntningarna utgår från
yrkesrollens arbetsuppgifter (Lennér-Axelsson & Thylefors, 1991; Bjelvehammar &
Olsson, 1983) och är ofta reglerad i arbets- och befattningsbeskrivningar som
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specificerar ansvarsområden och mål för positionen (Thylefors, 1991; Bjelvehammar &
Olsson, 1983; Katz & Kahn, 1978). Här ligger tyngdpunkten på vad rollinnehavaren
skall göra (Thylefors, 1991). De informella förväntningarna kan komma från
organisationen, arbetsgruppen (Thylefors, 1991), kollegor eller underordnade (Katz &
Kahn, 1978). De informella förväntningarna handlar om hur arbetsuppgifterna skall
utföras (Thylefors, 1991). Bjelvehammar och Olsson (1983) menar att de informella
förväntningarna talar om hur man skall vara i just den här organisationen och vilka
arbetsuppgifter som just här tillhör rollen. Katz och Kahn (1978) menar att de
informella förväntningarna kan vara inriktade mer på att underlätta för rolluppsättningen
i deras arbete. De menar att dessa krav och förväntningar till och med kan gå emot de
officiella kraven.

Rollutformning. Katz och Kahn (1978) beskriver en modell (figur 1) för den
process genom vilken roller formas i organisationer. Modellen utgår från den så kallade
rollepisoden (markerad i grått i figuren nedan) där det första steget består i att de
enskilda individerna i rolluppsättningen (rollsändaren) kommunicerar sina respektive
rollförväntningar på rollinnehavaren genom den sända rollen. Rollinnehavaren
(rollmottagaren) percipierar dessa förväntningar i den mottagna rollen och uppvisar ett
rollbeteende. Rollepisoden kan betraktas som en ständigt pågående process där
rollinnehavarens beteende påverkar förväntningarna på rollen som i sin tur påverkar
beteendet.

Rollepisoden sker i en kontext där organisationsfaktorer, personlighetsfaktorer
och mellanmänskliga relationer inverkar på rollutformningen (Katz & Kahn, 1978). Till
organisationsfaktorer hör exempelvis struktur, kultur, teknologi och formella policy. De
personlighetsfaktorer som nämns är bland annat värderingar, motivation, känslor och
personlighetstyp (Katz & Kahn, 1978). När det gäller att anpassa sig till de olika
förväntningarna är en avgörande faktor de olika rollsändarnas maktposition i

Personlighets-
faktorer

Mellanmänskliga
relationer

Organisations
-faktorer

Rollsändare

Roll-
förvänt-
ningar

Den sända
rollen

Rollmottagare

Roll-
beteende

Mot-
tagen
roll

Figur  1 : Katz och Kahn (1978) sid 196 (vår översättning)
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förhållande till rollinnehavaren (Thylefors, 1991; Perris, 1974). Detta ser Katz och Kahn
(1978) som en del i de mellanmänskliga relationerna. De förväntningar som
kommuniceras av rollsändare med en nära eller viktig relation till rollinnehavaren
värderas högre av rollinnehavaren och får således en större påverkan på
rollutformningen (Katz & Kahn, 1978). Varje rollinnehavare gör sin subjektiva tolkning
av de olika förväntningarna inklusive sina egna vilket påverkar rollbeteendet (Katz &
Kahn, 1978; Thylefors, 1991). Faktorer som påverkar tolkningen har att göra med
egenskaper hos rollinnehavaren och rolluppsättningen samt innehållet och tydligheten i
förväntningarna. Alternativa källor till rollpåverkan är rollinnehavarens egna
erfarenheter av liknande arbetsuppgifter (Katz & Kahn, 1978), men enligt Katz och
Kahn så är det rollsändningen som har störst påverkan på rollbeteendet i de flesta
organisationer.

Inlärning av yrkesroller sker genom en socialiseringsprocess där nyanställda
imiterar rollmodeller i yrkeslivet och så småningom gör rollen till sin (Kaufmann &
Kaufmann, 1998; Olsson & Gullberg, 1986). Rollmodeller är förebilder i organisationen
som innehar en liknande position eller arbetsuppgifter som rollinnehavaren (Olsson &
Gullberg, 1986). Genom en lång socialisationsprocess kan rollinnehavaren ges
möjlighet att växa in i rollen och organisationen samt skapa legitimitet för sin roll (Katz
& Kahn, 1978).

Betydelsen av andras förväntningar. Katz och Kahn (1978) negligerar inte
betydelsen av rollinnehavarens egna förväntningar. Men de menar att rollinnehavaren
tenderar att återupprepa förväntade rollbeteenden, även om detta går stick i stäv med de
egna förväntningarna. Människor har också en tendens att relativt passivt och
oreflekterat acceptera de rollförväntningar som det överordnade systemet ställer på den
enskilde (Katz & Kahn, 1978). Andra teorier sätter rollinnehavarens egen påverkan på
rollen mer i centrum (Perris, 1974; Aubert, 1979; Karlsson, 1968; Olsson & Gullberg,
1986). Perris (1974) menar att de förväntningar som styr processen innefattar: de
förväntningar som individen har på sig själv, de förväntningar som andra personer har
på individen, den uppfattning som individen har om andras förväntningar på sig och
slutligen de förväntningar som individen har på andra. Även Karlsson (1968) pekar på
att rollen påverkas av förväntningar från andra positioner (individer) och menar att den
process som styr rollbeteendet är komplicerad och den mest komplicerade faktorn
utgörs av rollinnehavaren själv. Olsson och Gullberg (1986) ger en liknande
beskrivning när de resonerar om hur en individs yrkesroll gestaltar sig och menar att
den påverkas av den egna rolluppfattningen, egna behov, andras förväntningar och krav
och hur den yttre situationen ter sig. Resonemanget utgår ifrån sjuksköterskerollen men
författarna menar att generaliseringar kan göras till andra yrkesgrupper.

Rollproblem. Rollutformningsprocessen är relativt enkel när rollen endast
omfattar en aktivitet, när rollinnehavaren befinner sig i en bestämd subgrupp (till
exempel arbetsgrupp, arbetslag) och påverkas av en rolluppsättning som befinner sig
inom samma subgrupp (Katz & Kahn, 1978). Situationen kan dock kompliceras av att
uppgifterna är flera och av att rollinnehavaren befinner sig i flera subgrupper (Katz &
Kahn, 1978). En sjuksköterska har till exempel olika arbetsuppgifter och relationer
gentemot läkaren, undersköterskan och gentemot patienter (Olsson & Gullberg, 1986).
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Rollinnehavaren kan hamna i olika typer av rollproblem. De som brukar nämnas är
enligt Kaufmann och Kaufmann (1998): rollkonflikt, rollöverlastning och rolloklarhet.
Olika benämningar används på dessa begrepp. Ibland används endast begreppet
rollkonflikt som då innefattar alla olika aspekter av rollproblem.

Rollkonflikt innebär att motstridiga förväntningar riktas mot rollinnehavaren.
Olika intressenter har sina uppfattningar om hur man fyller rollen på bästa sätt (Katz &
Kahn, 1978). Rollkonflikt uppstår då uppfyllelse av den ena förväntningen komplicerar
uppfyllelse av en annan förväntning. I det mest extrema fallet är de helt oförenliga och
den ena måste uteslutas (Katz & Kahn, 1978). Det finns olika typer av rollkonflikter.
Intersändarrollkonflikt kan uppstå då motstridiga förväntningar från olika personer
riktas mot rollinnehavaren (Katz & Kahn, 1978; Seigall & Cummings, 1995), ett typiskt
exempel på detta är mellanchefen som möter motstridiga förväntningar från över- och
underordnade (Katz & Kahn, 1978). Rollkonflikt kan också uppstå när en förväntning
kommer i konflikt med rollinnehavarens egna förväntningar. Denna typ av rollkonflikt
benämns som person-rollkonflikt (Katz & Kahn, 1978; Kaufmann & Kaufmann, 1998;
Thylefors, 1991; Siegall & Cummings, 1995).

Rollöverlastning är en typ av rollproblem som innebär att för många krav riktas
mot rollinnehavaren (Thylefors, 1991). Kraven överstiger förmågan att fullgöra rollen
gentemot de krav som riktas mot rollinnehavaren på grund av att förmågan eller tiden
inte räcker till (Kaufmann & Kaufmann, 1998; Mullins, 1999). Ett exempel är den egna
företagaren som måste ha förmåga och tid att klara av många olika arbetsuppgifter
(Thylefors, 1991). Motsvarande kan inträffa om för låga krav ställs i förhållande till
rollinnehavarens kapacitet och om rollinnehavaren känner att han eller hon har mer att
ge. Det benämns ”role-underload” (Mullins, 1999).

Rolloklarhet innebär att rollen inte är tydligt specificerad. Oklarheten uppkommer
då personen känner en osäkerhet beträffande vad han eller hon skall göra. Osäkerheten
relateras ofta till arbetssätt och rollpersonens ansvar och befogenheter, samt en oklarhet
beträffande utvärdering och uppskattning av arbetet (Katz & Kahn, 1978). Det kan
också gälla vilka som ingår i rolluppsättningen samt vilka som skall tillgodogöra sig
rollinnehavarens arbete (Katz & Kahn, 1978). Ofta uppstår oklarheten när
förväntningarna inte kommunicerats tillräckligt tydligt (Kaufmann & Kaufmann, 1998)
eller då rollen påverkas av förändringar (Thylefors, 1991). Thylefors diskuterar det
faktum att frånvaro av tydliga rollbeskrivningar också kan ge fördelar, eftersom det då
ges frihet att själv utforma rollen.

Vad kan rollproblem föra med sig? Rollförväntningar som delas av
rollinnehavaren och rolluppsättningen kan leda till arbetsengagemang,
arbetstillfredsställelse, effektivitet i arbetet och hög prestation och motivation (Major,
Kozlowski, Chao & Gardner, 1995). I motsatt riktning kan rollförväntningar som inte
delas ha negativ påverkan på dessa faktorer. Det gäller även för socialiseringsprocessen
av nya personer i organisationen (Major et al., 1995). Rollutformingen blir mindre
problematisk om det finns en tydlighet i vad som förväntas av till exempel nyanställda.
Otydlighet i rollförväntningarna är grunden till att rollproblem uppstår (Major et al.,
1995). Studier har visat att rollproblem kan ha en negativ effekt på stress,
arbetsengagemang, prestation och stabilitet i anställningsförhållandet (Siegall &
Cummings, 1995; Katz & Kahn, 1978; Netemeyer et al., 1990). Stressymptom som
påvisats är till exempel högt blodtryck och högt kolesterol, samt ökad risk för
hjärtsjukdomar (Siegall & Cummnings, 1995). Lennér- Axelsson och Thylefors (1991)
menar att hur en person hanterar rollproblem har att göra med dennes personlighet. En



8

person med stark självkänsla och som vet vad hon vill protesterar mot för hög
belastning eller distanserar sig ifrån motstridiga förväntningar. Personer med stort
behov av frihet kan trivas mycket bra med oklara rollbeskrivningar.

Informatörsrollen.

Informatör är ett relativt ungt yrke som började växa fram på allvar under 1970-
talet då vi fick lagar om medbestämmande. Dessa lagar ställer stora krav på formell och
saklig information till anställda (Segerfeldt, 2002). Informatörsrollen har växt fram ur
yrkesrollerna personaltidningsredaktör och pressombudsman (Segerfeldt, 2002).
Informatörsyrket spänner över ett stort område och den ena tjänsten är inte den andra
lik. Det finns heller inga mallar för hur en informatör ska arbeta utan varje tjänst
utformas i enlighet med organisationens riktlinjen och mål (Den professionella
informatören, 1997). Traditionella arbetsuppgifter handlar om att kunna hantera
press/media kontakter, föra ut ledningsinformation och producera skriftligt och grafiskt
informationsmaterial för olika typer av mottagare (Dozier, Grunig & Grunig, 1995).
Arbetsområdena kan vara externa eller interna eller en kombination (Den professionella
informatören, 1997). Arbetsområdet för informatörerna är omfattande och en informatör
kan ha arbetsområden och arbetsuppgifter som internkommunikation,
samhällsinformation, massmedierelationer, finansiell information eller
marknadskommunikation (Den professionella informatören, 1997). En informatör kan
arbeta strategiskt och operationellt samt verka både som generalist och specialist. Skall
en och samma person ha ansvar för samtliga områden i en organisation ställs det stora
krav på en bred kompetens (Den professionella informatören, 1997).
Litteraturgenomgången har visat tre trender när det gäller informatörsrollens utveckling.

Trend ett: från sekreterare till strateg. På senare år har informatörens strategiska
funktioner kommit att betonas (Dozier et al., 1995 ; Heide & Simonsson, 2002;
Lindquist, 1994). Innehållet i informatörernas yrkesroll håller därmed på att förändras
(Dozier et al., 1995). Tidigare betraktades informatören ofta som någon form av
kvalificerad sekreterare som arbetade med skriftlig information vars huvuduppgift var
att föra ut information som beslutats av ledningen. Utvecklingen går mot att inneha en
ledningsfunktion och arbeta med strategiska kommunikationsfrågor som även innefattar
omvärldsbevakning (Dozier et al., 1995). Rollen som strateg innebär en betydligt mer
aktiv och drivande roll än den traditionella informatörsrollen som är tämligen passiv
och reproducerande. Traditionella arbetsuppgifter är fortfarande viktiga men
informatörerna bör inte stanna därvid (Dozier et al., 1995; Segerstedt, 2002).

Trend två: från information till kommunikation. En andra förändring är ett ökat
fokus på kommunikation istället för information (Segerstedt, 2002). Strid (1999) avser
med information själva budskapet, medan kommunikation avser flödet av information
mellan två eller flera personer. Det är således fråga om en dubbelriktad process som kan
vara både skriftlig och muntlig (Strid, 1999). Informationsavdelningarna har
traditionellt främst varit inriktade på att producera och transportera (skriftligt) budskap
(Segerstedt, 2002). Heide och Simonsson (2002) och Lindquist (1994) menar att det
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ställs allt högre kommunikationskrav på ledare när det gäller att sprida och
implementera organisationens mål, visioner, strategier och värderingar. De menar att
kommunikationen behöver få en central plats i organisationerna där informatörerna kan
analysera och understödja kommunikationen men också ge sig ut i organisationen i
egenskap av kommunikationsexperter. För informatörerna innebär detta också att de får
en allt viktigare roll att stötta ledarna i kommunikationsfrågor (Heide & Simonsson,
2002). Genom sin utlokaliserade verksamhet har informatörerna möjlighet att aktivt
delta i verksamheten och inte bara informera om den (Segerstedt, 2002). Med begreppet
kommunikationsexpert menar Segerstedt (2002) att påtala kommunikationens betydelse
och föra upp den på organisationsagendan samt att fungera som en internkonsulent och
därmed åtminstone delvis lämna sin traditionella stabsposition och bli en mer integrerad
del i verksamheten men fortfarande delta i beslutsprocesserna (Segerstedt, 2002).

Trend tre: det ökade informationsflödet kräver ett ”filter”. I moderna
organisationer har informationsmängden ökat och budskapen har blivit mer komplexa
och mångtydiga, vilket betyder att det har blivit svårare för medarbetarna att veta vilken
information som är viktig för dem och hur de ska tolka den (Heide & Simonsson, 2002).
Detta kräver också en större skicklighet i kommunikationen. Att kunna sortera och
hantera informationen blir därmed en utmaning (Lindquist, 1994). Utifrån detta fungerar
informatörerna internt främst som gatekeepers eller ”filter” och informationsförmedlare.
De arbetar med att distribuera och förse organisationsmedlemmar med adekvat och rätt
mängd information (Heide & Simonsson, 2002).

Problemområde och avgränsningar

Den teoretiska genomgången av vad som formar en persons roll i en organisation
visar på att många faktorer samverkar men att rollförväntningarna utgör basen i
rollutformandet. Förväntningarna är positionsberoende det vill säga förväntningar riktas
mot en rollinnehavare utifrån den position som han eller hon har innehar. Positionen i
den här undersökningen är positionen som informatör. Rollen som informatör kan
innebära en mängd olika typer av arbetsuppgifter. I organisationen där studien har
genomförts har nyligen tre informatörstjänster inrättats. Vilken roll kommer då
informatören att ha i den aktuella organisationen?

Vi koncentrerar oss på de interna förväntningarna och tittar således inte på några
externa intressenter. Vi kommer heller inte att ingående behandla
kommunikationstekniska aspekter av rollen. Vi har försökt att ringa in förväntningarna
på rollen genom att utgå ifrån fyra olika faktorer, dessa är mål, arbetsuppgifter,
arbetssätt och kontakter med andra i organisationen.

Syfte

Huvudsyftet med studien är att undersöka två intervjugruppers förväntningar på
informatörsrollen med fokus på mål, arbetssätt, arbetsuppgifter och kontakter med andra
i organisationen. Studien syftar också till att jämföra grupperna i undersökningen, samt
diskutera de undersökta förväntningarna utifrån den teoretiska referensramen.
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Frågeställningar

Vilka förväntningar har informatörerna på informatörsrollen?
Vilka förväntningar finns hos andra på informatörsrollen?

Metod

Undersökningsdesign

Studien var kvalitativ, vilket enligt Kvale (1997) innebär att individers enskilda
upplevelser av ett fenomen undersöks. Metoden valdes för att vi ansåg att individers
förväntningar endast kan värderas av individen själv. En hermeneutisk ansats har
använts för att tolka materialet, vilket innebär att försöka förstå sammanhang snarare än
att försöka förklara dem (Kruuse, 1998). I den här uppsatsen handlade det om att
försöka förstå vilka förväntningar som fanns på de nya informatörerna. Studien byggde
på intervjuer och eftersom den var av komparativ karaktär framställdes resultatet i två
grupper (se ”Deltagare”). I diskussionen jämfördes sedan grupperna och enligt den
hermeneutiska spiralen har materialet tolkats utifrån en förförståelse byggd på den
teoretiska referensramen.

Deltagare

Urvalet skedde i samråd med uppdragsgivaren. Vi diskuterade val av respondenter
och kom fram till att det fanns ett värde i att plocka respondenter ifrån olika yrkes-
/befattningsperspektiv. I en organisation med många anställda, finns det många att välja
mellan. I urvalet vägdes deltagarnas intresse/erfarenhet för kommunikationsfrågor in.
Detta gjordes i samråd med vår uppdragsgivare som har insyn i detta i egenskap av
organisationsmedlem. Enligt Kruuse (1998) så kan urval i en kvalitativ studie väljas
efter dem som har största möjliga insikt. Därefter skedde urvalet utifrån
tillgänglighetsprincipen, två av de ursprungliga intervjupersonerna tackade nej på grund
av tidsbrist, varpå andra personer tillfrågades. Ambitionen var att göra omkring tio
intervjuer, totalt genomfördes tretton, inklusive två förberedande intervjuer med
informationsstrategen i Organisationen och ämnesansvarig på programmet för strategisk
kommunikation vid HTU.

I resultatet har vi delat upp respondenterna i två grupper. I informatörsgruppen
ingick tre informatörer som är nyligen anställda. Alla tre var kvinnor. I gruppen övriga
ingick åtta personer från olika organisatoriska nivåer och blandat män och kvinnor.
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Intervjuguide

Intervjuguide utformades efter viss litteraturgenomgång om informatörer och
rollteorier samt de två förberedande intervjuerna. Intervjuguiden (se bilaga) var upplagd
utefter våra fyra teman: mål, arbetsuppgifter, arbetssätt, kontakter med andra. Under
respektive teman utformades ett antal frågor. Två intervjuguider utformades, en till
informatörerna samt en för intervjuerna med de övriga. Intervjuerna var
halvstrukturerade vilket innebar att varje intervju blev unik då man inte var bunden att
hålla sig till den utformade intervjuguiden (Kruuse, 1998; Kvale, 1997) och följdfrågor
ställdes utifrån deltagarnas svar. Syftet var att få deltagarna att tala så fritt som möjligt.
Metodböckerna av Kvale (1997) och Kruuse (1998) har används under arbetets gång.

Tillvägagångssätt

Examensarbetet påbörjades genom att vi skickade en förfrågan till Organisationen
om de hade något uppdrag som de ville ha utfört. Vi ville kombinera vårt
examensarbete med att utföra något som en organisation hade behov av att göra.

Litteratur söktes i bibliotekskatalogerna HTU/Sofia, LIBRIS och Uddevalla
Statsbibliotek. Artiklar söktes i databaserna psycarticles och ebscohost, som är
tillgängliga från HTU:s biblioteksnät. Vi har även besökt Sveriges
informationsförenings och DIK/informatörsfackens hemsidor för att få en orientring i
informatörens arbete. Sökord i kataloger och databaser har varit de svenska och
engelska termerna för informatör, kommunikation, organisationskommunikation, roll,
yrkesroll, socialpsykologi, arbetsroll, rollteori, rollkonflikt. Vi har även gått vidare på
intressanta referenser som angavs i den litteratur som vi har tagit del av.

Efter viss litteraturgenomgång samt inledande intervjuer formulerades
intervjuguider (se bilaga). Intervjuerna genomfördes efter att deltagarna hade fått en
presentation och kallelse till intervju via mejl, och blev ombedda att lämna förslag på
tider för intervjuer om de var intresserade av att deltaga. Intervjuerna genomfördes på
respektive deltagares arbetsplats i lokaler som de själva i de flesta fall ordnat.
Intervjuerna tog ungefär en timme och båda författarna var med vid intervjuerna. En
intervjuade och den andra antecknade samt hjälpte till med följdfrågor. Dessa
ansvarsområden skiftades sinsemellan inför varje intervjutillfälle. Deltagarna
informerades innan intervjuerna om att vi skulle göra vårt yttersta för att avidentifiera
dem i framställningen av resultatet. I inledningen av intervjuerna tillfrågades de också
om de tillät att vi bandade intervjun och ingen avböjde detta. Parallellt med
intervjuarbetet har den teoretiska referensramen komponerats.

Intervjuerna transkriberades i stort sett ordagrant, med viss anpassning till
skriftspråket, då vi till exempel har uteslutit ”hummanden” och kortare pauser. Därefter
lades all data ihop till ett dokument, men uppdelade i de olika grupperna. Resultatet
framställdes sedan tematiskt och narrativt. I framställningen används flera begrepp som
har med respondenternas antal att göra. Med exempelvis ”några/ett fåtal” menar vi
mindre än hälften och med ”många/ett flertal” menar vi mer än hälften. Uppsatsarbetet
avslutades med en diskussion kring studiens frågeställningar kopplade till den teoretiska
referensramen.
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Organisationspresentation

Organisationen där vi har bedrivit vår undersökning är en myndighet med 6000
anställda som har präglats av många omorganisationer. Vid den senaste gick man från
en till fyra förvaltningar. Myndigheten är en politiskt styrd organisation med en politisk
styrelse med tre sjukhusförvaltningar under sig samt en samordnande förvaltning.
Myndigheten har en geografisk spridning mellan sina förvaltningar och finns i
Västsverige.

För varje förvaltning finns en direktör. Myndigheten beskriver sig som en
nätverksorganisation med samarbete inom professionen över förvaltningsgränserna
bland annat i olika ”råd”. I den nya organisationen skall förvaltningarna arbeta
självständigt men samtidigt verka för myndighetens gemensamma identitet det vill säga
arbeta ur ett ”Organisationsperspektiv”. De fyra direktörerna, varav inte någon är ”för
mer” än de andra måste vara eniga när de kommer med besked eller beslut. Detta är vad
som i organisationen kallas ”konsensusprincipen”. Denna princip finns också i andra
”råd” till exempel Kommunikations- och Informationsrådet (KI-rådet) där
informatörerna ingår. Varje direktör är chef för sin förvaltning vilket inte är detsamma
som respektive sjukhus. Detta beror på att organisationen delvis är uppbyggd av så
kallade ”pusselkliniker” som är kliniker som till viss del har verksamhet på flera
sjukhus.

Informatörernas organisatoriska plats är på respektive sjukhusförvaltning med
respektive direktör som närmaste chef. De arbetar också tillsammans i det gemensamma
KI-rådet ihop med informationsstrateg, webbmaster och personaltidningsredaktör, som
tillhör den samordnande förvaltningen samt bibliotekschef och arkivarie. Där
samordnas informatörsarbetet och de tilldelas även gemensamma uppdrag från
ledningsgruppen. Det strategiska arbetet är en del av KI-rådets uppdrag.

Resultat

Resultatet presenteras utifrån våra fyra teman: arbetsuppgifter och mål samt arbetssätt
och kontakter med andra. De två grupperna informatörer och gruppen övriga presenteras
var för sig. Efter huvudresultatet presenteras informatörernas förväntningar åtföljt av
gruppen övrigas förväntningar.

Huvudresultat

Målen som informatörerna skall arbeta mot var inte färdigformulerade och
diskussioner angående detta fördes tillsammans med informatörskollegorna och med
respektive direktör. Detta innebar också att arbetsuppgifter, arbetssätt och vilka
kontakter informatörerna kommer att ha i organisationen inte var fastställt. De
förväntningar som informatörerna hade på sin roll handlade mycket om att på ett
strategiskt och operativt sätt arbeta med internkommunikation och att stärka
Organisationens varumärke internt och externt. Informatörerna lade själva stor vikt vid
en fungerande internkommunikation och att finnas ute i verksamheten. Gruppen övrigas
förväntningar på informatörsrollen handlade om att åstadkomma förbättringar både på
det interna och det externa området. Stor vikt lades vid att förbättra bilden av
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Organisationen externt. När det gäller internkommunikationen handlade många
förväntningar om att få stöd i utformandet av skriftlig information. Att åstadkomma
kommunikation mellan ledning och anställda istället för information uttrycktes också
som särskilt viktigt. I detta arbete förväntade sig gruppen övriga att informatörerna ska
befinna sig ute i verksamheten.

Informatörernas förväntningar

Mål och arbetsuppgifter. De tre informatörerna sade sig ha varit anställda i två-tre
månader. Ingen av informatörerna hade någon befattningsbeskrivning. Befogenheter
och ansvar var något som inte diskuterats närmare. Ingen av dem hade ännu några
konkreta mål att jobba mot. En av respondenterna menade att målen finns i det stora
men inte nedbrutna i konkreta delmål. En annan av respondenterna hade börjat skriva
ner målen för den egna förvaltningen. I målformuleringsarbetet tyckte alla att de fick
stöd och hjälp i KI-rådet eller de andra informatörerna. Några av dem nämnde också
sina direktörer som ett stöd i denna process och en nämnde också sjukhusledningen. I de
diskussioner som förts angående målet nämndes två stora områden av dem alla tre.
Dessa områden var internkommunikation och varumärkesbyggande. När det gällde
internkommunikation så talade man om att utveckla den interna dialogen, skapa
kommunikation mellan ledning och anställda i stället för information (det vill säga en
tvåvägsmässig kommunikation) och följa upp informationen för att se om den kommit
fram och hur den uppfattades. I varumärkesbyggandet ”lade de in” att förbättra och
balansera bilden av Organisationen utåt, omvärldsbevakning, patientinformation med
mera. En av de tre poängterade också att detta arbete måste starta internt. Genom att
stärka stoltheten för organisationen med att lyfta fram det som är positiv samt förmedla
den kompetens som finns inom organisationen:

”Jag har blivit anställd för att titta på hur vi vill bli uppfattade utåt och hur vi ska arbeta
inåt för att åstadkomma det”.

En av respondenterna förväntade sig också, i och med den nya organisationen och
informatörstjänsterna, en bättre samordning mellan förvaltningarna. Detta betraktades
som viktigt för att få alla förvaltningar att arbeta utifrån samma villkor.

Det framkom också att målen kan komma att se olika ut för de olika
informatörerna men att de olika målen inte får gå emot helheten det vill säga
Organisationsperspektivet. En av respondenterna nämnde också att målen kan komma
att förändras i takt med att hon lär känna organisationen.

Alla informatörer sade sig ha varit producerare, det vill säga skrivit
pressmeddelande, OH-material et cetera. I dagsläget sade sig dock några av
respondenterna sakna rutiner och arbetsuppgifter. Den mesta tiden har gått åt till lära
känna organisationen, formulera mål och hitta det de ska arbeta med utifrån
organisationens behov och förväntningar menade de. De menade dock att de inte endast
kommer att låta sig styras av vad organisationen tycker och förväntar sig av dem, utan
de menade att de också kommer att väga in de egna förväntningarna i denna process. En
respondent svarade att hennes arbetsuppgifter hittills har handlat om kommunikation
inom den egna förvaltningen, till exempel att ta fram kommunikationsmål för
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förvaltningen, producera material, och bilda patientråd samt försökt att lyssna av hur
beslut uppfattats och tagits emot.

Samma respondent menade att mycket av hennes tid idag går åt till att hålla
ordning, fånga upp ärenden, se till att alla får information och att den informationen är
rätt, att kommunikationen är tydlig och att hålla sig uppdaterad om vad som händer i
organisationen. Hon förväntade sig att dessa uppgifter även i framtiden kommer att vara
de huvudsakliga.

På lite längre sikt menade en respondent att hennes uppgift kommer att vara att
skapa en plan för den egna förvaltningen kring vad de ska arbeta med, mot vilka
intressenter, hur hon kan stötta kliniker, verksamheter, personalrekryteringen och
marknadsföringsenheten. Hon nämnde också som en uppgift att förbättra
ledningsfunktionen och skapa förståelse hos personalen kring varför man fattat beslut,
inte bara informera om beslutet utan också berätta varför beslutet har fattats, och
eventuellt ha seminarium kring kommunikationsfrågor.

En annan respondent talade om att hennes framtida arbetsuppgifter kommer att
utgå ifrån målen; att stärka varumärket, jobba med den interna dialogen och stärka
information från sjukhusledningen. Hur detta ska ske var inte definierat ännu, det är
något som de håller på att titta på menade hon. Hon känner sig i dagsläget särskilt
osäker på hur hon ska lägga upp arbetet med att stärka den interna dialogen, sade
respondenten, och fortsatte med att hon försöker att ge det så mycket tid som möjligt.
Hon menade också att den breda informatörsrollen troligen kommer att innebära:

”att man måste välja vad man ska inrikta sig på, det går inte att stenhårt jobba på den
interna dialogen och samtidigt satsa lika hårt på det externa arbetet”.

Arbetssätt och kontakten med andra. Respondenterna berättade att arbetar på respektive
förvaltning med direktören som sin närmaste chef, det är också honom eller henne som
de ser som sina huvudsakliga uppdragsgivare. Två av de tre i informatörsgruppen hade
tjänster som var delade mellan två uppdragsgivare eller två tjänster. Den ena arbetade
dels som informatör för sin förvaltning och dels för styrelsen. Den andra av dessa två
hade en delad tjänst som informatör och sekreterare åt direktören på förvaltningen. Båda
pekade på att detta i framtiden kan innebära problem kring lojalitet eller att tiden kanske
inte räcker till. Den tredje respondenten i informatörsgruppen arbetade som informatör
på heltid gentemot en och samma uppdragsgivare det vill säga sin direktör och sin
förvaltning. Respondenterna sade också att en del av deras arbete bedrivs i det så
kallade KI-rådet.

Det viktigaste i inledningsskedet, menade de nyanställda var att lära känna
organisationen. En av respondenterna sade sig behöva komma in i rollen som
informatör genom att till exempel gå på utbildningar. De kontakter som alla tre
respondenterna hittills har haft uppgavs ha varit genom KI-rådet och ledningsgrupper.
Några nämnde också att de har gjort studiebesök i verksamheten, en nämnde också att
hon ska praktisera på olika ställen ute i verksamheten. En av respondenterna har träffat
andra ur organisationen genom arbetsgrupper. En av respondenterna sade sig redan ha
etablerade kontakter i verksamheten, och utnyttjade dessa för mer informella möten med
personal ur verksamheten.

En respondent menade att hon försöker att vara ute så mycket som möjligt i
organisationen. Hon sade sig också vilja etablera kontakter i verksamheten genom att
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vara delaktig i olika projektgrupper, hon menade att detta skapar en mer naturlig
samarbetsform än att vara ut på studiebesök. Respondenten menade också att hennes
framtida roll gentemot de anställda längre ner i organisationen är svårare att se, men hon
poängterade att hon vill att de skulle veta att de kan vända sig till henne för att ge
information om vad som händer i organisationen, hon menade att det är viktigt för
henne:

”får jag inte den informationen har jag ingen roll att spela, jo jag kan fortfarande vara
ledningens redskap och ge information från ledningshåll ”.

Några menade också att det var viktigt att i inledningen fokusera och inte försöka
göra allt på en gång. En menade att det kan finnas en risk att hamna i vad hon kallade
för ”honungsfällan”. Som hon beskrev fenomenet innebar det att det finns så mycket att
lära sig och att det är så roligt att arbeta att man inte respekterar sig själv, utan hamnar i
”honungsfällan” och blir utmattad, i dagsläget beskrev respondenten sig som stressad.

Samtliga informatörer fungerade rådgivande i informations- och
kommunikationsfrågor. De har också arbetat på uppdrag som har kommit från
direktören för den egna förvaltningen och i KI-rådet direktörerna i direktörsgruppen.
Förfrågningar har även kommit från arbetskamrater, verksamhetschefer och
personalenheten. Alla respondenterna ansåg arbetet vara självständigt och i stort sett på
det sätt som de förväntat sig. En informatör uttryckte dock att hon i framtiden vill arbeta
mer självständigt. Hon nämnde särskilt KI-rådet där de hittills har arbetat på uppdrag
från direktörerna. Hon menade att formulera ett uppdrag är en stor del i själva uppdraget
och att det borde ligga i informatörernas profession att vara de som också
uppmärksammar problemen.

KI-rådet var en kontakt som nämndes av alla tre i informatörsgruppen. Här tas
Organisationsgemensamma frågor upp som syftar till att stärka det så kallade
Organisationsperspektivet. Någon nämnde också att informatörerna representerar sin
förvaltning i KI-rådet. En respondent menade att det blir mycket samordning när man
försöker förstå varandras perspektiv kring vad man vill göra på de olika sjukhusen.
Samordningen och samverkan i KI-rådet kan innebära att man som informatör på den
enskilda förvaltningen inte kan göra så mycket på eget bevåg utan det krävs att man har
de andra informatörerna med sig, menade några av respondenterna. En respondent
menade att de håller på att hitta samarbetsformerna och att konsensusprincipen för
beslut både kan ses som ett hinder och en fördel:

”det blir ju en förankringsprocess som är värdefull, däremot så kan det fördröja och
förhala beslutsprocessen”.

En respondent berättade att konsensusprincipen präglar KI-rådet och att det kan
bli komplicerat eftersom alla fyra personer måste vara ense om allt och att de
organisatoriska förutsättningarna medför att möjligheterna att göra ett bra jobb inte är
stora. Hon menade också att det finns en viss osäkerhet beträffande
beslutsbefogenheterna hos informatörerna, beträffande vad man kan göra för sig själv
och vad man måste samordna med de andra:
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”Kanske behöver vi fördela ansvar så att alla inte behöver sätta sig in i allting. Hade vi
haft en gemensam ”koncern” så hade man kanske fördelat ansvaret för vissa typer av
frågor så att man inte behöver bli expert på allting och ha den här jättestora bredden.
För annars har man tillsatt två och en halv informatör till som ändå måste sitta med på
samma möten och göra samma saker. Det blir inte samma effektivisering eller tillskott
som det annars hade kunnat vara.”

En respondent betonade arbetet i KI-rådet som mycket positivt, dels när det gällde
formandet av sin egen roll och dels för att KI-rådet arbetar ur ett
Organisationsperspektiv.

Alla respondenterna sade sig sitta i ledningsgruppen för respektive förvaltning. En
av dem var ordinarie medlem, en adjungerad och den tredje var ordinarie i kombination
med sekreterare på dessa möten. Några sade att de sitter i ledningsgruppen i form av
kommunikationsexpert eller bidrar med sin kompetens genom att uttala sig i
informations-/kommunikationsfrågor. En av dessa nämnde att hennes roll i detta är
rådgivande men att hon också kan ta upp frågor när hon behöver verksamhetens syn
eller behöver förankra en fråga. Någon berättade att hon försöker att fånga upp om
kommunikationen fungerar och om budskapet går fram på mötet. Hon sade också att
hon försöker påminna om saker som de borde ta upp och göra. En respondent upplevde
dock i dagsläget sin roll i ledningsgruppen som oklar. Hon kände också en osäkerhet
beträffande vilka frågor som är lämpliga att ta upp i staben, sjukhusledningen eller
direkt med direktören.

Andras reaktioner. Samtliga informatörer uppfattade att de blivit positivt bemötta
och att det är en välkommen funktion. I samband med anställningarna sade de sig ha fått
information om att det kunde finnas vissa som hade åsikten om att det var bättre att
lägga pengarna på medicinsk personal i stället för administrativ. En informatör hade
mött denna åsikt. De upplever dock att många anser att bilden av vad en informatör gör
är luddig. En informatör menade att detta i kombination med att deras funktion i
organisationen inte är klart fastställd medför reaktioner som:

”Varför man har tillsatt en tjänst när man inte vet vad den skall innebära?”

Ett par av informatörerna menade att det också finns olika förväntningar på vad de
skall göra. Några av informatörerna menade att tyngdpunkten ligger på att förbättra den
massmediala bilden av Organisationen och att uttala sig i radio och TV. Ytterligare en
förväntning som en av respondenterna trodde fanns var att förbättra kommunikationen
mellan organisationens förvaltningar, för att uppnå bättre samverkan dem emellan. En
informatör uttryckte att hon inte trodde det fanns så stora förväntningar på henne
eftersom hon i stort arbetar på samma sätt som hon gjorde tidigare. Samtliga
informatörer utrycker att deras egna förväntningar stämmer överens med direktörernas
förväntningar. En informatör utrycker ett behov av att träffa sina uppdragsgivare för att
ytterligare diskutera hennes roll.
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Gruppen övrigas förväntningar

Mål och arbetsuppgifter. Av de intervjuade var fem personer med i de
diskussioner som förelåg att man bestämde sig för att nyanställa informatörer. De
uppgav att anledningen var att informations- och kommunikationsområdet tidigare varit
underdimensionerat och att i samband med den nya omorganisationen var det naturligt
att förstärka den med att ha informatörer på varje förvaltning. Ett par av respondenterna
menar att rekryteringsprocessen av de externt rekryterade informatörerna vara svår,
eftersom inga diskussioner förts med ledningen om vilken profil som söktes.
Respondenten menar också att det förmodligen fanns olika uppfattningar om vad som
var viktigt i informatörsrollen. En av respondenterna framhöll då att de gick på sina
egna uppfattningar kring vilken profil man behövde. De tre uppdragsgivare som fanns
bland respondenterna uppgav att målen ännu inte var satta, men menade att det är
diskussioner som nu pågår.

Samtliga respondenter i gruppen övriga nämnde de interna och externa
arbetsuppgifterna som viktiga, men ett flertal hade betoningen på det externa arbetet.
Två av respondenterna uttryckte nödvändigheten i att först förbättra den interna
kommunikationen:

”Det hjälper inte hur mycket vi blåser upp och arbetar med den externa
kommunikationen om det inte bygger på en sann grund i verksamheten. Vi kan inte
förmedla saker externt som vi inte kan leva upp till i den dagliga verksamheten”.

Flertalet nämnde att förbättra den negativa bilden av Organisationen som en stor
uppgift. Flertalet nämnde att informatörerna har en viktig roll i att se till att
Organisationen finns med i debatten som förs i media och i samhället. Ett flertal
nämnde presskontakter som viktiga arbetsuppgifter i det externa arbetet. Samtliga dessa
betonade vikten av att ta egna initiativ med media eftersom det då är lättare att
kontrollera det budskap som förmedlas, stor vikt lades också vid att förmedla positiva
inslag. En respondent hade särskilt stora förväntningar på just det externa området.
Dessa förväntningar låg i att informatören skulle ha omvärldsbevakning som
ansvarsområde och kontinuerligt följa det som sägs och skrivs om Organisationen.
Respondenten ansåg att en viktig del i detta vara att skapa rutiner för att klagomål eller
händelser som inträffat, undersöks och förmedlas på ett korrekt sätt utåt samt att
obefogade klagomål eller insändare inte skall få stå obesvarade. En annan förväntning
som samma respondent uttryckte låg i att ha hand om kontakter och service mot
journalister, att ge dem pressmeddelanden och andra handlingar samt bygga upp
informella kontakter.

Ett flertal uttryckte också behovet av att stärka den egna stoltheten och känslan
inom organisationen och tog upp vikten av att förmedla positiva saker som händer inom
organisationen. En annan förväntning som flertalet hade ligger i att informatörerna skall
vara ett stöd i den interna kommunikationsprocessen. Flertalet av respondenterna
menade också att skapa kommunikation istället för information är en viktig del. Flera av
respondenterna menade att i rollen som kommunikatör kan de särskilt verka för att
skapa en dialog mellan anställda och ledning.

Förväntningar som ett flertal hade rörde arbetsuppgifter inom det interna området
handlade om att hjälpa till med skrivelser (exempelvis PM) av olika slag både att
producera dem och att verka som ett stöd i utformandet. Någon förväntade sig hjälp
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med att få ut information om olika projekt som genomförts, respondenten menade då att
det med tanke på det stora informationsflödet är viktigt att bistå med hur man skall göra
för att fånga mottagargruppens intresse att läsa om projektet i fråga. Ytterligare någon
förväntade sig att informatörerna kan hjälpa till att fånga upp intressanta händelser i
organisationen. En annan förväntning låg i att förbättra/arbeta med
ledningskommunikationen. Några ville ha informatören med på möten dels för att få
feedback på hur kommunikationen fungerar på mötet och dels få feedback på hur
kommunikationen fungerar ute i verksamheten samt hur budskapet uppfattas av
verksamheten. Ytterligare någon nämnde som exempel att informatören kan vara med
och starta upp utbildningssatsningar för i första hand chefer där de kan få en inblick i
hur man kan bli bättre på att kommunicera. Ytterligare en respondent menade att det var
många som trodde att informatörerna anställdes endast för att skriva pressmeddelanden
och hjälpa till på konferenser, vilket respondenten endast såg som en liten del av
arbetsuppgifterna.

Arbetssätt och kontakten med andra. Ett flertal i gruppen övriga nämnde ett
självständigt arbetssätt med eget initiativtagande som det ideala. Ofta nämndes detta i
kombination med att informatören också skall arbeta på uppdrag.

En förväntning som hälften av respondenterna angav ligger i att informatörerna
har ett självständigt uppdrag och att inte bara tala om vad som händer i organisationen
och föra ut beslut utan också fånga upp och upptäcka kommunikation och
informationsbehov. I samband med detta nämner flera vikten av att informatörerna
befinner sig ute i verksamheten och är närvarande. Med att vara närvarande åsyftades att
tillbringa så mycket tid som möjligt ute i verksamheten genom att bland annat finnas
med i olika grupper där det behövs en informatör. Några talade också om att det stöd
som informatörerna kan ge verksamheten är ömsesidigt, de kan hjälpa varandra. Några
av respondenterna menade att informatören skall fungera som ett bollplank och ge
återkoppling åt båda hållen. Ett flertal av respondenterna menade att informatörerna
borde finnas ute i verksamheten så att de kan känna av stämningar och fånga upp
missnöje, klagomål och annat som borde komma till ledningens kännedom. En
respondent nämnde i sammanhanget vikten av:

”att inte informatörerna bara får en roll som överhetens språkrör som kan se till att man
är väl informerad om de beslut som fattats, utan att det finns kanaler åt andra hållet
också.”

En av respondenterna gjorde en tydlig åtskillnad på rollen som informatör och
som kommunikatör. Rollen som informatör går enligt honom/henne ut på att verka som
ledningens språkrör, medan rollen som kommunikatör innebär att vara med och skapa
en dialog mellan ledning och anställda, att fånga upp ”saker” hos personalen.
Respondenten menar att det är just rollen som kommunikatör som kan komma
organisationen bäst till godo. Behovet av informatörer ansågs av respondenten inte vara
lika stort och menade att det handlar om en resursfråga. I detta sammanhang togs det
stora behovet av medicinsk personal upp. Respondenten belyste även en problematik
som kan uppstå när rollerna som informatör och kommunikatör skall kombineras,
respondenten menade att det kan finnas en oförenlighet i att både agera språkrör för
ledningen och i rollen som kommunikatör hantera känsliga ämnen som kan komma upp
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i personalgrupper längre ned i organisationen. Respondenten menade att den person
som kan klara detta kanske inte finns i verkligheten.

När det gäller förväntningar kring informatörens kontakt med ledningen menade
några att informatören är en del av ledningen, i och med sin placering i staben, där
informatören likt de andra stabsmedlemmarna ska bidra med sin kompetens i
ledningsgruppens arbete. En respondent ville att informatören skulle representera den
egna förvaltningen men att hon också skulle ta ansvar för helheten (ha ett
Organisationsperspektiv). En respondent menade att informatören i ledningsgruppen ska
fungera som ett stöd, men att hon också måste ta egna initiativ så att rollen inte blir
passiv. Andra saker som kom upp i sammanhanget var att informatören inte kan
uppfattas på något annat sätt än som ett språkrör för ledningen. Denna person menade i
samband med detta att det då är viktigt att informatören kan uttrycka sig som en
representant för ledningen. Detta nämndes även av en annan av respondenterna som sa
att:

”informatören måste leva i det klimat som hon ska informera om, annars får vi
översättningsproblem”.

En respondent såg informatören som en länk eller kontaktperson som kan föra
saker vidare till ledningen och tvärt om. Några nämnde också att det faktum att
informatörerna har fått den position som de har i organisationen är en viktig markering
av att informationsfrågorna anses vara viktiga. Flera respondent menade att
informatören är en strategisk funktion och med det menades inte bara en löpande rutin
utan ett redskap för organisationen att verka i omvärlden.

När det gäller informatörernas kontakt med andra i organisationen så förväntade
sig en av respondenterna att informatören ska vara en resurs inte bara för ledningen utan
också för hela förvaltningen, och i och med sitt deltagande i KI-rådet sågs hon också
som en tillgång för hela Organisationen. Respondenten fortsatte med att poängtera att
informatören ska vara en tillgång för hela förvaltningen men att det inte är det samma
som att hon ska göra allt man ber henne om. Det är upp till henne att utifrån sin tid
värdera vad hon kan göra i varje fall.

Ett flertal av respondenterna såg det som viktigt att informatören finns nära
verksamheten. En av dessa menade att det är nödvändigt för att informatören ska kunna
checka av om informationen gått fram och hur den uppfattas. En annan menade att varje
uppdrag eller förfrågan som informatörerna får kan hjälpa till att ge en bild av hur det
fungerar med informations-/kommunikationsfrågor.

En respondent menade att behovet av kommunikationsstöd även finns längre ner i
organisationen eftersom man även där kommunicerar både intern och externt. En annan
respondent menade att informatören ska fungera som ett komplement till informationen
som går i linjen och vara en kanal som kan användas av organisationsmedlemmarna för
att få reda på saker och chansen att tycka till om det är något som de vill att ledningen
ska få reda på.

Någon av respondenterna uttryckte att han/hon inte såg informatören som en
kanal för att föra upp kontroversiella saker till exempel kritik och missnöje.
Respondenten betraktar inte heller informatören som oberoende. Respondenten
betraktade istället personaltidningsredaktören som mer oberoende och relevant i detta
sammanhang.
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Andras reaktioner. Många sade sig tro att det blir mer diffust kring vad en
informatör gör, ju längre ner man kommer i organisationen och att många ser
informatören som ledningens redskap. Därför trodde någon att det finns en avvaktande
hållning gentemot informatörerna. Flera sade också att det finns stora förväntningar i
organisationen och att dessa ser olika ut. Några menade att de bara har stött på positiva
signaler och menade att det finns ett behov eftersom att resursen tidigare varit mindre.
Förväntningarna handlar här om att få hjälp med att kommunicera på ett bättre sätt,
menade några av respondenterna.

Diskussion
Huvudsyftet med den föreliggande studien var att undersöka respondenternas

förväntningar på informatörsrollen med fokus på mål, arbetssätt, arbetsuppgifter och
kontakter med andra i organisationen. Studien syftade också till att jämföra grupperna i
undersökningen och att diskutera de undersökta förväntningarna utifrån den teoretiska
referensramen. Gruppernas förväntningar presenterades i resultatet. I följande avsnitt
kommer diskussionen med stöd av den teoretiska referensramen och jämförelsen mellan
grupperna. Slutligen kommer vi att kommentera faktorer som kan ha påverkat uppsatsen
och till sist ge förslag kring fortsatt forskning.

Vi har konstaterat i den teoretiska referensramen att rollen formas i en process
(Aubert, 1979; Katz & Kahn, 1978; Karlsson, 1968; Perris, 1974) där förväntningarna
riktas mot rollinnehavaren utifrån den position som innehas (Aubert, 1979; Katz &
Kahn, 1978; Karlsson, 1968; Perris, 1974). Positionen i den här undersökningen är
befattningen informatör.

En otydlig roll i dagsläget

Anledningen till att rekrytera informatörerna var att stärka informations-
/kommunikations funktionen. I intervjuerna pekade några på att det var svårt att fånga
den profil som man var ute efter. Det framkom också att det under
rekryteringsprocessen förmodligen fanns olika uppfattningar om vilken profil man ville
ha, vilken funktion denna profil ska ha, erfarenhet et cetera. Denna osäkerhet under
rekryteringen kan ha levt vidare efter anställningarna och försvårat rollutformnings-/och
målformuleringsprocessen. Detta är något som Major et al. (1995) tar upp, de menar att
rollutformningen kan försvåras om det finns en otydlighet i vad som förväntas av till
exempel nyanställda.

Informatörstjänsterna är delvis nya för organisationen, den har tidigare funnits i en
mindre skala men inte i den utsträckningen eller med de resurserna som nu. Detta
innebär att det inte finns några uttalade rollmodeller. Genom rollmodellerna kan
nyanställda inspireras och imitera andra liknande roller (Kaufmann & Kaufmann, 1998;
Olsson & Gullberg, 1986). Detta innebär att informatörerna måste börja i stort sett från
noll i att forma sina roller, även organisationen likt informatörerna måste börja från
början. Funderingarna kring vad en informatör egentligen gör kan ses som ett tecken på
detta. Detta betraktar vi som både positivt och negativt. Positivt för att vi instämmer i
Thylefors (1991) resonemang att tillfälle då ges för rollinnehavaren att själv medverka
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till att utforma sin roll, men vi kan se att det kan ta lång tid innan informatörernas arbete
blir synligt för organisationens medlemmar. Innan arbetet blir synligt kan tankar om
varför man anställt ännu en administratör i stället för medicinsk personal finnas kvar.
Enligt Thylefors (1991) utgår formella förväntningar ifrån mål, arbetsuppgifter och
ansvarsområden. Det tycks inte finnas några formella förväntningar eftersom målen
med anställningen är otydliga. Istället förs det informella diskussioner om innehållet i
informatörsrollen. Dessa kan på sikt komma att utgöra de formellt ställda
förväntningarna från organisationens sida. Hur långt har då informatörerna kommit i
formandet av sin roll? Som vi ser det så finns de i ett inledningsskede av rollepisoden
(Katz & Kahn, 1978) eftersom rollförväntningarna (Katz & Kahn; Aubert, 1979; Perris,
1974) till viss del är oklara. Vi tänker då bland annat på målen att arbeta mot,
arbetsuppgifterna, ansvar och befogenheter. Eftersom diskussioner förs så håller
förväntningarna på att ta form och kommuniceras till informatörerna. Att de befinner sig
i inledningen av rollepisoden det är också naturligt eftersom de bara har arbetat några
månader.

Jämförelse mellan gruppernas förväntningar

Resultatet visade att de båda grupperna hade liknande förväntningar, även om
betoningen i de olika grupperna ligger på olika saker. Informatörernas förväntningar är
ännu inte helt färdigformulerade eftersom de vill bilda sig en uppfattning om vilka
behov och förväntningar som finns i organisationen. Informatörernas förväntningar
utgår i dagsläget från att arbeta mycket med internkommunikation, att stärka stoltheten
internt och stärka/förbättra Organisationens anseende utåt samt förbättra
patientinformationen. Arbetet förväntas ske både på ett strategiskt och operationellt
plan. Stor vikt lades vid att åstadkomma kommunikation istället för information. I stort
är förväntningarna ganska lika mellan grupperna, men det finns en liten nyansskillnad
där gruppen övriga har en viss betoning på det externa området (självständiga
presskontakter, pressmeddelande, skrivelser, förbättra anseendet). Konkreta
arbetsuppgifter som nämndes av gruppen övriga låg ofta på det skriftliga planet (PM,
skrivelser, OH-material, pressmeddelanden) vilket kan förklaras av att dessa
arbetsuppgifter är lättare att se eftersom de har anknytning till respondenternas funktion.
Katz och Kahn (1978) pekar på att informella förväntningar kan syfta till att underlätta
för den enskilde rollsändarens arbetsuppgifter. Informatörerna hade svårare att prata om
arbetsuppgifter eftersom de befinner sig i målformuleringsprocessen och håller på att
identifiera organisationens behov. När det gäller arbetssätten så svarade samtliga
informatörer att de vill arbeta självständigt. Att arbeta rådgivande och på uppdrag
nämndes också. Gruppen övriga gav en likartad bild och framhöll tydligt vikten av de
egna initiativen. När det gäller kontakten med ledningen gav informatörerna en
tydligare bild av den än när det gäller vilken kontakt de kommer att ha med andra längre
ned i organisationen, detta kan bero på den placeringen i organisationen som de har.
Gruppen övriga betonade vikten av att informatörerna befinner sig ute i verksamheten
och skapar kommunikationskanaler åt båda håll. Vilket är något som informatörerna
samstämmer i. De lägger även en stor del av sin tid på studiebesök och att etablera
kontakter ute i organisationen.

Informatörsrollen är bred och det finns inga mallar för hur rollen skall utformas
(Den professionella informatören, 1997). Utifrån detta måste varje roll således formas



22

utifrån varje organisations behov, men om man tittar på de utvecklingstrender som vi
redovisade kring informatörsrollen i den teoretiska referensramen kan vi konstatera att
alla trender återfinns i förväntningarna kring informatörsrollen. När det gäller
arbetsuppgifterna så är det inte i huvudsak de traditionella ”sekreteraruppgifterna”
(Dozier et al., 1995; Heide & Simonsson, 2002; Lindquist, 1994) som enbart framhålls
av informatörerna. Vi upplevde det så att de likt den första trenden i informatörsrollen
också framhåller de strategiska arbetsuppgifterna, de innehar även den ledningsfunktion
som nämns som en del i denna första trend (Dozier et al., 1995; Heide & Simonsson,
2002; Lindquist, 1994). Däremot nämns ofta dessa traditionella arbetsuppgifter i
gruppen övrigas exempel på arbetsuppgifter (PM, skrivelser, pressmeddelande). Detta
kan som vi redan antytt bero på att de uppgifterna är lättare att se utifrån gruppen
övrigas eget arbete och ansvarsområde. Vi vill dock poängtera att gruppen övriga även
tyckte att det strategiska arbetet var viktigt. Dozier et al. (1995) och Segerstedt (2002)
menar att de traditionella arbetsuppgifterna inte är oviktiga men att de måste
kombineras med ett strategiskt arbete. Den andra trenden som vi tog upp kring
informatörsrollen i den teoretiska referensramen handlade om att kommunicera istället
för att informera (Heide & Simonsson, 2002; Segerstedt, 2002) tas upp av såväl
informatörsgruppen som gruppen övriga. Här har dock informatörerna en liten starkare
betoning på det kommunikativa. Många menade att informatören också måste hjälpa till
att sortera i all den information som finns inom organisationen samt hjälpa till att få ut
information så att den uppmärksammas. En av informatörerna menade också att
representanter från verksamheten i större utsträckning vill informeras om saker som rör
dem själva. Detta är också innehållet i den tredje trenden som tas upp av Heide och
Simonsson (2002) och Lindquist (1994). Utifrån detta så kan vi konstatera att det inte i
första hand är det som Dozier et al. (1995), Heide och Simonsson (2002), Lindquist
(1994) och Segerstedt (2002) beskriver som den ”gamla” informatörsrollen som
framhålls utan här finns en vilja och en förväntning på att det ska bli en informations-
/kommunikations funktion som passar i en modern organisation.

Faktorer som inverkar på rollutformningsprocessen

I Katz och Kahns (1978) modell (se figur 1) tas organisatoriska faktorer med i
rollutformandet. Utifrån den beskrivning som vi har fått av organisationen har vi förstått
att det inte är den allra enklaste att arbeta eller komma in i. I intervjuerna har det
spontant framkommit att organisationen upplevs som komplex. Inom organisationen ska
organisationsmedlemmarna dels jobba för den egna förvaltningens egen profil och
identitet, samtidigt som de ska arbeta ur ett Organisationsperspektiv som präglas av
konsensusprincipen som gäller i de så kallade råden, till exempel i KI-rådet. En av
respondenterna i informatörsgruppen uttryckte att organisationen inte ger bra
förutsättningar att göra ett bra jobb. Vi menar att organisationens komplexitet kan
försvåra och medföra att rollutformningsprocessen tar längre tid.

Resultatet visade att det finns förväntningar från många olika håll och att
informatörerna kommer att arbeta dels mot den egna förvaltningen och dels i KI-rådet.
Informatörerna befinner sig då enligt Katz och Kahns (1978) resonemang i olika
subgrupper eftersom de arbetar i KI-rådet, på den egna förvaltningen (i stab och
ledningsgrupp) men även i andra projektgrupper. Detta kan försvåra rollutformandet
eftersom de olika subgrupperna kan rikta olika förväntningar på informatörerna (Katz &
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Kahn, 1978; Olsson & Gullberg, 1986). Vi ser att ett stort kontaktnät också kan försvåra
rollutformningen eftersom rolluppsättningen blir större då det förekommer många
rollsändare.

Katz och Kahn (1978) menar att rollinnehavaren har en benägenhet att relativt
oreflekterat ta till sig rollförväntningarna och forma sitt rollbeteende utifrån dessa.
Några av informatörerna nämnde att de kommer att lyssna på de förväntningar som
riktas mot dem, men att de i slutändan också kommer att agera utifrån vad de själva vill
samt tycker är roligt och utmanade. De nämnde också att de vill lära känna
organisationens behov, detta tolkar vi som att de ser andras förväntningar som viktiga.
Slutsatsen av detta är att de säger sig komma att lyssna på förväntningarna och att de
lägger tid på att lära känna organisationen och dess behov, men att de även kommer att
ta hänsyn till vad de själva tycker är viktigt. Detta är något som Perris (1974), Karlsson
(1968) och Aubert (1979) tydligt fokuserar på. På ett medvetet plan ligger de således
närmare de senares resonemang än Katz och Kahns (1978). Att informatörerna ska
forma sin roll utefter sina egna förväntningar är också något som det finns stöd för hos
gruppen övriga. Någon i gruppen övriga menade till exempel att informatören ska ses
som en tillgång för hela förvaltningen men att det är upp till informatören att utifrån sin
tid värdera vad hon kan göra i det enskilda fallet. Vi menar att det kan komma att bli
svårt för informatörerna att göra denna avvägning om de formella förväntningarna är
oklara.

På en rollinnehavare riktas förväntningar från rolluppsättningen.
Rolluppsättningen definierades enligt Katz och Kahn (1978), Mullins, (1999) och
Aubert (1979) som de personer (positioner) som rollinnehavaren har ett meningsfullt
utbyte med. Katz och Kahn menar att vissa personers förväntningar värderas högre än
andras. Informatörsgruppen menade att deras roller formas i samspel med respektive
direktör och de andra informatörerna eller KI-rådet. Trots att de har varit ute och träffat
många i organisationen, är det den närmaste rolluppsättningens förväntningar som väger
tyngst. Katz och Kahn (1978), Thylefors (1991) och Perris (1974) poängterar att
avståndet i relationen avgör hur viktiga rollinnehavaren tycker att förväntningarna är. I
dagsläget kan direktörerna och de andra informatörerna/KI-rådet betraktas som de
viktigaste i rolluppsättningen. Efterhand som de kommer in i rollen kommer de även att
arbeta närmare andra personer, så fler kommer förmodligen att ingå i rolluppsättningen
efter hand. Eftersom rollen formas i samspel med respektive direktör kan rollen också
komma att se olika ut för informatörerna.

Finns det risk för rollproblem?

Rollkonflikter. Enligt Katz och Kahn (1978) och Lennéer-Axelsson och Thylefors
(1991) uppstår rollkonflikter när andras förväntningar på rollen inte stämmer överens
med de egna förväntningarna eller när motstridiga förväntningar riktas mot rollen.
Utifrån de vi har intervjuat ser vi det inte som att det i framtiden skulle kunna leda till
rollkonflikter, eftersom förväntningarna hos båda sidor är likartade. Även om en viss
betoning ligger i det externa området och informatörerna själva betonar vikten av
internkommunikationen så är detta ingen stor skillnad eftersom grupperna nämner i stort
sett samma saker. Informatörerna menade att de kommer att väga in andras
förväntningar i formandet utav sin roll men att de inte endast kan ta hänsyn till vad
andra tycker att de skall göra, utan de egna förväntningarna kommer även att vägas in.
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Genom att informatörerna själva kan påtala och diskutera sina förväntningar så är risken
för rollkonflikt inte stor. Vi har heller inte sett några stora skillnader i förväntningar
inom gruppen övriga att det skulle ge upphov till motstridiga förväntningar från dem.
Detta gäller utifrån de vi intervjuat, sen kan det finnas större skillnader i förväntningar
hos andra i organisationen. Det är inte en helt omöjlig tanke att det kan finnas andra
förväntningar som är oförenliga, vilket kan leda till intersändarrollkonflikt (Katz &
Kahn, 1978, Siegall & Cummnigs, 1995). Det är inte heller en omöjlig tanke att
informatörernas egna förväntningar kan komma i konflikt med rolluppsättningens och
leda till person-rollkonlikt (Katz & Kahn, 1978; Siegall & Cummnings, 1995;
Thylefors, 1991; Kaufmann & Kaufmann, 1998). Flera av de intervjuade poängterade
att de trodde att det fanns många olika förväntningar på informatörerna i organisationen
och att bilden av vad informatörerna ska göra var luddig.

Rollöverlastning. Rollöverlastning innebär att för många krav riktas mot
rollinnehavaren och att kraven överstiger förmågan att fullgöra rollen (Thylefors, 1991;
Kaufmann & Kaufmann, 1998; Mullins, 1999). Förväntningarna på informatörsrollen
och måldiskussionerna ligger inom ett stort spann. Risken kan finnas i framtiden att
kraven att uppfylla alla dessa förväntningar kan bli för stora. Det är även något som
påpekas av samtliga informatörer att arbetsbelastningen är eller kan bli för stor. Mot
bakrund av Lennéer- Axelsson och Thylefors (1991) resonemang om hur rollproblem
till exempel rollöverlastning kan lindras eller undvikas menar vi att det är viktigt att
klargöra hur och med vad som informatörerna skall arbeta med så att det inte blir för
mycket. Detta är något som informatörerna också visade på att de såg som viktigt.
Någon såg som nödvändigt att fokusera och inrikta sig på rätt saker. Någon annan såg
vikten av att fördela ansvaret mellan informatörerna. Ett par ur gruppen övriga menade
att det är upp till informatören att värdera utifrån sin tid vad de kan göra i varje enskilt
fall. Enligt Lennéer- Axelsson och Thylefors (1991) hänger graden av rollöverlastning
också samman med individens egna ambitioner. Ju högre ambitioner och krav på
effektivitet och prestation desto högre är risken för rollöverlastning. I resultatet
framkom det också att det redan nu finns tecken på att arbetsbelastningen som till viss
del beror på informatörernas egna höga ambitioner, vi tänker då på fenomenet som en
informatör benämnde som ”honungsfällan”. Vi menar att det är ytterligare en anledning
för informatörerna att kontinuerligt diskutera och reflektera över sin egen roll.

Rolloklarhet. Enligt Katz och Kahn (1978) innebär rolloklarhet att rollen ej är
tydligt specificerad och att rollinnehavaren inte vet vad som förväntas. Mycket kring
informatörsrollen är oklart i dagsläget. Det gäller mål och arbetsuppgifter såväl som
arbetssätt och kontakter med andra. Enligt Katz och Kahn (1978) är en vanlig källa till
rolloklarhet att ansvar och befogenheter inte är tydligt utredda. Detta var något som inte
alls verkade vara diskuterat, vi menar att det är något som bör göras. Vad gäller målen
så finns de i de stora men är inte konkreta i dagsläget. Men det är gemensamma
diskussioner som pågår. Målen kommer så småningom att ge riktlinjer för
arbetsuppgifter, arbetssätt och kontakterna, vilket innebär att det förmodligen kommer
att bli klarare så småningom. Som vi ser det så finns det både positiva och negativa
sidor med att informatörsrollen i dagsläget är oklar. Eftersom rollen inte är specificerad
finns det utrymme för informatörerna att hitta en roll som passar dem. Vi ser det som
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positivt att denna möjlighet ges. Det negativa kan bestå i hur väl informatörerna
hanterar den oklara situationen (Lennéer- Axelsson & Tyhlefors, 1991). På lite längre
sikt tror vi att det har stora fördelar eftersom en lång socialisationsprocess kan ge
informatörerna en möjlighet att få växa in i rollen och organisationen samt skapa
legitimitet för sin roll (Katz & Kahn, 1978). Det kan vara viktigt att poängtera att de
ovan nämnda rollproblemen kan till exempel leda till bristande arbetsengagemang,
prestation och stabilitet i anställningsförhållandet samt stress (Siegall & Cummings,
1995; Katz & Kahn, 1978; Netemeyer et al., 1995).

Slutligen kan vi konstatera att förväntningarna mellan informatörsgruppen och
gruppen övriga inte skiljer sig stort. Bägge grupperna nämner samma saker men
betoningen ligger hos gruppen övriga mer på det externa området. Vi har också funnit
att informatörerna befinner sig i inledningsskedet av rollutformningen, och att
informatörerna ges möjlighet att ta tid på sig för att växa in i rollen. Vi ser också att det
kan finnas en liten risk för att rollinnehavarna i framtiden kan drabbas av
rollöverlastning.

Kommentarer

Våra frågeställningar var: vilka förväntningar har informatörerna på
informatörsrollen? Vilka förväntningar finns hos andra på informatörsrollen? Dessa
frågeställningar tycker vi att vi har svarat på. Med stöd av den teoretiska referensramen
har dessa i och med detta avslutande avsnitt även diskuterats. Vi har inte som syfte haft
att kunna generalisera resultaten ifrån intervjuerna till att gälla för alla inom den
organisation eller yrkeskategori vi tittat på. Som framgår av den undersökningsdesign
som vi har valt, har syftet med intervjuerna varit att spegla de aktuella
intervjupersonernas subjektiva förväntningar och att visa på om olika förväntningar
finns. Om man skulle göra om studien med andra respondenter skulle andra resultat
(andra förväntningar) förmodligen uppnås. Vi anser trots detta att resultatet är
betydelsefullt eftersom vi endast är ute efter att fånga en bild, en bild av många.

Vi har skiftat den person som ställde frågorna inför intervjuerna. Det kan ha
påverkat resultatet, men eftersom vi båda varit med och författat intervjufrågorna och att
båda var med under intervjuerna och ställde både frågor och följdfrågor tycker vi oss
reducerat denna inverkan. Transkriberingen skedde inte ordagrant utan med en viss
anpassning till skriftspråket. Den lilla anpassning som vi gjorde tror vi inte har påverkat
resultatet nämnvärt, snarare då i positiv riktning eftersom tidsåtgången blev något
kortare när det gällde att skriva ut intervjuerna. Denna tid kunde då istället läggas på
andra saker som reflektion och litteraturinläsning. Anledningen till att vi valde att ha två
intervjuguider var att vi tyckte att det var naturligt att ställa djupare frågor till
informatörerna eftersom det är dem det berör. Vi menar att vår komparativa ansats trots
detta håller eftersom vi ställt liknande frågor och att vi hållit oss till våra frågeteman.

Ämnen eller områden som vore intressanta att forska vidare på kan vara att om en
tid titta på hur informatörerna kommit in i sina roller och eventuellt göra en utvärdering
av vad de har åstadkommit i sina nya roller eller titta på vilka förväntningar som finns
längre ut i organisationen. Ett annat mer generellt ämne att titta vidare på kan vara att
undersöka vad ett rollproblem kan leda till, eller att göra en liknande studie i en annan
organisation och på en annan yrkesgrupp.
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Bilaga
Intervju med informatörer

Inledning
1. Presentation av oss. C-uppsats (syfte, sekretess, bandspelare…etc)
2. Hur länge har du arbetat som informatör?
3. Hur länge har du varit anställd?

Målet med anställningen (resultatet)
4. Finns det något övergripande mål med din roll/anställning?
5. Har du någon befattningsbeskrivning?
6. Har du diskuterat målet med din anställning med någon inom organisationen?
7. Finns det något speciellt som du anser att du som informatör kan förändra i

organisationen?
8. Har du några speciella förväntningar som rör ditt mål?

Arbetsuppgifter
9. Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter i dagsläget?
10. Hur förväntar du dig att de ska se ut?
11. Vilken arbetsuppgift skulle du bedöma som den viktigaste?
12. Vad anser du att du som informatör bör prioritera om tidsbrist uppstår?
13. Vilka förväntningar på dig har du mött i organisationen?
14. Finns det någon särskilt efterfrågad hjälp/funktion/arbetsuppgift från

direktörerna?

Arbetssätt
15. Hur är det sagt att du ska arbeta? (konsultativt, självständigt, på uppdrag?)
16. Om du skulle få välja arbetssätt helt fritt, hur skulle du vilja jobba då?
17. Matchar ditt ansvar dina befogenheter?

Kontakter med andra i organisationen
18. Vilka förväntningar har du på kontakten med andra i organisationen?
19. Vilken är din roll i förhållande till direktörerna?
20. Sitter du med i någon ledningsgrupp? Vilken är din roll där?
21. Din roll i förhållande till andra arbetsgrupper längre ned i organisationen?
22. Vem ser du som din uppdragsgivare?
23. Känner du att du har förtroende från organisationen?
24. Eftersom det är en nyinrättad befattning: Har du behövt att legitimera din

roll/funktion för andra i organisationen?
25. Hur tror du andra uppfattar din roll i organisationen?

Kompletterande frågor till informatörsgruppen
26. Vad hade du för förväntning när du sökte jobbet? Under rekryteringen?
27. Tycker du att dessa förväntningar stämmer överens med hur det blev?
28. Vad ser du som den viktigaste frågan för dig så här i inledningsskedet av din

anställning?
29. Är det någon speciell aspekt i ditt arbete som du tycker är problematisk?
30. Något att tillägga?
Tack för din tid!
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Bilaga
Intervju med övriga

Frågor med* ställdes till direktörerna
Inledning
1. Presentation av oss. C-uppsats (syfte, sekretess, bandspelare…etc)
2. Berätta lite kort om din roll i organisationen

Målet med anställningen (resultatet)
3. Vad var anledningen till att man tyckte sig behöva informatörer?
4. Hur gick diskussionerna innan anställningarna?
5. Vilka mål skall informatörerna/informatören arbeta utifrån?, tycker du?
6. Finns det något speciellt som du tycker att informatörerna kan förändra i

organisationen?
7. Hur har ni diskuterat målen?*

Arbetsuppgifter
8. Vilka arbetsuppgifter bör informatören ha?
9. Viktigaste uppgiften för informatörer i organisationen?
10. Vad bör informatören prioritera om tidsbrist uppstår?

Arbetssätt
11. Vilket arbetssätt tycker du att informatören bör ha? (självständigt, konsultativt, på

uppdrag)
12. Hur vill du att ert samarbete skall utformas?*
13. Vilka befogenheter och ansvar har informatören?*

Kontakter med andra i organisationen
14. Vilken roll tycker du att informatören ska ha gentemot ledningen?
15. Vilken roll tycker du att informatören ska ha gentemot övriga i organisationen?
16. Något att tillägga?

Tack för din tid!


