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Abstract: The aim of this thesis is to examine the flow of information in an
administration of the municipality Borås Stad. To achieve the aim
the following questions were asked: How accessible is infor-
mation? How is information used in the organisation? How is
information communicated? Totally sixteen qualitative interviews
was accomplished with employees at the administration. The
results of the interviews show that there is a difference in how
much and what sort of information the respondents use. They all
seem to prefer information to be communicated face to face if
possible or over the phone. Problems that arose was that the flow
of uppwards trough the organisation is filtered. Though one of the
aims of internal information is to bring the parts of the
organisation together the flow of information is not very smooth. It
was also stated that all of the respondents wanted more
information about plans for the administration. Even when the
respondents had access to information did problems arise since
many of them found it difficult to assimilate the content. The
interviews also shows that some of the respondents wish for the
organisation to use more of electronic resources while others wants
it to be like it is today when most information is to be found in
paper documents. Many of the information problems in the
administration can be solved by developing the already existing
intranet. All of the staff in the administration should work for a
better insight in how information is best mediated, in spite of
making it possible for the reciver to make the information his own
knowledge. It is also important that the administration try to find
ways to make the information flow smoothly.
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1 Inledning

I dagens samhälle har vi tillgång till mer information och fler informationskanaler än
någonsin tidigare. Information värderas allt högre som en faktor i konkurrensen mellan
organisationer och som en förutsättning för deras överlevnad. Trots att större mängder
information når oss idag än någonsin tidigare betyder det inte att vi med nödvändighet nyttjar
den på ett effektivare sätt. Samtidigt har just färdigheten att nyttja information fått en allt
större betydelse (Ginman 1987, s. 3). Problemet med den stora mängd information som finns
att tillgå i och runt organisationer är tvetydigt. Holtham menar att trots att det finns stora
mängder data1 så lider organisationer ändå av problem med att utvinna användbar information
(1995, s. 44). För att en organisation ska kunna uppnå målet med sin verksamhet krävs att det
finns ett antal grundläggande materiella resurser så som ekonomiska medel, arbetare, råvaror
och produktionsteknologi. Till detta krävs också att det finns kunskap inom organisationen för
att hantera de materiella resurserna så att organisationen kan generera produkter och/eller
tjänster. För att förmedla denna kunskap behövs ett flöde av information. Ginman (1987, s. 2)
menar att medan förmågan att använda materiella resurser utvecklats i mycket hög grad under
senare decennier så har vår förmåga att ta tillvara på intellektuella möjligheter inte alls
prioriterats i samma grad. Givetvis med följden att dessa resurser inte nyttjas till full
kapacitet. Orre (1995, s. 123) uttrycker strategin för intern information som veta – förstå –
tycka om. Han menar att medarbetarna först måste få kunskap (veta) om organisationens mål,
beslut och agerande. Kunskapen ger svar (förstå) på frågan ”varför?” och det leder till ökad
möjlighet att ha relevanta åsikter (tycka om) om verksamhetens olika delar. Hur olika företag
och organisationer hanterar sin interna information varierar mycket. Det viktigaste är att
informationen finns och att kommunikationen av den fungerar. Formen är underordnad
funktionen.

Det var under en anställning som jag började intressera mig för informationshantering. Det
företag jag arbetade för distribuerade sin formella interninformation i form av veckoblad och
dessa sparades i kronologisk ordning i pärmar. Varje veckoblad hade cirka tio rubriker men
sorterades inte efter dessa utan efter datum, vilket gjorde att det var mycket tidskrävande att
söka specifika direktiv. Avsikten var att alla anställda skulle läsa veckobladen och
tillgodogöra sig informationen och endast i undantagsfall skulle vi anställda behöva leta fakta
i skriven form. Det lät sig dock inte göras eftersom det är få förunnat att minnas allt man
läser.

Problematiken som beskrivits ovan väckte alltså mitt intresse för informationshantering och
var en av anledningarna till att jag valde att fördjupa mig inom inriktningen ”organisationen
och dess informationsresursers användning och utveckling”. Min utgångspunkt inför
uppsatsarbetet var att jag ville studera informationens flöde och hantering inom en
organisation. Avsikten var från början att undersökningen i denna uppsats skulle genomföras
på den arbetsplats jag nämnt ovan. Omständigheter gjorde dock att det inte var möjligt men
jag ville ändå inte släppa idén. Efter kontakt med kommunledningskansliet på Borås Stad och
min handledare valde jag att fokusera på en förvaltning inom Borås Stad. I samråd med denna
förvaltning, Gatukontoret, framkom möjligheten att genomföra en undersökning av den
interna informationens kommunikationskanaler.

                                                
1 ”a representation of facts, consepts or instruktions in a formalized manner sutiable for communication,
interpretation, or processing by humans or by automatic means” (Holtham 1995, s. 43).
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1.1 Syfte och frågeställningar

Syftet med detta arbete är att genom en empirisk undersökning studera den interna
informationens flöde och kanaler inom gatukontoret som organisation och inom renhållning-
sverket som är en avdelning inom organisationen. Information måste kommuniceras för att det
ska kunna uppstå ett informationsflöde och därför kommer även kommunikation av
information att tas i beaktande.

Syftet söker jag uppfylla genom att utifrån litteratur och intervjuer svara på följande frågor:

Ø Hur tillgänglig är information i organisationen?
Ø Hur används information i organisationen?
Ø Hur kommuniceras information i organisationen?

1.2 Avgränsningar

En kvalitativ fallstudie används ofta för att skapa teorier medan en kvantitativ studie kan
användas för att testa teorins hållbarhet (Merriam 1988, s. 66). Trots denna undersöknings
kvalitativa ansats är det inte rimligt att utifrån det ringa underlag som intervjuerna utgör
generalisera resultaten till att utgöra grunden för en teori. Resultaten i denna undersökning
gäller endast den undersökta organisationen och även då är urvalsgruppen allt för liten för att
det ska vara möjligt att dra generella slutsatser för hela organisationen. Intentionen jag har är
därför att endast ta upp och redogöra för sådant som är möjligt att belägga genom de
intervjuer som genomförts. Det är inte heller min avsikt att komma med lösningar på problem
som eventuellt uppdagas i undersökningen, utan att påvisa vilka förtjänster och eventuella
brister som finns i hanteringen av den interna informationen.

1.3 Definitioner av begrepp

Ett antal begrepp är väsentliga för uppsatsen och de kommer därför att problematiseras något
och därefter definieras.

1.3.1 Organisation

Flaa (1998, s. 9) beskriver en organisation som ”ett medvetet, stabilt och målinriktat
samarbete mellan människor”. Arbete, makt och ansvar är fördelade och koordinerade på ett
medvetet sätt med syfte att uppnå en eller flera målsättningar. Ginman skriver att många av de
definitioner som finns på organisationer syftar på ett fenomen där människor och teknologi
samordnas för att utföra administrativa och producerande uppgifter i vid bemärkelse.
Eftersom organisationer är komplexa enheter är de enligt Ginman mycket svåra att
klassificera (1987, s. 72). Hon väljer att definiera en organisation som ett dynamiskt, öppet
system som skapar och utbyter meddelanden mellan sina medlemmar och dess omgivning
(ibid., s. 74), en definition som även Goldhaber instämmer i (1993, s. 15). Bolman och Deal
(1995) menar att alla organisationer har målsättningar, gränser, befogenhetsnivåer, kom-
munikationssystem, samordnade mekanismer och särskilda rutiner. De strukturella profilerna
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varierar mycket mellan olika typer av organisationer (s. 59), liksom organisationer skiljer sig
åt i målens mängd och komplexitet (ibid., s. 85).

Jag väljer att utgå från Ginmans definition och kommer här att använda begreppet
organisation i betydelsen ett dynamiskt, öppet system som skapar och utbyter meddelanden
mellan sina medlemmar och dess omgivning.

1.3.2 Information

Allén (1985, s. 22) skriver att betydelsen av ordet information kan uttryckas som ”en viss
mängd fakta eller föreställningar”, medan Ginman (1987, s. 3) anser att information är
kunskapens kommunicerbara form. Orna (1995, s. 19) väljer att definiera information som
”what we take in from outside to feed our knowledge so that we can function successfully and
achieve our aims” och Holtham (1995, s. 43) beskriver information som ”the meaning that a
human assigns to data by means of conventions used in their presentation”. Han menar att
information är data sammantaget med människans manér att skapa meningsfullhet och
sammanhang.

Buckland (1991) problematiserar begreppet information och ser att det kan användas i
huvudsak på tre sätt: information som process, information som kunskap och information som
sak. Med information som process avser Buckland den förändring av vad en person vet efter
att ha blivit informerad, tagit informationen till sig och gjort den till sin egen kunskap.
Information som kunskap avser själva kommunicerandet av kunskapen om något. Information
som sak kan vara det objekt som är bärare av information, exempelvis ett dokument (s. 3).
Buckland konstaterar att det inte är möjligt att med säkerhet säga att något inte skulle vara
information eftersom allt kan vara informativt, då kan också vad som helst vara information.
Det är därför ingen definition att benämna något som information menar Buckland, ”if
everything is information, then being information is nothing special” (ibid., s. 50).

Jag väljer ändå att även här använda Ginmans definition och betraktar därmed information
som kunskapens kommunicerbara form. I uppsatsen fokuserar jag på intern information. Med
intern information avser jag information som är avsedd att användas inom organisationen,
alltså inte avsedd för allmänheten.

1.3.3 Informationskanal

Ett fungerande flöde av information förutsätter att det finns fungerande kanaler i
organisationen. Utifrån Holthams (1995, s. 43) definition av information ovan konstaterar han
att informationssystem i de flesta fall är en felaktig benämning därför att de i egentlig mening
är system för att hantera data. Med detta resonemang skulle det inte heller vara fråga om
informationskanaler utan kanaler för förmedling av data.

Jag kommer dock att använda mig av begreppet informationskanal och avser med det allt från
personliga möten via e-post och brev till formella dokument såvida kanalen inte specificeras. I
uppsatsen används informationskanal synonymt med begreppet media
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1.3.4 Kommunikation

Enligt Flaa (1998, s. 132) är kommunikation den process genom vilken ett meddelande
(information) om något överförs. Palm (1995, s. 126) menar att intern kommunikation
innefattar all information och kommunikation inom en organisation som också handlar om
denna. Han väljer att definiera internkommunikation som den ”information och kom-
munikation inom en organisation som faller inom en interninformatörs ansvarsområde”.

Jag kommer här att använda begreppet kommunikation i betydelsen överförande av
meddelande med hjälp av ett kommunikationsmedel, det vill säga en informationskanal eller
ett medium.
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2 Tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter

Följande kapitel syftar till att ge en uppfattning om tidigare forskning och att fungera som
teoretisk grund för genomförande, analys och slutsatser av undersökningen.

2.1 Litteratursökning

Den litteratur som används i uppsatsen söktes i elektroniska databaser som Library Literature
och Information Science, Library and Information Science Abstracts (LISA) och i LIBRIS –
en central databas för svenska universitets- och forskningsbibliotek. Sökningarna gjordes
genom semidirected browsing som innebär att söka på ett ord eller en term och sedan
utvärdera de träffar man får (Marchionini 1995, s 106). En del sökningar gjordes på samma
sätt genom sökmotorer på Internet. Vidare har användbar litteratur påträffats genom att
studera referenslistor i funnen litteratur, så kallad backward chaining (Ellis 1989, s 183). Att
finna forskning om organisationer och deras kunskapshantering har relativt enkelt låtit sig
göras men att finna något som fokuserar mer på hantering av interninformation, utan att vara
av rent teknisk karaktär visade sig vara svårare. Jag upplevde att svårigheten med
litteratursökning ibland berodde på att det finns problem dels vad gäller att översätta termer
inom ämnesområdet dels att flera begrepp inte är tydligt definierade inom respektive språk.

2.2 Organisationens livscykel

Det finns enligt Miller och Friesen (se Ginman 1987, s. 121-129) olika faser i ett företags eller
en organisations livscykel vilka alla står för speciella värderingar inom organisationen:
utvecklingsfasen, tillväxtfasen, mognadsfasen och överlevnadsfasen (Figur 1):

1. Utvecklingsfasen: Organisationen lever på försök och misstag och eftersom det saknas en
intern kollektiv erfarenhet är organisationens medlemmar utåtriktad i sitt inhämtande av
information. Kommunikationen flödar fritt och organisationens struktur är enkel. Besluten
fattas för det mesta av företagsledaren allena och dess beslut är sällan särskilt analytiska.
Brist på erfarenhet kombinerat med ett utåtriktat förhållningssätt och mod tillsammans
med ett relativt snävt informationsintresse symboliserar och förklarar beteendet hos chefer
i organisationer som befinner sig i utvecklingsfasen. Utmärkande för detta stadium är
ideologin man kan och behärskar och behöver därför inte läsa”, vilket också medför en
snäv informationsprofil hos medarbetarna.

2. Tillväxtfasen: Nu är det tillväxt och produktion som står i fokus. Beslutsfattningen blir
mer komplex och den interna informationen börjar spela en, om än liten, roll i
organisationen. Även om ledningen börjar få insikt om de interna värdena så förändras
inte informationsbeteendet i nämnvärd utsträckning.

3. Mognadsfasen: I mognadsfasen växer insikten om att information är nödvändigt för
beslutsfattningen även om den främst ses som ett kontrollinstrument. Organisationen
börjar nu få en kollektiv erfarenhet och en konservatism som tillsammans minskar
omvärldens betydelse. Risktagande och innovationskraften är minimal och medarbetarnas
prestationer är lägre än i föregående fas. Företagsledarna koncentrerar sig på att lösa
omedelbara problem och ägnar lite tid åt långsiktiga strategier.
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4. Överlevnadsfasen: Överlevnadsfasen är typisk för sitt intresse för förändringar.
Företagsledaren prioriterar innovationer och det är nu organisationen är som störst.
Informationen har nu en roll långt större än den som kontrollinstrument och det läggs
möda på mångsidig kommunikation med omvärlden. Att förhålla sig till omvärlden blir
det viktiga även om intresset för intern information kvarstår. Ledningen är nu redo att ta
större risker och är villig att ta in expertis utifrån. Utvecklingen systematiseras och det
sätts upp långsiktiga strategier. Risken i denna fas är att om företagsledaren blir allt för
fokuserad  på utveckling riskerar de interna värdena att negligeras. Överlevnadsfasen kan
övergå i en ny mognadsfas där man slår sig till ro – men den kan även övergå i en mindre
lyckosam nedgångsfas.

Om en organisation går in i nedgångsfasen stagnerar organisationen och försöker konservera
de resurser som finns. Man upphör med att följa marknaden och konkurrenternas utveckling
vilket gör att konkurrenskraften blir svag. Ofta kommer organisationen in i en ond cirkel och
blicken riktas allt mer inåt företaget och yttervärlden glöms bort. För företagsledningen är det
ägarnas önskemål som står i fokus och inte kundernas.

Figur 1. Organisationens livscykel: 1. Utvecklingsfasen, 2. Tillväxtfasen, 3. Mognadsfasen, 4. Överlevnadsfasen,
5. Nedgångsfasen. Pilarna anger företagsledarens fokus ”inåt-utåt” i organisationen. (Miller & Friesen, se
Ginman 1987, s. 123).

En så schematisk utveckling av livscykeln som figur 1 visar stämmer dock inte med
verkligheten skriver Ginman, som menar att organisationen i varje fas av utvecklingen
genomgår ett stadium av tillväxt, mognad och kris. Krisen är det som gör att företaget går in i
nästa fas. Beroende på hur företaget förhåller sig till krisen kommer det antingen att gå in i en
ny utvecklingsfas eller, i sämre fall, i en nedgångsfas. Ginman presenterar en något
modifierad variant av Miller och Friesens idé om företagets livscykel (Figur 2):
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Figur 2. Relation mellan livscykel – utvecklingsskede och informationsmedvetenhet (Ginman 1987, s. 124).

Informationens roll gör sig påmind i fas 3 där den utlöser en kris i slutet av mognadsstadiet.
Inom varje utvecklingsfas finns en period av uppliving där informationen spelar en stor roll
och där även innovationsönskan och utvecklingskraften är intensiv. Samtidigt konstaterar
Ginman att det inom varje utvecklingsfas finns stadier av mognad och nedgång där intresset
för extern information är begränsat. ”Troligen beror den dåliga koordinationen mellan
utvecklingsfas och bredd i informationsprofil hos företagsledarna på vilket skede i livscykeln
företaget befinner sig. Även om informationsmedvetenheten som sådan ökar i proportion till
utvecklingen motarbetas den inom varje fas av mognads-nedgångsskede” (ibid., s. 125).

Studerar man närmare de fenomen och förändringar som beskrivits som typiska för företag
som övergår från en positiv fas till en negativ slås man av informationens grundläggande roll i
sammanhanget. Ginman skriver att de flesta fenomen förorsakas av negligering av eller
ointresse för ny kunskap (information), samtidigt som följden oftast är en ytterligare
minskning av informationsprofilens bredd och djup. Sökning i och mottagning av information
från det interna kommunikationssystemet minskar och signaler om fara förbises ofta eftersom
de sällan passar ihop med det rådande värdesystemet. Besluten fattas på rutin och utifrån
stereotypa mönster (ibid., s.129).
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2.3 Information i organisationen

Organisationer är komplexa. De är befolkade av människor och förmågan att förstå och
förutsäga människors beteende är begränsat. Dessutom kan samspelet mellan olika individer,
grupper och organisationer vara komplicerat (Bolman & Deal 1995, s. 40). Därtill kan en
organisations omgivning vara förvirrande, outgrundlig och föränderlig. Eftersom en
organisation inte kan agera under allt för stor tvetydighet måste situationer hanteras på ett sätt
som minskar osäkerheten så att organisationen kan gör det den ska (Daft & Lengel 1984, s.
185).

En organisation är ett öppet system som interagerar med sin omvärld (Ginman 1987, s. 74;
Goldhaber 1993, s. 15) och omgivningen kan inte lämnas obeaktad eftersom den påverkar
både in- och utkomst i organisationen (Ginman 1987, s. 74). Omgivningen kan ställa krav på
organisationen i form av ekonomiska, teknologiska, miljöorienterade eller politiska aspekter
(ibid., s. 74; Goldhaber 1993, s. 24). Organisationen har även ett utbyte med omgivningen då
den tar emot arbetare, råmaterial och information samtidigt som den genererar avkastning i
form av produkter, tjänster och information (Goldhaber 1993, s. 49). Allt eftersom
omgivningen ändrar sig kommer nya informationskrav att ställas på organisationen. För att
hantera förändringarna måste organisationen skapa och utbyta meddelanden både internt till
berörda avdelningar och externt till den berörda allmänheten (Flaa 1998, s. 134; Goldhaber
1993, s. 24). Det är genom sin hantering av information som organisationer kan fungera trots
den komplexitet som råder både inom och omkring organisationen (Daft & Lengel 1984, s.
171).

För att en organisation ska kunna uppfylla sin uppgift måste samtliga medarbetare besitta
åtminstone en del av den nödvändiga kunskap som behövs för en uppgifts genomförande.
Grunden i en sådan kollektiv kunskap består av summan av medarbetarnas grundutbildning
och erfarenhet. Denna modifieras i varierande grad av det kollektiva och det personliga
deltagandet i företagets interna och externa informationsström (Ginman 1987, s. 93). Dålig
kunskap om organisationen som helhet medverkar till likgiltighet för information hos
medarbetarna och risken finns att de blir ointresserade av sådant som står utanför det egna
ansvarsområdet (ibid., s. 108). Det är även viktigt att organisationens mål är väl kom-
municerade för att en anställd ska kunna agera rätt. Anställda har förmåga ”att självständigt
fatta kloka och riktiga beslut samt handla därefter, under förutsättning att de har fått kunskap
om och förstått de gemensamma mål och den gemensamma färdväg som organisationen eller
företaget stakat ut” menar Orre (1995, s. 123).

Det övergripande ändamålet för informationsflödet inom organisationen är att förena
organisationens delar till en helhet, att anpassa individerna och deras aktiviteter till helheten
och att anpassa organisationen som helhet till sin yttre miljö (Ginman 1987, s. 14). Varje
avdelning ser till sitt eget bästa och den egna målsättningen sätts främst. Information som
utbytes mellan olika avdelningar i organisationen är inte alltid enkel för mottagaren att ta till
sig. Tvetydigheten ökar om olikheterna avdelningarna emellan är stor vilket bidrar till att
oenighet uppstår (Daft & Lengel 1984, s. 189f.). Galbraith menar att osäkerhet inom
organisationen är skillnaden mellan den information som organisationen redan har och den
information organisationen behöver. För att hantera osäkerheten har organisationen två val;
Antingen måste behovet av informationshantering minskas genom att organisationen inrättar
enheter som kan arbeta självständigt, eller så måste förmågan att hantera informationen
förbättras (se Bolman & Deal 1995, s. 86). Aalto och Jarenko menar att en organisation måste
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ha en informationspolicy om det ska vara möjligt att på ett optimalt sätt kontrollera, dirigera
och anskaffa information i optimala mängder (se Ginman 1987, s. 98). En informationspolicy
kan innehålla följande enligt Karni:

- goda och uttömmande definitioner för att skapa den nödvändiga basen
- en referensram för klassificering och beskrivning av de områden policyn ska omfatta
- beslutsdefinitioner
- en procedur för utvärdering av beslutens följder.
 (ibid., s. 98f.)

2.4 Strategisk informationsmanagement

”Asked why he robbed banks, a legendary American bankrobber simply answered: beacuse
that is where the money was” (Hegedüs 1990, s. 73). Användare av informationssystem ger
ofta liknande svar på frågan varför han eller hon använder ett specifikt informationssystem –
eftersom det är där informationen finns. Frågan är om information som lagras i ett givet
system, eller tillhandahålls av en given service, är just den information som är relevant för
användaren; behövd av användaren; tillgänglig på ett enkelt sätt eller återvunnen av
användaren (ibid., s. 73). Det är behovet som rättfärdigar valet av informationskanal men
endast användaren kan bedöma relevansen av informationens innehåll (Wormell 1989, s.
200). För ett maximalt nyttjande av information måste kognitiva aspekter tas i beaktande.
Informationssystem har stor potential men för att komma till sin rätt krävs det att systemen är
anpassade efter dess användare. En dålig anpassning ger frustration och besvikelser till följd,
varför planering och utveckling måste ske i nära samarbete med användarna. ”Det bästa
system kan inte tvinga fram användning om kunden varken vill ha informationen eller kan
handskas med systemet”, konstaterar Ginman (1987, s. 97).

Buckland (1991) anser att tillgång till information kan ses som de medel vilka möjliggör en
fråga att lära av – en fråga att bli informerad av. Källan ska vara relevant för frågan och
resultera i anskaffandet av önskvärd kunskap. Han tar upp sex olika barriärer som bör tas i
beaktande vid tillgängliggörandet av önskvärd information: identifikation; tillgänglighet;
kostnad för användare; kostnad för tillhandahållande; förståelse – kognitiv tillgång och
accepterande:

1. Identifikation: En lämplig källa måste identifieras. Det kräver att ett återvinningssystem
för information kan hantera flera olika informationskällor och föredragsvis, men inte med
nödvändighet, även innehållet i de olika källorna.

2. Tillgänglighet: Användaren behöver få tillgång till källan eller en kopia av densamma.
Den fysiska tillgången är främst beroende av logistik och teknik. Om en källa identifieras
men inte är möjlig att tillgå kräver det att en annan, tillgänglig, källa identifieras.

3. Kostnad för användare: Kostnad i det här sammanhanget handlar om mer än ekonomiska
aspekter. Här inkluderas den tidsåtgång som krävs i sökandet av information, det arbete
som krävs och den olust användaren kan känna inför uppgiften. Det ”pris” användaren får
betala måste vara rimligt, i annat fall är kostnaden ett hinder för att tillgå information.

4. Kostnad för tillhandahållande: Att tillhandahålla information kan innebära kostnader som
utgifter för arbete, pengar och platstillgång. Att möta användarbehov kan inkräkta på
värden av social, kulturell eller politisk natur. Profilen på informationsservice beror på
tilldelningen av resurser och denna tilldelning baseras på resurser och sociala värden hos
dem som råder över fördelningen.
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5. Förståelse. Kognitiv tillgång: När väl den fysiska tillgången till informationen blivit
tillgodosedd, krävs ändå att användaren har möjlighet att förstå dess innehåll. Om
användare inte besitter nödvändig kunskap för detta kan hjälp finnas i form av förklaring
till eller en summering av innehållet. Andra sätt kan vara att ge tillgång till lexikon,
encyklopedi, eller till och med en ämnesexpert.

6. Accepterande: Användaren kan ha en negativ förutfattad mening om en viss typ av källa
eller vara ovillig att acceptera den information som källan innehåller.

 (s. 78f.)

Utvecklingen av den strategiska informationshanteringen beskrivs av Wormell (1989 s.
197ff.) i fem steg: paperwork management; centralization of data processing; Information
Resourses Management (IRM); competitive business intelligence och strategic information
management. I det första steget i utvecklingen, paperwork management, var det den faktiska
hanteringen av fysiska dokument som stod i fokus. Utvecklingen började i slutet 1800-talet
och fortgick fram till slutet av 1950-talet i samband med ökad tillväxt och mångfaldigande i
företagsvärlden. Under den här tiden upprättades allt fler regleringar med avseende på
företagens göranden och det resulterade i växande mängder dokument. I takt med den ökande
pappersmängden utvecklades olika tekniker för att kunna hantera dokumenten, även om
hanteringen av information inom företagsvärlden ännu inte identifierades som något som
kräver särskilda strategier. I det andra steget, centralization of data processing, från början av
60-till början av 70-talet låg fokus på intern ekonomiskt information. Nu utarbetades policy
och strategier för informationshantering av de som faktiskt hanterade informationen medan
den tekniska utveckling hanterades av personer som först införskaffade de tekniska medlen
och sedan funderade över vem som skulle använda dem och till vad de skulle användas.
Informationshanteringen var därför något eftersatt och bristfälligt koordinerad. I det tredje
stadiet, Information Resourses Management, som varade fram till tidigt 80-tal började
informationen att i sig ses som en av de nödvändiga tillgångarna för organisationen. De
resurser som stod till buds integrerades i organisationens övriga processerna. Företagen hade
lärt sig att se till mer än bara verktyg och teknik och använde informationen i all den
strategiska planeringen.

Wormell uppfattade att utvecklingen befann sig i det fjärde stadiet, competitive business
intelligence, när artikeln skrevs 1989. Det innebar att en allt större insikt om behovet av en
aktiv handlingsplan för hur information ska hanteras av organisationen. Utvecklingen av IT-
system bidrog till möjligheten att i snabbare takt samla in information. Genom att integrera
externa och interna informationsresurser fanns möjligheter att ta till vara på en större del av
den kunskap som stod organisationen till buds (s. 199).

Det femte steget, strategic information management, kommer enligt Wormell att infalla när
funktionen att hantera information i sig karaktäriseras som strategisk informationshantering.
Detta stadium kallas ibland för kunskapshantering (knowledge management) eftersom
hanteringen av kunskap på det här stadiet är en mycket viktig del för organisationen. I och
med att informationen kan hanteras på ett mycket medvetet sätt blir det också möjligt att
omvandla den till kunskap som kan komma till användning i organisationen. Informations-
hanteringen fokuserar på organisationens strategi och riktning, den betonar kvalitén på
besluten som fattas och det informationsbehov som finns för att utveckla hela organisationens
produktion. Den strategiska informationshanteringen förutsätter att informationsresurserna
håller en mycket hög kvalitet och att det finns en god integrering mellan organisationens
interna och externa kunskaper. Strategierna för informationshantering implementeras och
understödjer organisationens funktionella och strategiska mål. Satsningar görs i huvudsak på
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tillgång och förmedling av information, inte på lagring av den. Istället för att fokusera på
informationen i sig blir det viktigt att se till användarnas behov. Det centrala blir att agera
verktyg för att visa på vilka informationsresurser som finns att tillgå – att vara information om
informationen. Genom att lägga tyngdpunkten på elektronisk förmedling och använda elektro-
niken som ett verktyg blir det möjligt att tillgodose fler medarbetare inom organisationen. Det
finns en förståelse hos informationsförmedlaren av hur användarna arbetar och tänker och det
finns en medvetenhet om vilka problem som kan uppstå i sökandet efter information. Tack
vare denna insikt kan förmedlaren ge effektiv support och därmed tillgängliggörs information
indirekt för användarna. När informationsutbyte sker mellan olika delar inom organisationen
uppkommer ofta diverse svårigheter och den nya synen på hur information hanteras medför
förändringar av attityder och aktiviteter. Problemen måste hanteras professionellt eftersom de
är betydande faktorer i arbetet att förverkliga strategisk informationshantering. Det behövs
samverkan mellan den teknik som används, informationens innehåll och de som använder
informationen. För att det ska låta sig göras är det viktigt med nytänkande och att följa med i
utvecklingen även inom närliggande aspekter (ibid., s. 199ff.).

Botha och Fouché (2002, s. 14) genomförde en pilotundersökning med syfte att kartlägga
trender inom praktisk kunskapshantering och för att identifiera goda praktiska tillämpningar
samt för att ge marknaden instrument att använda vid utvärdering. De upptäckte att det
förekom sex huvudsakliga komponenter kopplade till kunskapshantering: kunskapsledning:
organisationskultur; organisationsstruktur; företagsprocess; teknologisk infrastruktur; mät-
redskap samt åtgärder för att utveckla dessa komponenter (Figur 3).

Figur 3. Visar de sex komponenter som är kopplade till Knowledge Management; ledarskap, kultur, struktur,
process, teknologi och mätredskap (Botha & Fouché 2002, s. 15).
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Resultaten visade att fler än hälften av de företag som ingick i undersökningen hade en väl
kommunicerad strategi för sin kunskapshantering och att de själva betraktade sig som lärande
organisationer. Majoriteten ansåg att organisationskulturen främjade kunskapshanteringen och
att informationsutbytet upplevdes som positivt. Det stora flertalet av organisationerna hade en
struktur där de nyttjade multidisiplinära projekt men ändå var det knappt hälften som hade
någon form av procedur för att främja och uppmuntra till utbyte av kunskap och information.
Drygt hälften av respondenterna uppgav att deras företag hade någon form av process för att
ta vara på kunskap och nyttja den i olika delar av organisationen. En mycket stor del ansåg att
de hade väl utvecklad teknologi för att understödja kunskapshanteringen medan endast ett
fåtal hade någon form av metod för att mäta nyttjandet av intellektuellt kapital. Botha och
Fouché (ibid., s. 18) fann särskilt stark korrelation mellan faktorerna kunskapshantering och
organisationskultur liksom mellan kunskapshantering och organisationsstruktur. Resultaten
visade även att visioner och strategier har stor betydelse för vilken funktion kunskaps-
hantering har/får i organisationen (ibid., s.16ff.).

2.5 Informationskultur

Ginman (1987, s. 90) menar att det finns indikationer på att information skulle vara en
avgörande resurs såväl vid genererandet av nya idéer som vid nyttjandet av dessa idéer. Ett
öppet och fördomsfritt informationsutbyte inom en organisation och mellan organisationen
och dess omvärld kan förhindra en stagnation av konstruktiva idéer.

Orre (1995, s. 124) skriver att om den interna informationen ska fungera optimalt bör den vara
öppen; snabb, saklig och ärlig. Öppenhet innebär att informationen ska ge en så fullständig
bild som möjligt och att det är bättre att motivera varför information eventuellt inte ska delges
än varför den ska delges, som är det vanliga idag. Snabbhet handlar om att ta initiativ till
förstahandsinformation för att undvika ryktesspridning vilket ofta innebär inkorrekt
information. Saklighet är en förutsättning för informationens trovärdighet och ärlighet är
viktig för att mottagarna ska kunna känna förtroende för förmedlaren av informationen. Det
händer att felaktig information ges ut, eller att fakta framkommer som ändrar helhetsbilden.
Det som anses vara sanning i dag är inte med nödvändighet sanning i morgon. Men, om
mottagaren är medveten om den ärliga avsikten är sådana skador möjliga att reparera.

Ett intresse för informationsförmedling hos ledningen i en organisation bidrar till en god
intern kommunikationsnivå, skriver Ginman som menar att fenomenet är attitydskapande. Det
ger en positiv informationsmiljö inom organisationen som genomsyrar och inspirerar de
anställdas informationsbeteende. Att det mycket sällan finns någon direkt koppling mellan
ledningens informationsbeteende och de interna informationskällorna antyder att förhållandet
inte är oproblematiskt (1987, s. 100). Ofta prioriterar företagsledare muntlig informations-
förmedling, och ju högre nivå beslutsfattaren har desto lägre är behovet av publicerad
pappersburen information och desto högre är beroendet av intelligens, det vill säga förädlad
kunskapsprodukt (ibid., s. 40).

Olika informationskanaler som används i en organisation kan vara personliga möten, telefon,
personliga brev, formella dokument och siffror som exempelvis statistik. Medierna som
används vid förmedling av information varierar i möjlighet att ge feedback, och av de som
nämnts ovan är personligt möte det som enligt Daft och Lengel kan ge den mest
mångfacetterade informationen. Ett personligt möte kan ge information inte bara genom orden
utan även genom kroppsspråk, ansiktsuttryck, röstläge och språkvariation. Statistik är det
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informationsmedium som anses vara det minst rika eftersom det inte erbjuder möjlighet till
feedback eller variation (1984, s. 175f.). Viktigt att komma ihåg i sammanhanget är att det
inte är informationen per se som värderas utan endast det medium genom vilket informationen
förmedlas.

Anställda på operativ nivå i en organisation blir ofta frustrerade över att managers förbiser
formella rapporter och andra standardprocedurer. Dessa mindre rika media fungerar enligt
Daft och Lengel endast för vissa arbetsuppgifter. Att information förmedlad genom sådan
media ignoreras beror varken på okunskap, omedvetenhet, eller ens brister i ledarskapet.
Informella personliga möten möjliggör helt enkelt för managers att få tillgång till rikare
information (1984, s. 180). På lägre nivåer i organisationens hierarki är informationens
innehåll tydligare definierad och kan kommuniceras genom mindre rik media. Organisationen
kan minska tvetydigheten i erhållen information genom användandet av gradvis allt mindre
rik media, ner genom organisationen (ibid., s. 190f.).

Ju högre upp man kommer i organisationens hierarki desto mindre detaljerad information om
verkligheten tas i beaktande vid beslutsfattande (Goldhaber 1993, s. 20). Det beror på att
problem som uppstår högt upp i en organisation ofta är av en mycket komplex natur och att
informationen tvetydig. Det ställer krav på att managers på den höga nivån kan hantera och
reda ut problemen och göra dem begripliga innan strategier för att lösa dem verkställs (Daft &
Lengel 1984, s. 190f.). Eftersom många av de problem som managers hanterar är svåra och
komplexa är formella media inte nog för att ge insikt och förståelse om problemen. Vid
sådana tillfällen ger personliga källor mer av värde och därmed kan managers
informationsbeteende bli förståeligt (Daft & Lengel 1984, s. 180).

2.6 Informationskvalitet

Information är inte något stabilt element utan varierar efter värdering och prioritering i tid,
rum och de personer informationen relateras till. Kvalitet är också ett begrepp som varierar
allt efter utveckling av människors kultur, livsstil och omgivning (Casanova 1990, s. 43). Har
då information ett inneboende värde oavsett kontext, innehåll, omfång, pålitlighet och form,
ett värde som är oberoende och som kan kallas kvalitet? Många användarundersökningar
kommer till slutsatsen att så inte är fallet eftersom olika användare har olika nivå av
tillfredsställelse och att glappet mellan tillgång och efterfrågan kan vara påfallande (Hegedüs
1990, s. 73). Informationen har inte heller ett värde på så sätt att om man har dubbelt så
mycket, innebär det inte med nödvändighet ett dubbelt så bra utgångsläge. Hur informationen
värderas beror på i vilket syfte den inhämtas eller används. Värdet av informationen är
subjektivt och har endast betydelse i användarens kontext, det är situationsberoende och kan
variera över tid och den kan vara såväl positiv som negativ. Användaren, vare sig enskilt eller
kollektivt, bedömer både kvalité och informationens värde och det är inte möjligt att analysera
informationens värde utan att ta hänsyn till omgivning och de som är tänkta användare (se
bl.a. Bruce & Williams i Ginman 1987, s. 6; Wagner 1990, s. 70). Informationens värde är
relaterat till vilket intresse användaren har. En person eller en tidskrift kan vara en auktoritet
för många människor, men i olika grad och av olika anledningar menar Olaisen (1990, s. 94)
och statuerar exempel enligt följande; en persons kunskaper inom ledarskap kan betyda
mycket för mig, medan hans kunskaper om konst inte har något värde för mig. Informationens
betydelse är också beroende av användarens egna kunskaper inom området. Det finns en rad
olika faktorer som avgör informationens roll. Kognitiva värden kan vara trovärdighet,
pålitlighet, relevans, betydelse över tid, giltighet och uppfattat värde. Tekniska värden kan
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vara informationens form, faktiska värde, aktualitet, tillgänglighet, tidlöshet, flexibilitet,
fullständighet, valbarhet, sökmöjlighet och kännetecken (ibid., s. 96). Informationens värde
existerar inte oberoende utan är ett attribut för att få något.

Dimensionerna för informationskvalitet är informationens faktiska värde, dess kännetecken,
pålitlighet, relevans, betydelse över tid, giltighet, estetik och upplevda värde. Att förstå
korrelationen mellan de olika dimensionerna för informationskvalitet är den kritiska punkten
för informations management. (ibid., s. 10) Information kan vara till nytta för att sköta
arbetsuppgifter, lösa problem, fatta beslut, känna effektivitet och upprätthålla sin kompetens.
Kvalitén på information avgörs i relation mellan ämnet, informationen och användaren. Det
vill säga: kontexten avgör informationens roll (Ginman 1987, s. 2). Indikationer på kvalitet
gällande informationsservice är till exempel hur à jour informationen är, hur pålitlig, frekvent,
komplett, relevant, användarvänlig, flexibel och hur tillgänglig servicen är (Schwudchow
1990, s. 56). Inom business management har informationskvalitet ofta uppfattats som endast
en aspekt av beslutsfattande som kan påverka kalkylering av möjlighet och risk, troligt
resultat, minskande av osäkerhet och samordning i tid av beslut. Därför har informations-
kvalitet uppfattats som en, inte särskilt viktig, dimension av flera vilka sammantaget inverkar
vid beslutsfattande. Vad som händer är att managers tenderar att ta informationskvalitet för
givet då de går igenom det stora antal informationskällor som de har tillgång till.
Informationsbelastning uppfattas i stället som ett mer brådskande problem än den relativa
graden av informationskvalitet som deras källor representerar (Marchand 1990, s. 8).

Ginman (1987, s. 68) observerade att det var svårt för företagsledare att uttrycka sin
inställning till information som resurs eftersom det är nytt sätt att definiera information.
Strukturen på organisationen och kulturen inom densamma spelar roll för hanteringen av
information. Blotta existensen av information är ingen styrka, det är först med förmågan att
analysera och använda information för beslutsfattning som informationen visar sitt värde
(Bruce & Williams, se Ginman 1987, s. 6). Att förvärva information till organisationen har
två faser; först måste informationen hämtas från de externa källorna och sedan måste den
anpassas till behov och miljö inom organisationen (Ginman 1987, s. 107). Hela
organisationen är beroende av att av att hantera information för att minska osäkerheten och
klargöra tvetydigheter för att kunna nå framgång (Daft & Lengel 1984, s. 174).

2.7 Information och kommunikationsprocesser i organisationen

Kommunikation har av Goldhaber (1993, s. 5) kallats ”the life blood of the organization, the
glue that bins or the oil that smooths” och Ginman (1987, s. 95) skriver att den interna
kommunikationen kan ses som organisationens ryggrad. Organisationskommunikation
uppträder i komplexa öppna system som influeras av och påverkar omgivningen, både internt
och externt. Organisationskommunikation innefattar meddelandens flöde, syfte, riktning, och
dess media. Häri inkluderas även människors attityder, känslor, relationer och färdigheter.
”Organisational communication is the process of creating and exchanging messages within a
network of interdependent relationships to cope with environmental uncertainty” (Goldhaber
1993, s. 14f.). En organisation kan inte existera utan kommunikation, utan den finns ingen
möjlighet till koordinering eller styrning av uppgifter som ska utföras menar Flaa (1998, s.
132f.) som beskriver kommunikationsprocessen i fyra stadier enligt följande:
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1. Det som avsändaren vill uttrycka.
2. Det som avsändaren faktiskt uttrycker.
3. De signaler som når fram till mottagaren.
4. Den mening som mottagaren lägger i de mottagna signalerna.

Effektiv kommunikation innebär att du och jag relaterar till samma sak. Vi delar en förståelse
för något (Goldhaber 1993, s. 17). Det förutsätts ofta att den som mottar information uppfattar
den på det sätt som avsändaren avser men det är viktigt att vara medveten om att
kommunikation dels sker på ett faktiskt sätt, dels på ett känslomässigt sätt. Det som
kommuniceras sätts i relation till mottagarens redan befintliga kunskap, erfarenhet och den
situation mottagaren befinner sig i. Kommunikationens betydelse påverkas av relationen med
omgivningen, behovet av intern enighet, nivån av standard/rutin på arbetsuppgifterna och hur
homogena organisationens medlemmar är (Flaa 1998, s. 133f.).

Flera studier kopplar samman effektiv kommunikation med förbättrad produktivitet i
organisationen. Individer som villigt vidarebefordrar information och som är aktiva i
kommunikationsnätverk värderades högre ses som mer produktiva än andra. Problem som
uppdagats i studier är bland annat otillbörlig användning av kommunikationsmedier, brister i
kommunikativa möjligheter gällande personalledning samt små möjligheter till uppåtgående
kommunikation. Anställda mottar otillräcklig information om deras egna arbete och om
organisationen. Chefer följer inte heller upp medarbetarnas meddelanden. Information sänds
för tidigt eller för sent för att vara användbar och det medför att ryktesspridningen ökar för att
fylla ut den upplevda bristen på öppenhet och synlighet av högre chefer. Opersonliga källor
blir substitut för personliga möten och brist på medarbetarnas inflytande är vanligt. Detta är
enligt Goldhaber (1993, s. 9) problem som varit kända av företagsledare i decennier, men som
likafullt finns kvar.

Information kommuniceras i uppåtgående, nedåtgående och horisontell riktning. I hierarkiska
system är det vertikala informationsflödet den viktigaste typen av kommunikation. Den nedåt-
gående kommunikationen utgörs av meddelanden som kommer från överordnade till
underordnade och de handlar oftast om arbetsuppgifter eller vidmakthållande, meddelanden
gällande direktiv, målsättning, disciplin, instruktioner och riktlinjer, order, eller frågor.
Uppåtgående kommunikation består av meddelanden från underställda till chefer i form av
frågor, för att få feedback eller komma med synpunkter och förslag samt för rapporter och
kritik. Kommunikationen uppåt utvecklar moralen och de anställdas attityder och uppåtgående
direkta meddelanden klassas vanligen som intrigerande eller relaterade till människor
(Goldhaber 1993, s. 20).

Att kommunicera information i en organisation medför en del svårigheter. Ofta måste
information konkretiseras på sin väg ner genom en organisation vilket medför problem
eftersom informationen riskerar att förvrängas. Även kommunikation upp genom
organisationen medför problem då information måste komprimeras och filtreras för att
ledningen ska kunna bibehålla överblicken och inte drunkna i informationsflödet. Problemet i
båda fallen ovan är att en eller flera personer i ”mellanled” måste avgöra vad som är
väsentligt att föra vidare nedåt respektive uppåt i organisationen (Flaa 1998, s. 139). Ju fler
led som informationen måste passera på sin väg genom organisationen desto större risk är det
att informationen förvrängs på vägen. I en horisontell, platt, organisation är flödet därför
enklare än i en vertikal, pyramidformad, eftersom informationen har en kortare väg från
avsändare till slutlig mottagare (ibid., s. 137). Det som vanligen händer med ett meddelande
på dess väg genom organisationen är att detaljer utelämnas eller läggs till, betonas eller ändras
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– allt för att anpassas till intressen, behov och känslor hos återgivaren. Om antalet länkar i ett
meddelandes överföringsväg ökar, så stegras även risken för fel och bortfall. Felen tenderar
även att öka när meddelanden från mer än en kanal mixas, när många meddelanden bearbetas
samtidigt eller när meddelanden kommer allt för snabbt (Goldhaber 1993, s. 20). Horisontellt
informationsflöde är det som sker inom en avdelning eller inom en arbetsgrupp (Flaa 1998, s.
135f.), och det innebär att utbyta av meddelanden mellan människor på samma auktoritetsnivå
inom organisationen. Dessa meddelanden är vanligen relaterade till problemlösning,
koordinering, konfliktlösning eller ryktesspridning (Goldhaber 1993, s. 20).

Den interna kommunikationen kan indelas i en officiell och en inofficiell del. Den formella
kommunikationen tar sig uttryck i form av fysiska informationsförsörjningssystem och även
som formaliserat informellt informationsflöde i form av sammankallade interna möten och
dylikt. Formella interna kanaler kan vara informationsblad, anslagstavlor, intern radio och
olika informationstillfällen (Ginman 1987, s. 95). Mycket av informationen inom en
organisation överförs dock genom verbal informell kommunikation. Fördelarna med den här
kommunikationen är att den snabbt kan förmedla situationsanpassad information och denna
anpassningsförmåga gör det mindre intellektuellt ansträngande för mottagaren att ta till sig
informationen. Det informella informationsflödet kan underlättas i organisationen genom
förekomsten av många arbetsgrupper (ibid., s. 98). Den officiella kräver en medveten satsning
medan den inofficiella uppstår spontant. Vid informell kommunikation sker kommuni-
kationen direkt och utanför de formella och reglerade informationskanalerna. Informell
kommunikation beror bland annat på att de organiserade kanalerna är selektiva och ofta ett
långsammare sätt att förmedla information. Dessutom är processerna i en organisation allt för
komplicerade för att de ska kunna regleras till fullo (Flaa 1998, s. 136). Problemet med
informell kommunikation kan vara att den ofta sker selektivt och diskriminerande genom att
vissa personer får mer information än andra. Om kommunikation sker mellan topp och botten
kan det dessutom skapa missnöje då enheter på mellannivå anser sig vara förbigångna (ibid.,
s. 140).
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3 Förvaltningen Gatukontoret

I följande kapitel beskriver jag den undersökta organisationen och ger en kort redogörelse för
organisationens formella informationskanaler.

3.1 Gatukontoret inom Borås Stad

Den förvaltningen på vilken undersökningen nedan genomförts benämns som Gatukontoret.
Förvaltningen utgörs dels av faktiskt verksamhet och dels av gatunämnden vilken utgörs av
18 politiker. Gatukontoret är indelad i fyra verksamhetsområden; Gata, Renhållning, Vatten &
avlopp samt Parkavdelningen. Anslagsmässigt räknas dock park- och gatuavdelning som en
enhet och verksamheten finansieras via skattemedel. Renhållningsavdelningen och Vatten &
avlopp är finansieras genom taxa. Utöver dessa fyra avdelningar finns även Personalavdelning
/Administration samt Intern Service (Årsredovisning 2002, s. 1).

Det är ålagt Gatukontoret att ansvara för bland annat vägar, gator och broar, vattenverk och
avloppsreningsverk med tillhörande anordningar och ledningar. Renhållningsverksamhet,
underhåll av parker och lekplatser i Borås Stad är också det Gatukontorets ansvar. Enligt avtal
svarar förvaltningen även för underhåll av vägföreningsvägar, parkeringsplatser på allmän
plats, trafikfrågor, dekorering av allmänna platser samt bidrag till enskilda vägar och till drift
av Borås/Viared flygplats. Gatukontoret har 181 tillsvidareanställda varav 36 är kvinnor och
145 är män och medelåldern är 48 år. Gatukontoret är till stor del en beställarorganisation
vilket innebär att mycket av arbetet ligger på entreprenad (Årsredovisning 2002, s. 1ff.).

3.1.1 Renhållningsavdelningen

Renhållningsavdelningen är en avdelning inom Gatukontoret och har drygt åttio anställda.
Avdelningen är fysiskt belägen vid avfallsanläggningen Sobacken strax utanför Borås och här
arbetar avdelningens administrativa personal medan administrativ personal för de övriga
avdelningarna inom Gatukontoret arbetar i anslutning till Borås stadshus.

Renhållningsverksamheten omfattar hantering av hushållsavfall och därmed jämförbart avfall,
farligt avfall och grovavfall. Vidare hanteras avfall med producentansvar så som
förpackningar, wellpapp, elektronik och däck. Även avfall från företag tas om hand. De
behandlingsalternativ som finns är återvinning, biologisk behandling, förbränning eller
deponering. De övergripande målen för renhållningen är att kunna erbjuda olika tjänster inom
miljöområdet för att uppfylla behov av en bra närmiljö med inriktning mot en långsiktig
ekologisk hållbar utveckling (Årsredovisning 2002, s. 9f.).

3.2 Gatukontorets informationskanaler

Förvaltningens intranät används för ekonominyheter men nätet har enligt utsaga mycket stor
potential. Gatukontorets webbplats2 utgörs främst av information riktad mot allmänheten. För
den administrativa personalen är tillgången till intranät och Internet inte något problem medan
exempelvis chaufförerna på renhållningsavdelningen inte har fri tillgång och med det menar

                                                
2 Gatukontoret: http://www.boras.se/gkt/index.htm
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jag att de måste fråga någon på administrationen för att få tillgång till en dator. I Gatu-
kontorets personaltidning GK-Bladet har gatuchefen och avdelningscheferna möjlighet att
delge andra på förvaltningen information om vad som händer inom den egna avdelningen. Det
kan gälla både planerade projekt och information med drag av kuriosa. Tidningen ges ut med
fem nummer om året. På renhållningsavdelningen utkommer även Vi på renhållningsverket
och detta informationsblad innehåller strikt intern information som inte är avsedd för
allmänheten.

Inom förvaltningen håller man regelbundet återkommande möten. Ledningsgruppen har
planeringsdagar vid behov men minst en gång i halvåret. GC-möten hålls varje vecka och det
är ett tillfälle för gatuchef och avdelningscheferna att utbyta information. Arbetsplatsträffar
(APT) hålls cirka en gång i månaden inom på kontoret i Stadshuset och på renhållnings-
avdelningen. Dessutom har den administrativa personalen på renhållningsavdelningen
fredagsmöten varannan vecka. Anslagstavlor för både formell och informell information finns
såväl på förvaltningens kontor inne i Borås som på renhållningsavdelningens kontor.

Informatören för Gatukontoret respektive på renhållningsavdelningen arbetar för att föra ut
information till allmänheten. Det kan vara genom direktkontakt via till exempel telefon och
studiebesök eller genom informationsbroschyrer. Den interna informationen är inte ett
egentligt ansvarsområde för någon av informatörerna.

Det finns en övergripande informationspolicy3  vilken gäller för hela Borås Stad men i
skrivandets stund finns ännu ingen nedtecknad strategi speciellt anpassad för gatukontoret.

                                                
3 Informationspolicy: http://www.boras.se/klk/sekr/ffs/ffs-0/pdf%20ffs-0/055-1.pdf
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4 Undersökningens genomförande

Jag vill förtydliga att den förvaltning jag undersöker är i Borås Stad benämnd som
Gatukontoret och renhållningsavdelningen är en avdelning inom förvaltningen. I det följande
kommer jag dock att med ”gatukontoret” endast avse den personal som jag redogör för i det
första stycket i kapitel 4.2.

4.1 Undersökningens inledningsskede

Förvaltningen Gatukontoret kontaktades genom att e-post skickades till gatuchefen,
gatukontorets informatör och till renhållningsavdelningens informatör. I e-brevet presenterade
jag mig och mitt tänkta ämne samt upplägget för arbetet. Avsikten var att återkomma
personligen per telefon inom ett par dagar men jag fick omedelbar respons från gatukontorets
informatör. Jag underrättades om att problem kring informationsflödet i organisationen
nyligen diskuterats på av politikerna i gatunämnden varför ämnet var mycket aktuellt. Redan
följande dag kom även ett svar via e-post från renhållningsavdelningens informatör där jag
fick ta del av den problematik informatören upplevde kring avdelningens interna information.
Exempelvis framkom att det är svårt att få folk att bidra med material till det interna
informationsbladet men alla är positiva till att läsa bladet när det väl kommer ut. I en
undersökning som genomförts tidigare på avdelningen var den interna informationen det som
de flesta var mest missnöjda med på renhållningsavdelningen. I kommunens informations-
policy står det att alla som arbetar inom Borås Stad har ansvar för att information sprids om
deras respektive verksamhet men informatören menade att alla är stressade och informationen
prioriteras ned. Det handlar om att alla måste "tänka information", skrev informatören.

4.2 Urval av respondenter

I samråd med informatören på Gatukontoret bestämdes att jag skulle intervjua gatukontorets
avdelningschefer, gatuchefen och även, om möjligt, några av nämndpolitikerna. Tider för
intervjuerna bokades av informatören. De personer jag intervjuade blev som planerat chefen
för gatukontoret, en ekonom, cheferna för avdelningarna: vatten och avlopp-; park-;
renhållning-; gatu- och personalavdelning samt två politiker från nämnden. Respondenterna
hade en ålder på mellan 40-50 år och könsfördelningen var två kvinnor och sju män. Deras
genomsnittliga tid som anställd på gatukontoret var 12,5 år, med ett spann på två månader till
29 år. Totalt genomfördes nio intervjuer.

På renhållningsavdelningen eftersträvade jag att personer med varierande ansvarsområden och
positioner i organisationen skulle intervjuas. Avdelningens informatör gav förslag på personer
jag skulle kunna kontakta. Mitt intryck var att de rekommenderades då de kunde tänkas vara
intresserade av problematiken kring den interna informationen och därmed skulle ge relevanta
upplysningar. Av dessa personer var det dock endast en som var villig att låta sig intervjuas.
Istället utgick jag ifrån renhållningsavdelningens webbplats där ett antal av medarbetarna
finns namngivna med sina respektive ansvarsområden. Det blev min utgångspunkt när jag tog
kontakt med dem. Jag ansåg att det var lämpligt att ta första kontakten med mina tänkta
respondenter på renhållningsavdelningen via e-post. Det för att ge dem möjlighet att i lugn
och ro få sätta sig in i undersökningens syfte och genomförande utan att bli påträngande och
för att förbereda personerna på en senare telefonkontakt, ett förehavande som rekommenderas
av Trost (1993, s. 37). Först kontaktades fyra personer men efter att par dagar skickades e-
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post till ytterligare fem personer. Sammantaget gav tre personer positivt svar och redan
tidigare hade renhållningsverkets informatör lovat delta. Jag tog kontakt per telefon med
ytterligare en person som var villig att delta. Därmed hade jag fem respondenter från
renhållningsavdelningen vilket också varit min avsikt från början. Jag kontaktade därför inte
de personer som helt avhållit sig från att svara. Ytterligare två personer tillkom efterhand, dels
en som ryktesvägen hört talas om intervjuerna, dels en på grund av ett sent svar på e-post-
utskicken. De personer jag slutligen intervjuade hade följande yrkestitlar: tekniker, chaufför;
renhållningsarbetare; assistent; drifttekniker; informatör samt en sektionschef. Respon-
denternas ålder var mellan 35-50 år. Deras genomsnittliga anställningstid var 15,5 år med ett
tidsintervall på 7-23 år. Sammanlagt intervjuades sju personer på renhållningsavdelningen,
varav en kvinna och resten män.

4.3 Genomförande av intervjuerna

Intervjuformen som används i undersökningen definieras som strukturerad intervju. Termen
används ibland då frågorna i en intervju har fasta svarsalternativ. I andra sammanhang, som i
mitt fall, ges termen en annan innebörd, ”en intervju eller ett frågeformulär är högt
strukturerad om det har en struktur” (Trost 1993, s.15f.), det vill säga att frågorna rör ett ämne
och inte flera olika. Att jag valde att göra personintervjuer beror på att intervjuformen är ett
lämpligt sätt att få inblick i hur personer tänker och agerar. Det är ett bra tillvägagångssätt för
att söka svar på frågor som ”Hur är det?” och ”Varför är det som det är?” (Thomsson 2002, s.
12). Det gav även möjligheten att komma med följdfrågor beroende på vilka svar
respondenten gav. Dessutom gavs tillfälle att, i de flesta fall, observera respondenternas
arbetsmiljö.

Eftersom avsikten inte har varit att jämföra en respondents svar med en annans utan att
sammantaget göra en tolkning av den bild som framkommer har det inte varit nödvändigt att
genomföra intervjuerna på exakt samma sätt. Intervjuerna hade jag förberett med ett antal
frågor som jag följde men där jag ändå strävade efter att ge respondenten möjlighet att svara
relativt fritt. Jag förde anteckningar under tiden intervjun pågick och kompletterade dem då
jag gick igenom anteckningarna så snart intervjun var slut. I och med att intervjufrågornas
formulering var tämligen slutna upplevde jag inte någon större svårighet att hinna anteckna
och ändå vara uppmärksam på respondenten. Jag valde att inte använda bandspelare då det
hade krävt en mycket omfattande insats att sammanställa bandade intervjuer. Enligt Trost
(1993, s. 29) kan tio inspelade intervjuer om vardera en timme generera 200-300 sidor i
utskrift och i mitt fall genomfördes sexton intervjuer på ca en timme vardera.

De olika teman, rubriker, som intervjufrågorna (se Bilaga 1) är sorterade under utarbetades i
samråd med handledare efter att jag varit i kontakt med informatörerna på gatukontoret
respektive renhållningsavdelningen. Frågeställningarna arbetades fram utifrån diskussioner
som fördes vid mina första kontakter med informatörerna och även utifrån den förförståelse
jag förvärvat under studietiden. Efter den första intervjun ändrades följden på ett par frågor
men de kvarstod under samma rubrik. Ett par frågeställningar upplevdes som upprepningar
varför jag valde att kursivera dem och lät dem i fortsättningen fungera som följdfrågor
alternativt som förtydliganden.

Intervjuerna genomfördes under perioden 10 februari till 14 mars 2003 på respondenternas
respektive arbetsplats. I de fall respondenten hade eget arbetsrum genomfördes intervjun där,
med undantag av tre personer. Samtliga respondenter informerades om att de inte har
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anonymitet men att deras svar behandlas konfidentiellt – det ska inte utifrån redovisningen av
undersökningen vara möjligt att fastställa vem som uttryckt en viss åsikt.

4.4 Sammanställning av intervjuerna

Sammanställningen inleddes med att intervjuerna delades så att nämnd och gatukontoret
utgjorde en del och renhållningsavdelningen en annan. Intervjuerna lästes först igenom och
analyserades var och en för sig. Vid denna bearbetning studerade jag varje frågeställning och
noterade huvuddragen i varje svar, vilket rekommenderas av Trost (1993, s. 11). Jag studerade
dessa huvuddrag i samtliga intervjuer och fann att gemensamma drag kunde urskiljas, men
även att det fanns frågor där åsikterna gick isär. Därefter gjorde jag en mer grov samman-
ställning utifrån de övergripande teman som intervjuformuläret delats in i. Utifrån den
litteratur jag använt och den förförståelse utbildningen har gett mig har jag sökt förstå vad
respondenterna menat och velat ha sagt under intervjuerna. Till en början har jag haft relativt
vag insikt om vad den intervjuade avsett men allt eftersom har det växt fram en förståelse för
respondentens situation (Thomsson 2002, s. 43). Anledningen till att gatukontoret och
renhållningsavdelningen särskiljs är att det utifrån materialet ska vara möjligt att se eventuella
skillnader och likheter som finns i problematiken kring den interna informationen i dessa två
delar, även om det inte är en målsättning för mig att peka på dessa. Det är också uppdelat med
förhoppning att materialet blir något mer lättillgängligt.

Min målsättning har inte varit att kvantifiera resultaten även om det till viss del är förfarandet
vid bearbetningen av materialet. Annars vore det inte möjligt att dra några slutsatser av hur
respondenterna på det stora hela upplever situationen i organisationen. Samtliga respondenters
svar redogörs inte under varje rubrik utan jag har valt endast att delge belysande exempel då
liknande åsikter inte sällan förekommer. Renhållningschefens svar har tagits i beaktande vid
sammanställning av såväl gatukontoret som av renhållningsavdelningen.

Under arbetes gång har jag haft upprepad kontakt med informatören på gatukontoret och
inledningsvis även med informatören på renhållningsavdelningen. Vid dessa möten
informerades jag dels om organisationens funktion och uppbyggnad dels om deras arbets-
situationer och tankar kring problematiken kring informationsförmedling. Det som fram-
kommit vid dessa informella möten påverkar givetvis min bild av organisationen och dess
informationskultur men på ett sätt som det inte är möjligt att tydligt redogöra för.
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5 Redovisning av intervjuerna

Intervjuerna redovisas utifrån de övergripande teman som intervjuerna strukturerats utifrån
(se Bilaga 1). I stora drag kan de olika teman beskrivas enligt följande: Praktisk användning
avser vilka källor som respondenterna använder och varför. Tillgång avser hur mycket
aktivitet som krävs för att få information. Sökstrategier handlar om vilka svårigheter som
finns i sökandet och hur önskvärd information identifieras. Inhämtande av information berör
vilka källor som används och om det finns för mycket/litet information i organisationen. Om
informationens vägar i organisationen och hur bra utbytet är handlar materialflöde. Form och
presentation har betydelse för hur man tar till sig information och elektronik/papper berör om
det är lämplig balans och om man nyttjar möjligheter som finns. Pålitlighet handlar om det
källkritiska tänkande och aktualitet om medvetenheten kring denna aspekt. Under önskemål
har respondenterna kunnat delge övriga synpunkter kring informationens flöde och kanaler.

5.1 Gatukontoret

Nedan följer en presentation av vad som framkommit utifrån de intervjuer som genomfördes
på gatukontoret.

5.1.1 Praktisk användning

I organisationen används i stort sett samma kanaler för hanteringen av extern respektive intern
information. Några av de kanaler som nämns under intervjuerna är formella och informella
möten, e-post och brev, dokument, telefon och cirkulär. Respondenterna använder både
formella och informella kanaler för information och att de använder dessa källor beror på att
de anser nödvändiga och pålitliga, någon använde uttrycket ”intressanta” om sina
informationskällor. En uppgav på frågan om vilka informationskällor som föredras att det just
är mångfalden som är det värdefulla att det är inte tillbörligt att lita på en källa utan att de ska
komplettera varandra.

En respondent tyckte att det är praktiskt att få information på elektronisk väg eftersom det är
lättare att arbeta med den då. Annars måste informationen ändå skrivas in datorn för att kunna
”manipuleras”. Respondenten ansåg att e-post är en bra kommunikationsväg och hoppas att
det nya elektroniska system som kommunen ska börja använda4 har ett bättre utvecklat e-
postsystem än det nuvarande. Ett par andra respondenter menade dock att det förekommer allt
för mycket e-post och att de undviker detta i möjligaste mån.

Det framkom inte några önskemål om ytterligare informationskällor eller informations-
kanaler, däremot påpekade flera att de nu befintliga skulle kunna nyttjas bättre. Till exempel
skulle den Internetbaserade informationen kunna utvecklas och det på ett professionellt sätt.
Alla uppger att de helst tar personlig kontakt med kollegor antingen genom direkta möten
eller via telefon.

                                                
4 Vid arbetet med denna uppsats var det sagt att det nya datasystemet ska börja användas i november 2003.
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5.1.2 Tillgång

Sex av nio respondenter ansågs att det var relativt lätt att finna information som behövs i det
dagliga arbetet. Däremot sade många att de vet var informationen finns även om det inte alltid
är lätt att få ta del av den.

Endast två svarade att de inte blir tilldelade någon information alls utan måste söka allt själva.
Övriga uppgav att de tilldelades information från bland annat kommunstyrelsen och kommun-
fullmäktige, de fick rapporter och även mycket (även onödig) information via e-post.

Information som flertalet uppgav att de måste söka själva gällde främst regleringar, lagar och
förordningar. Fem personer upplevde att de kan få hjälp att söka om de bara ber om det men
en respondent påpekade att man först behöver veta om att informationen finns överhuvudtaget
– ”det är svårt att veta vad man inte vet”.

Flertalet respondenter efterfrågade var information om vad som planeras i den egna
organisationen. Den administrativa informationen fungerar bra men det finns dålig kännedom
om annan verksamhet. En respondenten ansåg att nämnden informeras för sent om vad som är
på gång inom de olika avdelningarna. Någon tyckte också att det borde finnas ett större sam-
arbete mellan de olika nämnderna i kommunen för att kommunicera information om olika
verksamheter.

5.1.3 Sökstrategier

Det finns en stor differens i hur mycket tid respondenterna upplever sig lägga på att söka
information. Fyra sade sig söka mycket och en av dem konstaterade ”att det ju faktiskt ingår i
allt man gör att söka information”. Två ansåg att de sällan gjorde några egentliga
informationssökningar och resterande hade ingen uppfattning alls.

Många upplevde att det var enkelt att söka information eftersom de vet var informationen
finns och av erfarenhet vet vem som sitter på vilken information, men någon tyckte att det
alltid var svårt att söka information. Generellt framhöll respondenterna att det inte var sökning
av information som tog tid utan att sätta sig in i informationen. Framförallt rena fakta kan vara
svårt att ta till sig. Någon menade att det upplevdes svårt att få skriftliga uppgifter på sådant
som förmedlats muntligt. Webben uppfattades som svår att använda för att söka information
då det finns så mycket att tillgå.

Den information som söktes verifierades oftast utifrån faktiska problem. Olika tankar
framkom kring frågan om när informationssökningen upplevdes som avslutad dels är det
erfarenhet och hållbara fakta men ofta angavs också intuition eller tidspress som skäl. En
respondent resonerade över att det kanske aldrig finns tillräckligt med information, men att
det är en känsla som växer fram. Kanske behöver det inte vara 100%-ig information utan det
är nödvändigt med en begränsning funderade respondenten. En annan ansåg att det är viktigt
att ha mer information än vad som är nödvändigt för att lösa en uppgift för att kunna gallra i
efterhand. Med tillgång till mycket information är det enligt respondenten lättare att välja ut
det väsentliga. En tredje respondent hade enligt utsago ingen strategi för att avgöra när
tillräckligt med information har inhämtats men uppger att uppgiften ska vara lösbar och/eller
argumentationen ska fungera.
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5.1.4 Inhämtande av information

Information som inhämtas internt inom organisationen var exempelvis projektering och
administrativa uppgifter medan man externt inhämtade information om sammhällsutveckling,
allmänhetens åsikter och information från myndigheter och intressenter.

Fem av nio respondenter tyckte sig få lagom med information medan endast en upplevde sig
få för lite.

En respondent påpekade att det händer så mycket i organisationen att det räcker att missa ett
av de veckovis återkommande möten som hålls för att tappa översikt över det som händer.
Trots att åtta personer tyckte sig ha en god bild av vad som händer i organisationen men ändå
påpekar flertalet att de vill ha mer övergripande information om långsiktig planering inom
organisationen.

Det var mycket olika svar från respondenterna i frågan om vad för information de tyckte var
överflödig. Generellt kan dock sägas att flera påpekade att det ofta kommer för mycket
information så till vida att den skulle kunna komprimeras. Det var även ett par som påpekade
att det oftast räcker med färdigt material, information på beredningsstadiet undanbeds. En
menade att det finns en rädsla för att korta ner informationen eftersom väsentliga delar
riskeras att redigeras bort men att det är bättre att läsa en sammanfattning ordentligt än att
skumma en längre textmassa. Någon påpekade att det upplevda överflödet av information gör
att väsentligheter riskerar att gå obemärkt förbi. Respondenten sade sig ändå hellre få för
mycket än för litet information om organisationen.

Tidskrifter som tidigare kom med cirkulationskuvert hamnar numera oftast direkt i
tidningsställen vilket en respondent sa gjorde att det var svårt att komma ihåg att läsa dem
även om de ansågs intressanta. En annan påpekar att information som kommer med cirklulär-
post ofta bara skrivs på och skickas vidare utan att läsas. Istället efterfrågade respondenten ett
register, till exempel på Internet/intranät med möjlighet till eget sökande för att enklare kunna
veta om den information som finns tillgänglig är relevant och intressant för det egna arbetet.
Ett annat förslag som gavs var att dagordning för möten kunde skickas via e-post kanske en
dag i innan mötet så att var och en hinner studera den i förväg.

En respondent påpekade att det finns bra informationsvägar men att många medarbetare är
vana vid att deras chef informerar och är därför passiva och en annan påpekar att många
upplever att de vill ha mer information men frågar sig om de verkligen anstränger sig för att få
det. Möjligheterna till informella möten är viktiga för att kommunicera information och en
respondent ville att information kommuniceras såväl muntligt – för en aktiv kommunikation,
som skriftligt – för att enkelt kunna föra informationen vidare.

Fyra respondenter ansåg att den interna informationen prioriterades på ett tillfredsställande
sätt medan tre inte alls höll med om detta. De senare upplevde att det skulle behövas en tydlig
strategi från ledningen, att information på cirkulation kan avstanna och att medarbetarna
längst ner i organisationen inte får tillräckligt med information vilket i slutändan drabbar
kommuninvånarna. En av dem påpekade också att det är bra nivå på den information som
kommuniceras men att kanalerna i sig inte fungerar på ett tillfredsställande sätt.
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5.1.5 Materialflöde

Två av respondenterna ansåg att informationsflödet inte var tillfredsställande mellan nämnden
och avdelningarna. De tyckte att det är ett större filter i det vertikala flödet av information
uppåt än i flödet nedåt i organisationen. Det framkom från ett par av respondenterna tankar
om att organisationens struktur kan vara en orsak till vissa problem i informationsflödet. Det
efterfrågades ett bättre nyttjande av e-post som korrespondens eftersom det skulle vara ett sätt
att ha direktkontakt med berörda tjänstemän och respondenten såg det som ett snabbt och
billigt sätt att kommunicera information. Fyra ansåg att det var ett ganska bra flöde av
information, en menade att och tre respondenter upplevde att det vertikala informationsflödet
fungerar bra åt båda håll.

Några hade intryck av att det går åt alltför mycket tid till rutinärenden och försammanträden i
informationsutbytet mellan kontor och nämnd. Fokus bör istället ligga på strategisk
information från nämnden och att verkligen kommunicera den information som finns i olika
ärenden. Det som framkommit är att nämnden mer än i dag bör koncentrera sig på strategiska
mål, det upplevs som att nämnden allt för ofta fastnar i rutinärenden och praktiska frågor. För
att öka kunskapen om organisationen och för att nämnden ska bli mer synlig ute i
organisationen efterfrågas möjligheter att mötas under mindre formella former. En respondent
frågade sig dock om det är relevant för den enskilde medarbetaren med ett sådant
informationsutbyte med nämnden.

Endast två respondenter efterfrågade mer information från de andra avdelningarna medan de
övriga ansåg att möten och GK-bladet gav tillräckligt. Sex respondenter uppgav att de åter-
använder information i det att den delges och att medarbetarna utbyter erfarenhet med
varandra men flera ansåg att de kunde gör det i än högre grad. Alla ansåg sig skapa
information och även kommunicera denna till andra. Trots det framkom önskan om fler
möjligheter till personliga möten för bättre informationsutbyte. Alla respondenter sade att de
hade eller skulle vilja ha ett kontaktnät med personer med liknande arbetssituation för att
kunna utbyta erfarenheter.

5.1.6 Form/presentation

Fem respondenter upplevde att information inte presenterades på ett bra sätt och tre var endast
relativt nöjda. Dels påpekades att utseendet varierar mycket mellan de olika avdelningarna
och behöver därför bli mer homogen. Ett flertal ansåg att webbportalen kunde förbättras
väsentligt och några tyckte att presentation av information på möten ofta kunde vara bättre
strukturerad och att informationen i nuläget ofta var enahanda. Ett förslag var att bättre nyttja
den teknik som finns att tillgå, till exempel PowerPoint, men respondenten konstaterar att det
kräver tid och resurser och frågar sig hur mycket tid som är vettigt att lägga ner på en sådan
sak. En påpekade att information inom organisationen kan vara ”svart på vitt” det är viktigare
är att informationen är lättläst.

5.1.7 Elektronik/papper

Sju av respondenterna tyckte att det var ojämn balans på information i elektronisk respektive
pappersform. Fyra vill att övervägande mängden information ska förmedlas på elektronisk
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väg medan en föredrar pappersform. Respondenterna är eniga om att det i nuläget främst är
papper som används i organisationen.

En av respondenterna menade att det är ju i pappersform informationen finns idag och då blir
det papper som används även i det fortsatta arbetet. Respondenterna skulle föredra att få
informationen i pappersform då den gäller siffror, tidsföljder, ”tyngre” material och tabeller.
Längre textmassa och sådant som ska lagras eller kommenteras ville de också få i
pappersform eftersom det ansågs lättare att läsa.

Det visade sig att tre av respondenterna föredrog att söka information via elektroniska
kanaler, tre föredrog pappersform och resterande tre tyckte att det berodde på vad för slags
information som efterfrågades.

Information som respondenterna skulle föredra att få på elektronisk väg är kortare
meddelanden, information som dagligen uppdateras, ekonomisk redovisning och kort
belysande information, sådan information som ej behöver arkiveras. Fördelarna uppges vara
att elektronisk form ger ett stort och sökbart urval och det är lätt att arbeta med. Den som
tycker att det är enklare att läsa information i pappersform kan ju välja att skriva ut den,
menar respondenten som tycker att information i elektronisk form möjliggör valmöjligheter
för redigering och manipulerande av information och menar att det finns stora
utvecklingsmöjligheter i nyttjandet av organisationens elektroniska resurser. Nackdelen med
elektronisk information, framför allt e-post, ansågs vara att den allt för ofta vidarebefordras
även till de som inte är direkt berörda av informationen. Elektroniska kanaler används nästan
uteslutande för individuella kontakter.

5.1.8 Pålitlighet

Åtta respondenter sade att de hade tilltro till kända källor –  källor de använder frekvent, och
de litar på sin erfarenhet. För att avgöra tillförlitligheten hos källor utgick respondenterna till
stor del från intuition men en av dem frågade sig om ”man kanske borde ha ett system”. En
menade att det inte förekommer mycket desinformation eftersom det framförallt är ren fakta
man söker och någon påpekade att pålitlighet är något som avgörs utifrån den personliga
kunskap man har i ämnet och de flesta sade sig vara kritiska mot oväntade och kontroversiella
resultat.

5.1.9 Aktualitet

Det framkom inga egentliga strategier för att kontrollera källornas aktualitet utan
respondenterna menade att dokument inom organisationen dateras liksom litteratur och
tidskrifter är daterade. De flesta uppvisade ett mycket okritiskt förhållningssätt gentemot
uppdateringar på webben. Endast en respondent sade att i de fall det rådde tveksamhet för hur
aktuell en webbsida var, ringde respondenten till ansvarig utgivare för att få klarhet.

5.1.10 Önskemål

Informationen måste struktureras och planeras bättre för att det dagliga informationsflödet ska
kunna förbättras och för att kunna leva upp till önskemålen om mer övergripande information
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i tid. Två respondenter påpekar även här att informationen ska vara koncis och det bör finnas
med en hänvisning om var ytterligare information kan inhämtas. Det måste vara god
framförhållning på informationsförmedlingen menade tre respondenter och fyra ansåg att det
var väsentligt att informationen presenterades på ett mer tilltalande sätt än idag. Tre
respondenter återkommer till att de vill få information både muntligt och skriftligt.

En respondent  menar att alla måste söka information på ett medvetet och aktivt sätt och tre
påpekade att det är viktigt att alltid kommunicera information. Tre kommenterar behovet av
en informationsstrategi anpassad för gatukontoret. Två respondenter ansåg att det är viktigt att
få mer kunskap om hur människor tar till sig information. Att inse betydelsen och därmed
värdera informationen högre menade två andra respondenter var väsentligt. Gatukontorets
webbplats bör förbättras menade två av respondenterna och fem påpekade att ett aktivt
intranät skulle förbättra flödet av information.

Möten med till exempel presidiet och gatuchefen och ska planeras långsiktigt och struktureras
bättre ansåg tre respondenter. En påpekar att det skulle kunna bli effektivare möten om alla
verkar för att ta upp ny information istället för att diskutera gamla nyheter. En annan
respondent efterfrågar en uppdelning mellan möten för information och möten för besluts-
fattande.
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5.2 Renhållningsavdelningen

Nedan följer en presentation av vad som framkommit utifrån intervjuerna med personal från
renhållningsavdelningen.

5.2.1 Praktisk användning

Bland de kanaler som används för de interna informationen nämns arbetsplatsmöten (APT),
fredagsmöten och informella samtal, fax, e-post, intranät, webbplatsen, internbladet och
dokument. För den externa informationen används även cirkulationskuvert, nämndprotokoll
och ledningsgruppmöten, med flera kanaler.

Det finns en medvetenhet hos respondenterna om befintliga informationsvägar inom
organisationen. Enkelhet, snabbhet, användbarhet och tillförlitlighet är avgörande för vilken
informationskälla som används. De flesta uppger sig föredra muntlig information från
kollegor, helst personliga möten varför någon efterfrågade möjligheter att känna större sam-
hörighet med kontoret inne i Borås.

Ett par av respondenterna önskade snabbare och effektivare uppdatering om den praktiska
verksamheten, till exempel från chaufförerna i sina bilar, gällande regleringar och för-
ordningar om sortering och återvinning av avfall. En annan ville få tillgång till dator och
webben och ansåg att det skulle vara enklare att uppdatera informationen om den låg på
intranät. I dagsläget kan det enligt respondenten vara svårt att hitta information och att veta
hur pass aktuell den är. Det är snarare hanteringen av den information som finns att tillgå som
vållar problem, menar en respondent, än de källor och kanaler som organisationen använder.
Någon efterfrågade även möjligheten att få information om vad som händer på avdelningen
hemskickad för att kunna läsa i lugn och ro.

Någon tyckte att det ibland förekommer att så mycket information kommer med
cirkulationskuvert att man bara skriver på och skickar vidare. Det förekommer enligt
respondenten ofta att information kommer för sent på grund av att cirkulationen stoppas upp.
En annan respondent upplevde att den stora mängden e-post som vidarebefordras gör att den
blir svårt hantera.

5.2.2 Tillgång

Fyra av åtta respondenter upplevde att det var lätt att finna information för att klara det egna
arbetet. Två tyckte inte att det var lätt och två hade ingen egentlig uppfattning. Flera
respondenter sade att trots att de vet vem som sitter inne med viss information kan det vara
svårt att få tillgång till den eftersom det är tidskrävande att nå rätt person.

Alla blev tilldelade viss information men måste själva söka information rörande rent praktiska
frågor i det egna arbetet och vad som planeras inom den egna avdelningen. Regelbundna
möten som arbetsplatsträffar (APT) och fredagsmöten används främst till rutinmässig
information och många respondenter tyckte att projekt, planer och utveckling i organisationen
kommuniceras dåligt.
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Hälften av respondenterna tyckte att de kunde få hjälp med informationssökning, främst från
kollegor, medan resterande inte fick någon eller mycket lite hjälp. De som inte fick hjälp i
dagsläget upplevde behov av det vis sökning på Internet, gällande lagar och regleringar och
uppdateringar av uppgifter. Här framkom det även önskemål från den icke administrativa
personalen att få tillgång till dator med uppkoppling mot Internet/intranät.

5.2.3 Sökstrategier

Fem av åtta respondenter upplevde att det generellt lade lite tid på informationssökning i det
dagliga arbetet medan två tyckte att det varierade mycket. Liksom ovan framkom dock
problemet med att nå rätt person, en respondent upplevde att man måste tjata för att få
information, det kräver egna initiativ och ansvariga är långsamma med att delge information.

Bland det som upplevdes vara enkelt med informationssökning var att offentlig och intern
information var lätt att tillgå och några tyckte att även Internet och intranätet var enkla att
använda. Svårigheterna var att nå rätt person och att informationssökning kräver mycket egna
initiativ. En tyckte att den information som delges ofta är ”mager” och kommenterar det med
att ”man kanske inte ska få veta allt?”. Det upplevdes även som svårt att värdera olika källor
och det var svårt att få överblick över organisationen. Generellt efterfrågades mer information
om det mesta som händer och planeras, men en respondent valde att nonchalera problemet
med att inte veta eftersom det krävde större engagemang att på egen hand ta reda på vad som
händer än vad informationen i slutändan ger.

I sökandet efter information litar många på den egna erfarenheten men nyttjar även sina
kollegors kunskaper. Många menade att det ofta handlar om att göra konkreta sökningar –
man vet vad man söker och var den informationen finns.

Det är oftast erfarenhet tillsammans med intuition och inte sällan tidspress som avgör när
respondenterna avslutar sin informationssökning trots att de flesta anser att det egentligen
borde vara en insikt om att ytterligare information inte skulle tillföra mer i frågan. Några
angav att de krävde information av god kvalitet som gav tillfredsställande svar innan de väljer
att avsluta sin sökning. ”Det inte är mängden information som avgör utan när informationen
är bra och rätt” men att värdera information upplevdes av många som svårt. Någon sade att
det är svårt att värdera de olika källor och kanaler som finns att tillgå och gav som exempel att
information på webben ytligt sett är enkel att finna men att det är svårt att värdera dess
innehåll.

En respondent vill att information ska kommuniceras genom att ha fler möten i små grupper
för att uppmuntra till dialog. Vidare framkom önskemål om att den muntligt delgiven
informationen även ska finnas i skriftlig form. En respondent tyckte att det är för enkelt att
ursäkta sig med ”det har inte jag hört” och en annan sade att det kan vara dumt att ge ut all
information och menar ”att man måste hålla inne med en del av det man vet”.

5.2.4 Inhämtande av information

Bland den information som hämtas internt nämner respondenterna informell information,
praktisk och konkret information, vad som har hänt och vad som kommer att hända i
organisationen, statistik, information om både personalen och om allmänheten. Externt var det
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information om nyheter kring det praktiska arbetet från exempelvis myndigheter, teknisk
information och även här information från allmänheten.

Endast en respondent tyckte sig få för mycket information, framför allt på grund av att det
skickas mycket onödig e-post. Det verkar som att många skickar kopior av e-post för
säkerhets skull. Övriga ansåg dock att de fick lagom eller för lite information. De som fick för
lite hanterade det på olika sätt; någon valde att nonchalera problemet samtidigt som de andra
sade sig agera för att vissa uppgifter annars riskerar att bli försenade.

Tre respondenter tyckte att de har en god bild av vad som händer i organisationen och tre
tycker att bilden är tillfredställande. De som inte var nöjda ville framför allt ha vetskap om
långsiktig planering och någon slags feedback både om det egna arbetet och om hur det går
för avdelningen. Det enda som kunde upplevas som negativt in informationen om
organisationen var att den ibland blev allt för detaljerad vilket gör att endast ett fåtal berörs av
den.

Alla respondenter tyckte att all information skulle kommuniceras skriftligt men några ville ha
informationen på elektronisk väg, andra genom internbladet medan ett par inte preciserade
vilket skrivet media de skulle föredra. Hälften av respondenterna påpekade att de skulle
föredra om information kommunicerades både skriftligt och muntligt. En person påpekade att
det skulle vara bra med möten i mindre grupper eftersom det då skulle vara lättare att föra
dialog, menade respondenten.

Fem personer ansåg att den interna informationen inte prioriteras på lämpligt sätt. Bland annat
framkom åsikter om att informationen som delges är för generell men att det finns mer att få
veta om man bara frågar. Brisen på informationen, menade någon, drabbar främst de som
arbetar längst ner i organisationen då deras yrkesstolthet och även service till kommun-
invånarna drabbas. Två ansåg att informationen hade god prioritet och en att det var lagom
eftersom ”man inte vill ha all information” utan det räcker med övergripande detaljer.

Det har framkommit att man upplever att det är ett stort informationsflöde i organisationen.
En respondent ansåg dock att det är givet att var och en ändå bara tar in och vidarebefordrar
den information personen själv upplever som viktig. En annan menade att det är få som tänker
på att delge information – var och en löser sina arbetsuppgifter utan att se att det kan vara av
intresse för andra. Någon tyckte att det är svårt med möten som ofta blir tidskrävande, men
framförallt är det ett problem att få verkligen nyttjar möjligheten att kommunicera
information på de möten som finns. Den väsentliga informationen kommuniceras istället via
informella kanaler. Att mycket av informationen är skriftlig ansåg en annan vara bra eftersom
den muntliga informationen har en tendens att förändras.

De flesta upplever inte på det hela taget att det kommuniceras överflödig information annat än
att informationen på fredagsmötena kunde vara mindre detaljerad eftersom inte alla är berörda
av den. Åter framkom önskemål om att få veta mer om långsiktiga planer inom
organisationen, ”det händer nåt hela tiden” som en respondent uttryckte det. En annan
påpekade att det framförallt är viktigt att kommunicera ut var information finns att hämta. En
respondent efterfrågade också mer respons om det egna arbetet.
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5.2.5 Materialflöde

På frågan om informationsflödet mellan nämnden och avdelningen var det fyra respondenter
som sade att de hade en dålig uppfattning om detta och tre var av åsikten att
kommunikationen fungerar dåligt. Krav på övergripande information återkommer även här.
Det finns anslagstavlor för allmän information men det är svårt att komma ihåg att läsa på den
och inte är ordningen särskilt bra heller, tyckte en respondent. Inte heller förmedlas
information från nämnden på ett tillfredsställande sätt varken genom e-post, muntligt eller
skriftligen. Någon ville få tillgång till nämndens protokoll för att kunna läsa om sådant som
rör den egna verksamheten. Ett förslag var att skapa fler möjligheter till informella samtal
mellan personal på avdelningen och politikerna i nämnden för att därigenom öka förståelsen
och trovärdigheten i båda riktningar.

Alla utom två respondenter tyckte att de hade tillräcklig vetskap om de andra avdelningarna
på gatukontoret tack vare GK-bladet. De två som ville veta mer var intresserade av eventuella
möjligheter till interagrerande projekt för resurs- och informationsutbyte.

Sex personer uppgav att de i någon mån återanvänder information främst då den delges i olika
sammanhang. En svarade att information är så pass mycket färskvara att det inte är rimligt att
återanvända den.

Alla respondenter sade att de genererar information som på olika sätt används av andra i
organisationen.

De flesta sade att det försöker att kommunicera ut information och kunskap som de har, men
det efterlystes forum för personliga möten för detta ändamål. Av de två som svarade att de
inte kommunicerade allt var det en som menade att det kan bli känsligt och missbrukas när det
kommer till att handla om åsikter och värderingar och den andra var av åsikten att ”man måste
hålla inne med en del av det man vet.

Alla uppgav att de hade någon form av informationsutbyte gällande de egna arbetsuppgifterna
med kollegor antingen inom den egna avdelningen eller i andra kommuner.

En respondent gav uttryck för en önskan att också den personal som arbetar administrativt ska
få ökad insikt om hur det praktiska arbetet på avdelningen utförs och vad det innebär. Den
kunskapen skulle kunna bidra till att de inser hur viktigt det är att information kommer ut
snabbt, menade respondenten. En annan ansåg att det finns potential för fruktbart samarbete,
och därmed informationsutbyte, med andra avdelningar inom gatukontoret för att hålla sig à
jour om vad som händer i förvaltningen som helhet.

Återanvändningen av information varierar kraftigt mellan respondenterna. De flesta upplever
att de genererar information som på olika sätt används av andra i organisationen och flera av
respondenterna har under intervjuerna låtit förstå att de besitter kunskap och idéer som de
skulle vilja få tillfälle att delge andra inom avdelningen. Någon ville till exempel delge andra
vilka möjligheter som finns med det datasystem som används eftersom respondenten menade
att systemet har långt större potential än vad som dagligen används.
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5.2.6 Form/presentation

Respondenterna tyckte över lag att den interna informationens presentation var
tillfredsställande. Webbsidorna och GK-bladet var bra och en respondent ansåg att intern
information inte behöver vara mer än ”svart på vitt”. Det är viktigare att informationen är
överskådlig, den ska presenteras så att de går att få överblick över innehållet. Två tyckte att
den interna informationen var bra och två att så inte var fallet.

5.2.7 Elektronik/papper

Fem av respondenterna tyckte att det var en relativt bra balans på informationen i elektronisk
respektive pappersform. En person tyckte att det var övervägande papper och efterfrågade mer
i denna form, det skulle vara bra eftersom inte alla på avdelningen har tillgång till dator. Av
de två som tyckte att det var bra var det en som kommenterade att de kompletterar varandra.

Ren fakta, nyhetsbrev och information av större mängd ville man få i pappersform eftersom
det är alltför jobbigt att läsa på en datorskärm och att information i pappersform är lättre att få
överblick över. Kortare meddelanden så som pressklipp och information som ska vidare-
befordras var att föredra i elektronisk form.

Gällande sökning av information var det tre som föredrog elektroniska kanaler och en
respondent efterfrågade möjligheten att söka elektroniskt eftersom denne inte i hade tillgång
till varken intranät eller Internet. Två föredrog pappersform och de två som var tveksamma
sade att de gärna skulle nyttja elektroniska möjligheter mer men att de inte behärskade detta
medium tillräckligt väl.

5.2.8 Pålitlighet

Många respondenter satte tilltro till kända källor och de litar på sin erfarenhet. Någon
betonade vikten av att vara kritisk mot media och flera påpekade att det var bra att jämföra
olika källor och olika ståndpunkter i tveksamma fall. En respondent uppgav att tilltron till
information är större om den kommer från högre chefer och en annan sade sig förutsätta att en
källa är ok eftersom pålitliga källor används.

5.2.9 Aktualitet

Erfarenheten var avgörande för många av respondenterna, de kollar uppdateringar men många
gånger förutsattes aktualitet. Någon sade sig lita på förmedlaren och uttryckte att det är
avsändarens ansvar att informationen är aktuell och korrekt. Många tyckte att vid sökningar
på webben är det lätt att avgöra informationens aktualitet då de flesta sidor visar datum för
uppdatering. En respondent menar att det är olika hur viktigt det är att informationen är
”färskvara” eller ej, och har inte heller någon strategi i frågan.
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5.2.10 Önskemål

Månadsvis information i pappersform om vad som händer och som planeras inom
avdelningen framkom som ett önskemål och ett annat förslag var att ha elektroniska utskick
om vad som planeras i organisationen. Elektroniskt vill någon nyttja möjligheten att ha daglig
uppdatering om var personal befinner sig, om verksamheten och avvikelserapporter. En
respondent påpekade att information ibland är gammal när den kommer ”på papper” och att
mycket av kommunikationen sker på kafferasten – det får inte bli för många informella vägar.

Någon påpekade att det behövs större överskådlighet på den information som förmedlas, den
ska vara lättläst och enkel att ta till sig eftersom det är ett problem att sålla i mängden av
information. En annan respondent hade en rent praktisk syn på varför information måste ut
snabbt; arbetstiderna gör att det är viktigt att information om exempel miljöhantering kommer
ut snabbt, annars riskerar arbetare med vissa arbetsuppgifter att omedvetet göra fel och
vidarebefordra fel information till kommuninvånarna.

Samtliga medarbetare måste enligt ett par respondenter inse värdet av information och hålla
informationspolicy som finns inom kommunen levande. Någon ansåg att det bör komma från
centralt håll i kommunen att informationen är viktig. Alla bör även verka för att information
är något som hela tiden uppmuntras inom organisationen. En respondent upplevde att det var
nödvändigt att öka trovärdigheten kring den information som förmedlas i organisationen. Det
är viktigt att ha förtroende för givaren och medvetenhet om varför man tar till sig information
på olika sätt. Respondenten talar även om vikten av att vara medveten om den egna
betydelsen för organisationen som helhet, och att stagnation i organisationen gör den svår att
manövrera.
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6 Diskussion

I det följande diskuterar jag den totala bild som resultaten av intervjuerna ger utifrån de
teorier som ligger till grund för uppsatsen. Diskussionen förs utifrån frågeställningarna som
presenterats i syftet och avslutas med en övergripande diskussion utifrån ett informations-
perspektiv. Underlaget för diskussionen utgörs av de sexton intervjuer som redovisats ovan.
Det inte är rimligt att tro att intervjuerna ger en helhetsbild av Gatukontoret som förvaltning,
det finns ju personal på ytterligare tre avdelningar vilka i denna undersökning inte getts
möjlighet att delge sina synpunkter. Trots det väljer jag för enkelhetens att skull föra diskus-
sionen som om det var möjligt.

6.1 Tillgång

Jag har i kapitel 2.3 skrivit hur den interna informationen kan fungera som ett medel för att
förena en organisations olika delar till en helhet. Det här är något som bör beaktas inom
Gatukontoret, en respondent har ju dessutom påpekat att en del av problemet med
informationsflödet kan bero just  på förvaltningens struktur, att den är indelad i olika
avdelningar med mycket skiftande uppgifter.

Det kan vara värt att notera följande två kommentarer som framkom vid intervjuer på
renhållningsavdelningen: ”man måste hålla inne med en del av det man vet” och ”man kanske
inte ska få veta allt?”. Även om det är kommentarer från enstaka personer kan det ge en
tankeställare och vara värt att fundera över hur informationskulturen egentligen ser ut. Som
jag tidigare framfört är öppenhet ett sätt att ge tillgång till information och att det är bättre att
motivera varför viss information eventuellt inte ska delges. Som påpekades i kapitel 2.3 är det
viktigt att medarbetarna har en grundläggande förståelse och kunskap om hur hela
organisationen för att motverka likgiltighet och ointresse. Genom kunskap om förvaltningen
som helhet ges medarbetarna möjlighet att självständigt ta beslut och agera på ett för förvalt-
ningen riktigt sätt.

I förlängningen skulle ett större kvalitativt informationsutbyte paradoxalt nog kunna bidra till
att det, av många upplevda, allt för stora e-postflödet skulle minska. Med ett kvalitativt
informationsflöde uppstår helt enkelt inte samma behov av att sprida information till alla och
envar för att undgå att stå för ett beslut fullt ut. Vad jag menar är att mycket av det som
upplevs som onödigt informationsflöde kan grundas i en önskan att slippa ta fullt ansvar för
ett beslut. Om flera personer har delgivits information är det till viss del möjligt att skylla
ifrån sig med att ”den och den visste också om det men de sa ju ingenting…”.

Bucklands teorier kring tillgång på information (kap. 2.4) och de barriärer han identifierat vill
jag koppla till ett eventuellt större nyttjande av förvaltningens intranät. För att kunna
identifiera en adekvat källa att hämta information ifrån behövs enligt Buckland ett kvalificerat
återvinningssystem. Jag tänker mig att intranätet, åtminstone till en del, skulle kunna fylla
detta behov. Det skulle främja tillgängligheten så till vida att om en källa inte är möjlig att
tillgå kan användaren med sökning på intranätet finna en annan, tillgänglig källa. Kostnaden i
form av tidsåtgång och arbetsbörda torde kunna minska i och med att användaren genom ett
frekvent användande av ett och samma system, intranätet, lär sig hur detta fungerar och hur
pass god sökbarheten är, i stället för att vid varje användning av ett informationssystem först
vara tvungen att lära sig dess funktioner för att göra bästa möjliga sökningar. Att tillhanda-
hålla information är i sig en kostnad, men intranätets outnyttjade resurser kan också det ses
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som indirekta kostnader. För att möjliggöra en ökad kognitiv tillgänglighet kan man välja att
lägga korta referat på intranätet, möjligen även på ett ”enklare” språk. Från referatet är det
möjligt att länka till originaldokumentet så att den som vill och behöver fördjupa sig har
möjlighet att göra det. I många av intervjuerna som redovisats ovan framkom det att
respondenterna litar relativt okritisk på sina kända, frekvent använda, källor. Om då förvalt-
ningen tar vara på möjligheten att nyttja intranätet för informationsförmedling och gör det på
ett sätt som skapande förtroende finns det mycket stor potential för att skapa tilltro till
förmedlare av information inom den egna förvaltningen.

En annan fördel med att lägga mer information på webben/intranätet är alla inte behöver ha all
information på papper. Även om en mycket stor del av den information som florerar inom
förvaltningen måste arkiveras är det möjligt att nyttja elektroniska resurser för informations-
förmedling. Informationen behöver ju inte arkiveras av varje enskild medarbetare. Det kan
därför räcka om den finns tillgänglig elektroniskt, och möjlig att skriva ut för den som så
önskar.

Att användaren nyttjar ett visst informationssystem eller en specifik källa är beroende av
kunskap och medvetenhet om vad källan i fråga kan ge. Det är därför viktigt att kommunicera
inte bara vilken information som finns, utan vilka olika källor som står till buds och vad de
olika källorna kan ge. Det bör inte vara några större tekniska svårigheter att begränsa till-
gängligheten till information som inte alla är behöriga att läsa, så att även den kan göras
lättillgänglig för dem som har behörighet och är berörda av informationen.

Om nyttjandet av intranät ökar skulle det kunna användas för att presentera långsiktig
planering inom förvaltningen som så många respondenter har efterfrågat. Genom intranätet
skulle det även vara möjligt att dels hålla reda på var de anställda befinner sig, vem som är på
möte, tjänsteresa eller sjukskriven. Det skulle även kunna användas för utbyte av med-
delanden i chattform eller för att ställa frågor av mer allmän karaktär, vilka dessutom skulle
kunna sammanställas i en sökbar FAQ-lista (Frequently Asked Questions). Sammantaget
skulle detta kunna minska den tid som går åt till att finna rätt på den person som sitter inne
med information man behöver ta del av.

6.2 Användning

Informationens saklighet är viktig för dess trovärdighet, annars kommer den till slut inte att
användas och fyller då heller ingen funktion. Av samma anledning är ärlighet mycket viktigt
vid informationsförmedling. I ett ökat nyttjande av intranätet är det av allra största vikt att det
finns ansvariga som kontinuerligt kontrollerar aktualiteten på den information som står att
finna, kanske särskilt som många respondenter under intervjuerna har sagt sig vara relativt
okritiska i detta fallet. Om det är någon källa de bör kunna lita på så är det rimligen
förvaltningens egen informationskälla.

Ett större nyttjande av intranätet skulle på ett enkelt sätt tillgodose flera respondenters
önskemål om att på elektronisk väg få meddelanden, information som berör många, dagliga
uppdateringar även avvikelserapporter. En utökad användning av intranätet skulle också
kunna minska behovet av cirkulärpost, vilken upplevdes som inte väl fungerande. Om
informationen finns på intranät är det inte beroende av andra medarbetare när det är möjligt
att ta del av informationen, vilket minskar risken att den når somliga allt för sent. En
möjlighet vore att skicka ut kondensat av information via elektroniska kanaler och intranätet
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skulle kunna utvecklas men någon måste tilldelas ansvaret för att detta fungerar. Mer
information via elektroniska kanaler möjliggör också snabb och enkel uppdatering.

Eventuellt skulle en inventering av vilka informationssystem och källor som används, och inte
används, kunna bidra till att information i organisationen blir mer använd – och återanvänd.
Användningen kan öka om kanalerna blir bättre anpassade till användarna, kanske även
genom övergripande riktlinjer om vilken information som bäst förmedlas via pappers-
dokument, muntligt eller elektroniskt. En sådan inventering skulle kunna bidra till att få en
bild även av vilken information som faktiskt används och behövs. Om det är så som jag
skrivit i kapitel 2.6, att information inte har ett egenvärde, då ser jag inte någon anledning till
att informera bara för sakens egen skull. Därmed inte sagt att informationen inte ska vara
möjlig eller ens svår att tillgå, men det måste kanske göras utifrån ett eget intresse. Eventuellt
skulle det kunna vara aktuellt med en ”gatekeeper”, någon som håller reda på vem som har
behov av vilken information.

Intranätet skulle även kunna fungera som en kunskapsbank, det framkom att vissa respon-
denter hade kunskaper som de inte tyckte att de fick användning för full ut. Genom att
upprätta en kunskapsbank kunde exempelvis färdigheter i språk eller kunskap om olika data-
program. nyttjas. Då kan den som till exempel behöver hjälp med en översättning eller vill
nyttja datasystemet effektivare söka efter någon med dessa färdigheter. Jag är medveten om
att det kan finnas svårigheter i det faktiska genomförandet, så som vem som ska bedöma
färdigheter, vem som bär ansvar om något går fel, etiska frågor med mera. Jag anser inte att
detta är tillfället att beakta problematiken utan att påpeka möjligheten.

6.3 Kommunikation

Kommunikationen, vare sig muntlig eller skriftlig, ska ske snabbt för att undvika ryktes-
spridning. Jag har ovan skrivit att det är viktigt att informationen som delges är saklig att det
finns ett ärligt uppsåt för att mottagarna av information ska känna förtroende för såväl
informationen och dess förmedlare. Genom en ökad effektiv användning av information i
organisationen kan även kommunikationen påverkas till det bättre. I och med ökad insikt om
organisationen är det lättare att kommunicera så till vida att det är lättare att upptäcka om man
pratar förbi varandra eller om man faktiskt relaterar till samma sak.

Kanske skulle intranätet kunna användas även för kommunikation mellan politikerna i Gatu-
nämnden och Gatukontorets personal. Beslut och mötesprotokoll skulle då på ett enkelt sätt
kunna bli tillgängliga även för de som arbetar längst ner i organisationen, under förutsättning
att alla får tillgång till dator som är kopplad till intranätet.

I kommunikationen mellan avdelningarna är det viktigt att var tydlig, en avdelningen bör inte
bara veta vad en annan gör. Om det ska kunna uppstå ett kvalitativt utbyte, och kanske till och
med en synergieffekt, måste det också finnas en  förståelse för vad andra avdelningar gör och
varför. Det finns, som påpekats i kap. 2.5, indikationer på att information är avgörande vid
genererandet av nya idéer, men det kräver också att utbytet är öppet och fördomsfritt. Om
detta av någon anledning inte är genomförbart vore det kanske värt att stället överväga om
förvaltningens enheter kanske bör bli än mer självständiga.



41

Ovan diskuterade jag hur det skulle vara möjligt att minska den stora mängd e-post som
cirkulerar inom förvaltningen. Ytterligare ett sätt skulle vara att nyttja intranätet till att skriva
korta notiser om sådant som berör många inom avdelningen eller förvaltningen.

Några respondenter efterfrågade information både muntligt och skriftligt. Även här skulle
intranätet kunna vara till hjälp. Dels minskar risken för oavsiktliga fel som ofta uppstår när
information ska kommuniceras muntligt i flera led. Jag menar inte att det muntliga
informationsutbytet ska minska, men det kan vara bra att ha en skriven ursprungskälla att gå
tillbaka till, som dessutom förmodligen är mer utförlig än vad den muntliga är. Dels ökar man
möjligheten att de som tilldelas information verkligen tar den till sig. Vi tar till oss
information på olika sätt och därför är det bra att både kunna höra och själv läsa
informationen. Ett förslag är att mötesprotokoll läggas ut på intranätet för var och en att och
läsa igenom.

6.4 Övergripande diskussion

En kommunal förvaltning är som jag ser det svårare än ett företag att placera in i
organisationens livscykel vilken presenterades i kapitel 2.2. Anledningen till det är att en
kommunal förvaltning har en något stabilare omgivning än ett företag som helt styrs av
marknaden. En offentlig förvaltning påverkas därför inte i riktigt lika stor utsträckning av
marknadens ofta mycket snabba förändringar. Dessutom har en kommunal förvaltning andra
krav på insyn och till viss del andra regleringar som styr verksamheten än vad ett företag har.

Något som är typiskt för mognadsfasen i livscykeln är den ökade insikten och intresset för
information – det är nu insikten kommer om informationens nödvändighet. Vad som talar för
att Gatukontoret skulle kunna placeras in i mognadsfasen är det faktum att förvaltningen har
visat vilja att bli studerade och reflekterade över. Det visar att det finns ett intresse och en
önskan att se informationens funktion i organisationen. Jag skulle inte vilja påstå att
förvaltningen har kommit så långt som till överlevnadsfasen, sett ur ett informations-
perspektiv. Dels därför att jag fått intrycket av att det inte arbetas aktivt för mångsidig
kommunikation av information. Trots att det inom Gatukontoret används såväl e-post,
formella möten som intern dokumenterad information vill jag mena att det med mångsidig
information innebär att samma slags information är möjlig att kommunicera genom olika
kanaler. Det beror på att människor är olika mottagliga för olika kanaler/medier. En del vill
läsa information, andra tar lättare till sig muntligt kommunicerad information medan åter
andra föredrar en mer konkret upplevelse för att ta till sig informationen.

Om Gatukontoret väljer att arbeta för ökad tillgänglighet till informationen, vare sig genom
utveckling av intranät eller på något annat sätt, skulle det vara ett stort steg i riktning mot ett
stadium av strategic information management (se kap. 2.4). Ett problem med införandet av
intranät är om man låter det ersätta alla övriga informationskanaler. Visst är det en fördel om
all information är samlad på ett ställe men det finns då också en risk för att intranätet blir
översållat om det inte kan hanteras på ett lämpligt sätt.

I och med att informationen hanteras på ett, för strategic information management, karaktär-
istiskt medvetet sätt kan informationen bli till ”var mans kunskap”. Informationsresurserna får
en högre kvalité och integrationen mellan extern och intern kunskap ökar eftersom resurserna
anpassas till organisationen. Hanteringen av information kan genom medvetenheten även
anpassas bättre till organisationens strategi och därmed kan även kvalitén på besluten öka. Ett
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allmänt intryck jag fått av förvaltningen är att många av medarbetarna skulle behöva
strukturerade tillvägagångssätt för att hantera material som kommer dem till del. Överfulla
skrivbord ger intryck av att många behöver lära sig att få saker ur händerna, jag har hört sägas
att man på tar i ett dokument i snitt elva gånger innan man gör något åt det. Wormell menar
att organisationen i det här stadiet fokuserar mer på att förmedla information och göra den
tillgänglig än på själva hanteringen av densamma. Eftersom det här handlar om en offentlig
förvaltning måste dock stor hänsyn tas till lagring av informationen varför denna del måste få
lika stor prioritet som tillgängliggörandet och förmedlingen av information.

I arbetet med att utveckla informationshanteringen mot att allt mer bli kunskapshantering vill
jag mena att det kan vara viktigt att fundera över de sex komponenter; ledarskap, kultur,
struktur, process, teknologi och mätredskap, som Botha och Fouché såg var så starkt knutna
till kunskapshanteringen. Möjligen kan det vara så att arbetet med att utveckla informations-
hanteringen måste ske isodynamiskt. Det innebär att lika stor hänsyn måste tas till alla
komponenter i lika stor grad, och att var och en av komponenterna ständigt utvecklas.
Mäjligen kan det vara så att när man medvetet börjar se över och arbeta för att utveckla dessa
komponenter så blir det lättare och lättare att gå vidare i utvecklingen.

Den informationspolicy som finns för Borås Stad kan, och bör, fungera som utgångspunkt vid
ett eventuellt arbete med att utveckla förvaltningens informationsstrategi. Följande frågor kan
vara viktiga att ta ställning till om Gatukontoret vill utarbeta en informationsstrategi som är
anpassad till den egna verksamheten:

- Hur ska förvaltningens interna information kommuniceras?
- Ska alla medarbetare få möjlighet att ta del av all information? Om svaret är nej, varför

inte?
- Vilken information är viktig för vem?
- Hur skapar vi ett intresse för den interna informationen hos medarbetarna?
- Hur når vi ut med information utan att störa och irritera?

Som tidigare påpekats ska informationen ska vara tydlig och informationsarbetet ska präglas
av öppenhet. Det bör finnas särskilda skäl för att avstå från att ge information och
informationen ska förmedlas så snabbt att initiativet att ge förhandsinformation om den egna
verksamheten behålls. Informationen måste vara förutseende så till vida att informations-
aspekter vägs in i beslut som kan leda till att bilden av organisationen påverkas. Informations-
arbetet ska präglas av lyhördhet och aktivt lyssnande och av etik och respekt för regler och
avtal. För att på ett effektivt sätt utveckla informationsverksamheten räcker det inte med att
veta vart man är på väg, det är av lika stor betydelse att vet vad organisationen har för
utgångsläge, menar Palm (1995, s. 131). Det är viktigt att arbeta för att samordna förståelse-
ramarna hos mottagare och avsändare och en grundlig och tydlig planering av organisationens
målsättning, arbetsledning och styrning gör att det blir enklare att se vilka informations och
kommunikationsbehov som finns, enligt Flaa (1998, s. 141).
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7 Slutsatser

Nedan redogör jag för vilka slutsatser jag dragit utifrån diskussionen i föregående kapitel.
Kapitlet rubriceras utifrån uppsatsens frågeställningar.

7.1 Tillgång

Övervägande delen av respondenterna upplevde att det var enkelt att få tillgång till
information så till vida att de vet vem som sitter inne med viss information. Svårigheten var
att få tag på denna person. Många ansåg att det var svårt att gallra i den befintliga
informationen. Problemen här är flera. Dels är det tidskrävande för personal att söka rätt på
den person som har information man vill få tillgång till, dels tar det tid från den personen som
i sin tur troligen måste avbryta sitt arbete för att bistå med sina kunskaper. Att göra
information detaljerat sökbar via ett intranät kan vara ett sätt att minska sådana tidstjuvar. Det
finns undersökningar inom information management som visar att över 60 procent av
deltagarna uppfinner information på nytt eftersom det är enklare än att finna den information
som redan finns i den kaotiska situation som råder i många organisationer (Best 1995, s. xiv).
När så användaren väl har fått tillgång till den önskvärda informationen finner han/hon att det
är svårt att ta till sig informationen.

Ett intranät kan visserligen fungera som en elektronisk personaltidning men dess resurser är
långt större än så. Det kan användas för manualer, checklistor och mallar och risken för
felaktiga versioner av sådant material minskar samt att de alltid ligger oförstörda kvar på
nätet. Intranätet kan även användas till tidsrapportering, att chatta, ställa frågor till chefer,
finna relevanta länkar och söka information om projekt och om medarbetare. Ett sådant
nyttjande skulle kunna minska tiden som läggs ner på att leta efter folk, och var och en har
också möjlighet att själv avgöra när han/hon ska avsätta tid för att svara på ev förfrågningar.

Flera av respondenterna efterfrågade information från nämnden om sådant som rör den egna
verksamheten. Även sådana beslut skulle kunna göras väl sökbara för att var och en ska finna
det som är av intresse. Det skulle även kunna vara sökbart för allmänheten. Från vissa håll har
det framkommit att man upplever att chefer håller inne med information. Upplevelsen att inte
få information leder till otrygghet och det är därför viktigt att överordnade talar om vad man
har vetskap om på ett koncist sätt. Det innebär även att tala om vad man inte vet eller inte får
föra vidare. Medarbetarna ska ha förhandsrätt till information som gäller den egna
organisationen. Internt kan väl kommunicerad information skapa engagemang, öka sam-
hörighet och ansvarskänsla. Det skapar förtroende och motverkar den oro som rykten och
spekulationer kan medföra.

Genomgående inom förvaltningen efterfrågar respondenterna mer övergripande information
om långsiktiga planer och projekt. Det är något förvånande att respondenter på alla nivåer i
organisationen uppfattar att det brister i informationen om långsiktiga planer. Det kan givetvis
vara så att informationen helt enkelt inte når fram till de som arbetar längst ner i förvaltningen
eftersom det ligger i ledarskapets natur att sovra i allt material. Det är ju också var och ens
skyldighet att själva söka den information de behöver i sitt arbete. Dock förklarar det inte
varför även personal på beslutsfattande position efterfrågar denna information.
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7.2 Användning

Den praktiska användningen av information ger ett samstämmigt intryck från alla
respondenter. Information inhämtas helst från muntliga källor och respondenterna föredrar
personliga möten. På renhållningsavdelningen efterfrågade ett par av respondenterna ett bättre
informationsutbyte med Gatukontoret och det var då främst möjligheten till just personlig
kontakt som att delta i möten och det spontana informationsutbudet som saknades. Problem
som nämnts är till exempel att information som vidarebefordras med cirkulationskuvert
hämmar flödet och att det efterfrågas effektivare uppdatering av detaljer i den praktiska
verksamheten på renhållningsavdelningen. Dessutom kommer det från samtliga nivåer i
organisationen önskemål om övergripande information om vad som planeras. En del av dessa
problem skulle kunna avhjälpas med utbyggnad av intranätet. Effektiv användning av intranät
förutsätter att där finns relevant och uppdaterad information som är lätt för användarna att
hitta. En annan aspekt är att om det bara är användare som i sin kontext kan avgöra relevansen
av viss information, så är det ett sätt för alla att få vetskap om vilken information som finns att
tillgå och var den kan inhämtas. Här är det information om informationen som står i fokus,
var informationen är lagrad, var den tillgängliggörs, var den kan sökas, när informationen
förväntas bli tillgänglig och om det förväntas att informationen förs vidare (Palm 1995, s.
136). Detta kan låta sig göras genom ett väl utbyggt intranät och med en eller flera
gemensamma persondatorer att användas av den personal som annars inte har möjlighet att få
tillgång till intranätet. Det organisationen sedan måste arbeta med är att skapa god rutin så att
alla medarbetare regelbundet kollar av nyheter på intranätet.

Som framkom i resultatdelen tar flertalet av respondenterna sina kollegor till hjälp vid
sökande av information. Många uppgav att det ofta är en intuitiv känsla som avgör när de
väljer att avsluta sitt informationssökande. Visserligen var det några som uppgav att de vill ha
kvalitet på informationen och hållbara fakta men oftare var tidspress avgörande. Därför är det
kanske inte förvånande att undersökningar visar att många beslut tas utifrån ofullständig
information, i betydelsen mindre än vad som uppfattas som nödvändigt. Det innebär att det
förekommer, eller uppstår, ett glapp mellan behovet av information och sökandet efter den
(Olaisen 1990, s. 97). Ett sätt att minska gapet mellan behov och den information man faktiskt
finner kan vara att göra kortare sammanfattningar av exempelvis rapporter, för att på så sätt
snabbare kunna avgöra om den har relevans. Det kan vara svårt att påverka information som
kommer utifrån organisationen men det är möjligt att genomföra internt. Även sådana
sammanfattningar skulle kunna göras sökbara och låta dem ligga på intranät. I övrigt
efterfrågas en informationsstrategi som implementeras i den dagliga verksamheten så att alla
på ett naturligt sätt kan verka för att bli medvetna och aktiva informationssökare och
informationsförmedlare.
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7.3 Kommunikation

Det upplevs som att informationsflödet har sina brister och då främst att det är ett större filter
nerifrån och upp genom organisationen. Som jag tidigare påpekat ökar tvetydigheten i en
organisation där skillnaden mellan olika avdelningar är stor. Den interna informationens
uppgift är att förena organisationens delar till en helhet. Lika viktigt som att kartlägga vilka
informationsbehov som inte tillgodoses, lika viktigt kan det också vara att utröna vilken
information som upplevs som överflödig. Det efterfrågas fler möjligheter till personliga
möten. Här fanns det dock en differens mellan gatukontoret och nämnden å ena sidan och
renhållningsavdelningen å den andra. Personal på Gatukontoret och politikerna i nämnden
ville ha fler möjligheter att mötas informellt. På renhållningsavdelningen ansåg man däremot
att det fanns en risk för att allt för mycket information kommunicerades via informella
kanaler. Dock ville de öka möjligheterna till informella möten med personalen som är
placerad på kontoret inne i Borås.

De flesta ansåg att de genererade och kommunicerade information så att den kan användas av
andra i organisationen. På renhållningsavdelningen framkom dock att många ansåg sig besitta
kunskaper som de vill delge andra i organisationen. En möjlighet är att upprätta en sökbar
kunskapsbank där var och en själv kan beskriva sina kunskaper. Då kan den som till exempel
behöver hjälp med en översättning eller vill nyttja datasystemet effektivare söka efter någon
med dessa färdigheter.

Det är viktigt att informationen som delges medarbetarna är saklig och att det finns ett ärligt
uppsåt för att mottagarna av information ska känna förtroende för såväl informationen och
dess förmedlare. Någon påpekade dock att det behöver arbetas fram ett större förtroende för
både information som förmedlare inom förvaltningen. Utifrån respondenternas svar verkar det
dock vara relativt väl fungerande då flertalet uppger att de har tilltro till sina källor och litar på
sin erfarenhet, samtidigt som de i tveksamma fall jämför olika källor. Risken är ju annars att
man tar informationens trovärdighet för givet vilket verkar vara en tendens gällande
informationens aktualitet där flertalet påvisar ett förvånansvärt okritiskt förhållningssätt. Den
interna informationens aktualitet upplever respondenterna inte som något problem då man
menar att alla dokument dateras. De flesta säger sig även lita på uppdateringar på webben och
inte någon har visat sig vara medveten om att det kan räcka med att ladda upp en sida på nytt,
eller att det räcker med att något obetydligt ändras för att det ska gälla som uppdatering.

Många verkar tycka att det är svårt att söka information i elektronisk form och som redovisats
tidigare är respondenterna delade i två läger där några vill ha mer elektroniska resurser medan
andra vill ha mest pappersburen information så som det är idag. De flesta ansåg dock att
kortare meddelande skulle vara bra att få elektroniskt. Även här skulle en utbyggnad av
intranätet vara en resurs. Det lämpar sig just för information om informationen, och den som
vill och behöver veta mer kan på ett enkelt sätt få veta var de fysiska dokumenten med
informationen står att finna. Det efterfrågas dels ett kortfattat nyhetsbrev i vilket man kan
finna hänvisningar till var ytterligare information kan inhämtas för den som vill och dessutom
ville respondenterna ha månadsvis information om vad som planeras inom organisationen.
Även om det ovan har framkommit att många önskar forum för att mötas så vill flertalet
minska de informella kanalerna. Slutligen bör alla nå en större insikt om hur information bäst
förmedlas så att mottagaren verkligen får möjlighet att ta den till sig.
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8 Sammanfattning

Idag finns det tillgång till mer information och fler informationskanaler än någonsin tidigare.
Trots att större mängder information når oss idag än någonsin tidigare betyder det inte att vi
med nödvändighet nyttjar den på ett effektivare sätt. Undersökningen i denna uppsats
genomförs på Gatukontoret i Borås Stad och syftet är att genom en empirisk undersökning
studera olika aspekter av den interna informationen på Gatukontoret som organisation och
inom renhållningsavdelningen som är en del av samma organisation. Eftersom information
måste kommuniceras för att det ska kunna uppstå ett informationsflöde kommer även detta att
tas i beaktande. Syftet söker jag uppfylla genom att utifrån litteratur och intervjuer svara på
följande frågor:

Ø Hur tillgänglig är information i organisationen?
Ø Hur används information i organisationen?
Ø Hur kommuniceras information i organisationen?

Resultaten av undersökningen visar att Gatukontoret och renhållningsavdelningen ger ett sam-
stämmigt intryck i det att information helst inhämtas från muntliga källor och respondenterna
föredrar personliga möten. På renhållningsavdelningen efterfrågade den administrativa
personalen ett bättre informationsutbyte med personalen på kontoret inne i Borås, eftersom de
är fysiskt belägna på olika platser. Det var då främst möjligheten till personlig kontakt man
saknade. Problem som nämnts är att informationsflödet ofta hämmas och dessutom kommer
det från samtliga nivåer i organisationen önskemål om övergripande information om vad som
planeras inom förvaltningen. En del av dessa problem skulle kunna avhjälpas med utbyggnad
av intranätet. Effektiv användning av intranät förutsätter att där finns relevant och uppdaterad
information som är lätt för användarna att hitta. En annan aspekt är att om det bara är
användare som i sin kontext kan avgöra relevansen av viss information, så är det ett sätt för
alla att få vetskap om vilken information som finns att tillgå och var den kan inhämtas. Det
organisationen sedan måste arbeta med är att skapa god rutin så att alla medarbetare
regelbundet kollar av nyheter på intranätet.

Många uppgav att det ofta är en intuitiv känsla som avgör när de väljer att avsluta sitt
informationssökande. Några uppgav att de ville ha kvalitet på informationen och hållbara
fakta men att tidspress ändå var en avgörande faktor. Ett sätt att minska gapet mellan behovet
av information och den information man faktiskt finner kan vara att göra kortare samman-
fattningar av exempelvis rapporter, för att på så sätt snabbare kunna avgöra om den har
relevans. Även sådana sammanfattningar skulle kunna göras sökbara på intranätet. I övrigt
efterfrågas en informationsstrategi som implementeras i den dagliga verksamheten så att alla
på ett naturligt sätt kan verka för att bli medvetna och aktiva informationssökare och
informationsförmedlare. Dels är det tidskrävande för personalen att söka rätt på den person
som har information man vill få tillgång till och när användaren väl har fått tillgång till den
önskvärda informationen finner han/hon att det är svårt att ta till sig den. Intranätet kan även
användas till tidrapportering, att chatta, ställa frågor till chefer, finna relevanta länkar och
söka information om projekt och om medarbetare. Ett sådant nyttjande skulle kunna minska
tiden som läggs ner på att leta efter folk, och var och en har också möjlighet att själv avgöra
när han/hon ska avsätta tid för att svara på ev förfrågningar. Flera av respondenterna
efterfrågade information från nämnden om sådant som rör den egna verksamheten. Även
sådana beslut skulle kunna göras väl sökbara för att var och en ska finna det som är av
intresse. Det skulle även kunna vara sökbart för allmänheten.
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Den interna informationens uppgift är att förena organisationens delar till en helhet.
Respondenterna upplever dock att informationsflödet har sina brister och då främst på grund
av att information filtreras hårdare på vägen nerifrån och upp genom organisationen. Det
verkar inte finnas något missnöje med hur den skriftliga informationen presenteras, de flesta
lägger endast vikt vid att informationen är lättillgänglig och kommuniceras på ett överskådligt
sätt. Dock vore det bra om informationen var enhetlig genom hela organisationen. Vad som
kunde förbättras var strukturen på presentation vid föredragningar och möten. Någon
påpekade att det även behöver arbetas fram ett större förtroende för både information som
förmedlare. Många verkar tycka att det är svårt att söka information i elektronisk form och
respondenterna är delade i två läger där några vill ha mer elektroniska resurser medan andra
föredrar pappersburen information så som det är idag.

Slutligen bör alla inom Gatukontoret nå en större insikt om hur information bäst förmedlas så
att mottagaren verkligen får möjlighet att ta till sig informationen och finna vägar för ett fritt
informationsutbyte inom förvaltningen.
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10 Bilaga 1

Av de kursiverade frågeställningarna har vissa fungerat som stöd för minnet i
intervjusituationen och andra som alternativ för att vid behov förtydliga frågeställningen, så
att alla respondenter har fått så lika formuleringar som möjligt.

Intervjufrågor

Vilken titel har du?

Hur länge har du arbetat i organisationen?

Vilka är dina huvudakliga arbetsuppgifter?

Vad har du för bakgrund?
Utbildning, tidigare arbeten.

Praktisk användning
Vilka metoder används i organisationen för att hantera
formell intern information?

Vilka metoder använder organisationen för att hantera
extern information (som kommer utifrån den egna
organisationen)?

Vad använder du för informationskällor?
Muntliga, skriftliga? Litteratur, tidskrifter, internet,
intranät, kollegor, andra källor?

Vad gör att du väljer just dessa källor?

Vilka informationskällor föredrar du?

Vilka andra informationskällor skulle du vilja ha?

Hur kontaktar du helst personer du vill få information från?

Tillgång
Upplever du att det är lätt eller svårt att finna information
för att lösa dina arbetsuppgifter?

Blir du tilldelad någon information?
Vad för slags information? Av vem?

Vilken information måste du själv söka?
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Får du hjälp med informationssökning?
Om ja, av vem/vilka?

Om nej, finns det någon slags information du skulle
vilja få hjälp att söka?

Sökstrategier
Hur mycket tid lägger du uppskattningsvis på att söka
information i ditt arbete?

Vad i informationssökningen upplevs som enkelt?
På vilket sätt?

Vilka delar av infornationssökningen upplevs som svår?
Hur hanterar du det?

Hur identifierar du nödvändig information och hur tar
du fram denna information?
Utifrån vilka kriterier väljer du information?

Hur avgör du när du fått tillräckligt med information för
att lösa en arbetsuppgift?
Vad avgör när du avslutar informationssökningen?

Inhämtande av information
Vilken slags information inhämtar du internt inom
organisationen?

Vilken slags information hämtar du externt, utanför
organisationen?

Upplever du att du får mycket eller för lite information i
organisationen?

Hur hanterar du det?

Upplever du att du har en god bild av vad som händer i
organisationen?

Finns det något du skulle vilja ha mer information om?

Vilken information som du får i dag om organisationen
anser du vara överflödig?

Hur skulle du föredra att information inom organisationen
kommuniserades?
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Upplever du att interninformation har en lämplig prioriteritet?
Om inte, vad är det som brister?

Materialflöde
Upplever du att information kommuniseras på ett tillfredställande
sätt mellan Gatunämnd, Gatukontor och avdelningarna?

Vad skulle kunna förbättras i detta informationsutbyte?

Finns det information från andra avdelningar du saknar?
Om ja vad?

Återanvänder du information som finns i organisationen?
Om ja, vilken? Om nej, varför inte?

Vet du om någon annan använder sig av information som
du skapat?
Vem och vilken info?

Vilken information som du besitter vill du delge andra i
organisationen?

Hur vill du kommunisera denna information?

Om du hade vetskap om någon med liknande arbetsuppgifter
som dina, skulle du då nyttja möjlighet att kontakta denne?

Vilken information skulle du då efterfråga?

Form/presentation
Upplever du att informationen i organisationen presenteras
på ett tilltalande sätt?

Elektronik/papper
Upplever du att det är lämplig balans på information i
elektronisk respektive pappersform?

Vilken slags information föredrar du i pappersform?

Vilken slags information föredrar du i elektroniskform?

När du söker information, föredrar du elektronisk- eller
pappersform?
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Pålitlighet
Hur avgör du tillförlitligheten hos dina informationskällor?
Hos ett dokument, en tidskrift, information från webben,
en muntlig källa?

Aktualitet
Hur bedömer du aktualiteten hos den information
du inhämtar?

Önskemål
Har du egna funderingar kring hur informationsflödet
inom organisationen kan förbättras?

Har du egna funderingar kring hur förmedlingen av
information kan förbättras?


